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Executive summary 

This thesis is an analysis of Danish Companies compliance with Danish Financial Statements 

Act § 107 b.  

Due to the extraordinary fraud case, related to Enron, the US government approved the 

Sarbanes Oxley Act in 2002. The Act introduced some strict rules that listed companies, had 

to comply with. The main complaints over Sox were the cost for implementation and ongoing 

maintenance, which was seen as too high. The law received a lot of attention and was 

discussed worldwide, where countries discussed, it they should apply similar acts or not. The 

European Union did not want and act as strict as this, but they still believe that they had to 

rebuild the trust to the annual reports.  

The solution was changes to the 4th and 7th EU directive in 2006. The changes should provide 

more transparency, in the annual reports. One of the main changes in the directives was that 

companies now suddenly, had to describe the internal control systems in regards to the 

financial process, and there compliance with corporate governance rules. The directives did 

not have a detail description of what the companies had to do, in order to comply with the 

description of internal controls. Instead they would let the companies, develop a best practice.  

In Denmark, the 4th and 7th directive was implemented in 2008, in the Danish Financial 

statements Act no. 107 b.  

We find it interesting to analyze why and how it was implemented.  

Our thesis primarily consists of an analysis of how companies comply with the law. The result 

of our analysis shows, that there is room for improvement, since a lot of companies does not 

comply with the law.  

Finally the theses draw perspectives to, the applicability of § 107 b and the auditors’ 

responsibilities in their audit opinion in regards to their responsibility of companies’ 

compliance with the law.  
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1 Indledning 
I 2001 blev Enron erklæret konkurs. Konkursen kom uventet og medførte store tab for 

selskabets interessenter, herunder den amerikanske økonomi, investorer og selskabets revisor, 

som på det tidspunkt var et af verdens største revisionshuse. Konkursen var så stor, at den 

medførte, at hele revisionshuset også gik konkurs. Hvordan kunne det ske, var det spørgsmål 

mange stillede sig, og hvordan forhindrer man, at det sker igen? 

Et halvt år efter skandalen, som reaktion på konkursen, blev The Sarbanes Oxley Act (herefter 

US-Sox) vedtaget. Denne indeholdt en række krav, hvor et af dem der fik størst 

opmærksomhed var kravet om, at ledelsen skulle afgive erklæring om selskabets interne 

kontroller. Samtidig med det skulle revisor ligeledes afgive erklæring om effektiviteten af de 

interne kontroller. Det var hensigten, at den nye lov skulle forhindre flere Enron skandaler.  

Efter indførelsen af US-Sox begyndte omverdenen at følge efter, således findes der blandt 

andet J-Sox i Japan, Canada Sox og i EU fik vi Eurosox. 

Europakommissionen iværksatte i 1999 arbejdet med en handlingsplan, der skulle 

modernisere selskabsretten. Moderniseringen af selskabsretten begyndte således, inden US-

Sox blev indført, hvorfor den som udgangspunkt ikke blev foretaget for at få implementeret 

US-Sox lignende regler i EU. US-Sox nåede dog at blive indført, imens reglerne i EU var 

under udarbejdelse, hvorfor det var uundgåeligt, at reglerne ikke indeholdt et strejf af US-Sox.  

Resultatet af ovenfor nævnte handlingsplan blev blandt andet et ”comply or explain” princip i 

EU. Selskaberne skulle nu til at angive, om de var omfattet af en kodeks for god 

selskabsledelse. For den angivne kodeks skulle de så følge anbefalingerne eller forklare, hvis 

de afveg fra anbefalingerne. Herudover skulle selskaber omfattet af Eurosox til at beskrive, 

hvorledes deres interne kontroller fungerede. Af samme årsag blev ændringerne i daglig tale 

kaldt "Eurosox", dette på trods af at reglerne kun har enkelte ligheder med US-Sox, da de 

europæiske regler er langt mindre omfattede end US-Sox. 

EU lod det være op til de enkelte medlemslande at implementere Eurosox. I Danmark fik 

Eurosox blandet modtagelse. En del erhvervsfolk skrev lange artikler om konsekvenserne af 

Eurosox, blandt andet at det ville være mere omkostningsfyldt end det reelt ville gavne, men 

de skrev ikke, hvad det reelt gik ud på, og hvad det konkret ville betyde for investorer, 

selskaber, revisorer og øvrige interessenter i Danmark1

 

. 

                                                      
1 "Eurosox kommer til at koste kassen" af Kersi Porbunderwalla, udgivelses tidspunkt er ukendt. 
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Vor interesse for emnet skyldes vores erhverv som revisorer, da vi er interesseret i, hvad det 

er, og hvorledes det påvirker vort arbejde og vore kunder. 

1.1 Problemformulering 
Udfordringen med Eurosox har været den meget brede formulering i både EU direktiverne og 

årsregnskabsloven, samtidig med at der ikke har været egentlige retningslinjer for, hvordan 

selskaberne skulle leve op til den nye lov. Vores opgave vil være en forståelsesanalyse2

For at kunne foretage analysen, vil vi undersøge følgende delspørgsmål

 af 

virksomhedernes efterlevelse af årsregnskabslovens § 107 b. 

3

• Hvad er formålet med Eurosox? 

. 

• Hvordan er Eurosox implementeret i Dansk lovgivning? 

• Efterlever virksomhederne årsregnskabslovens § 107 b?  

• Hvorledes afviger Eurosox fra US-Sox? 

• I hvilket omfang bidrager årsregnskabslovens § 107 b i forhold til det tiltænkte formål? 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 

 

 

  

  

                                                      
2 "Erhvervsøkonomiske undersøgelsesmetodik" af Per Darmer og Per V.Freytag, 2. udgave1996, s. 19 og 25 
3 "Den skindbarlige virkelighed" af Ib Andersen, 3. udgave 2005, Forlaget samfundslitteratur, side 53. 
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1.2 Model- og metodevalg 
Vores afhandling vil være opbygget udfra følgende struktur: 

 

 
 

Kapitel 1 vil indeholde en indledning, problemformulering, samt model og metodevalg. 

Kapitel 2 vil indeholde en teoretisk gennemgang af frameworket COSO, og af agentteorien. 

Begrebet interne kontroller kan være et svært begreb, og det er essentielt at kunne forstå 

begrebet for at kunne foretage en analyse i kapitel 6. Agentteorien kommer i spil, hver gang 

der er adskillelse mellem et selskabsejere og dem der driver selskabet. For at kunne forholde 

til sig begrebet corporate governance er det nødvendigt med en teoretisk baggrundsforståelse. 
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Kapitel 3 vil indeholde en definition af begrebet corporate governance. Herudover vil vi 

forklare corporate governance udfra agentteorien.  

Kapitel 4 vil indeholde en deduktiv4 analyse af begrebet Eurosox. Ved deduktiv analyse 

forstås, at vi udfra gældende lovgivning foretager en analyse af Eurosox. Ydermere vil 

analysen indeholde en redegørelse af implementeringen af Eurosox i dansk lovgivningen. 

Slutteligt foretages en common-sense tolkning5

Kapitel 5 vil indeholde en redegørelse for vores grundlag til den analyse i kapitel 6.  

 af hvordan dansk lovgivning skal anvendes i 

praksis.  

Kapitel 6 vil være et multipelt casestudie i forhold til årsregnskabslovens § 107 b. Det 

mulitple casestudie vil være et survey, at et antal stratificeret udvalgte årsrapporters 

efterlevelse af årsregnskabslovens § 107 b6. Vi baserer vores analyse på en stratificeret 

stikprøve for derefter at kunne udsige noget om totalpopulationen af virksomheder underlagt 

årsregnskabslovens § 107 b. Analysen vil være baseret på kvantitative data i form af udvalgte 

årsrapporter. Analysen vil være induktiv7

Kapitel 7 vil være en komparativ analyse mellem Eurosox og The Sarbanes Oxley Act. 

, som følge af at vi baserer os på de indsamlede 

emperiske data.  

Kapitel 8 vil indeholde perspektiveringer i forhold til, anvendeligheden af årsregnskabslovens 

§ 107 b, US-Sox samt revisorsansvar. 

Kapitel 9 vil indeholde en konklusion på problemformuleringen. 

1.3 Dataindsamling 
Vores afhandling vil basere sig på primære og sekundære kilder.  

Primære data, består af foretagende interviews. Interviews vil blive foretaget som et delvist 

strukturet interview, fordi vi har en række forhold som vi skal have svar på, men samtidig er 

åben overfor nye informationer og synsvinkler.8

Sekundærer datakilder, består af direktiver, lovgivning, artikler, tidsskrifter, magasiner, 

anbefalinger, årsrapporter samt udarbejdede analyser.  

 Vi benytter os af en åben spørge teknik, 

herudover vil vi have særlige emner vi gerne vil drøfte med den interviewede.  

 
                                                      
4 "Den skinbarlige virkelighed" af Ib Andersen, 3. udgave 2005, Forlaget samfundslitteratur s. 32 
5 "Den skinbarlige virkelighed" af Ib Andersen, 3. udgave 2005, Forlaget samfundslitteratur s. 199 
6 "Den skinbarlige virkelighed" af Ib Andersen, 3. udgave 2005, Forlaget samfundslitteratur s. 107 + 109 
7 "Erhvervsøkonomiske undersøgelsesmetodik" af Per Darmer og Per V.Freytag, 2. udgave1996, s. 39 
8 "Den skinbarlige virkelighed" af Ib Andersen, 3. udgave 2005, Forlaget samfundslitteratur s. 168 
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Så vidt muligt vil vi søge at få understøttende artikler til vores udtalelser. Vores teoriafsnit vil 

basere sig på anerkendte rapporter.  Analysen i forhold til årsrapporterne vil basere sig på 20 

udvalgte godkendte årsrapporter. Årsrapporter fra 2009 vil blive udvalgt.   

Vores dataindsamling begyndte i juli 2010 og er afsluttet i oktober 2010. Såfremt selskaberne 

på deres hjemmeside har ændret oplysninger, vil de ikke blive medtaget i vores analyse.  

1.4 Kildekritik 
De kilder, som er anvendt til afhandlingen, fremgår dels af dokumentationsafsnittet, dels af 

litteraturlisten. 

Vores kilder består af direktiver, lovgivning, artikler, tidskrifter, magasiner, anbefalinger, 

årsrapporter, udarbejdede analyser og interviews. 

Lovgivning og direktiver er udarbejdet og vedtaget af henholdsvis Danmark og EU. Vi stiller 

ikke spørgsmålstegn til lovgivningen, men forholder os objektivt til den. Eftersom det er en 

offentlig reguleret kilde, vurderes denne for troværdig. 

Artikler og udarbejdede analyser er skrevet af forfattere, som kan have en bestemt holdning og 

forsøge igennem deres tidsskrift at påvirke folks holdninger. 

Årsrapporter er udarbejdet af virksomhederne, som vil forsøge at fremstå så positivt som 

muligt. Vor fokus i årsrapporterne er ledelsesberetningen. Der er risiko for at 

ledelsesberetningen indeholder mange positive beretninger og vi vil derfor være særligt 

opmærksomme og kritiske herpå. 

Anbefalingerne for god selskabsledelse er udarbejdet af komiteen for god selskabsledelse. Vi 

benytter anbefalingerne, som de er og foreligger. 

Inter i er opmærksomme på dette, og vil benytte interviewet så objektivt som muligt i 

afhandlingen.views vil være påvirket af den pågældenes holdning og den position han 

repræsenterer.  

1.5 Afgrænsning 
Eurosox er et udtryk, der bruges samlet for et antal direktiver. Eurosox er således ikke et 

udtryk, som Europakommissionen har brugt, men et omverdenen har valgt at anvende. Dette 

har medført, at der er forskellige opfattelser af, hvad Eurosox indeholder. Flere 

revisionsfirmaer angiver i deres publikationer, at Eurosox er ændringer til 4. og 7. direktiv. 
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Mens flere konsulentvirksomheder har valgt den brede betegnelse, der dækker over 4. 7. og 8. 

direktiv, for eksempel har IT virksomheder valgt at betegne eursox som 8. direktiv.9

Vi har valgt at defineret Eurosox som ændringerne i 4., 7. og 8. direktiv. Vi vil i opgaven kun 

gennemgå ændringsdirektivet. I ændringsdirektivet forholder vi os kun til artikel 46a, som er 

implementeret i årsregnskabsloven § 107 b, der omfatter børsnoterede selskaber.  

 

Vi udvælger kun selskaber, der er noteret på fondsbørsen i Danmark.  

Vi har valgt at tage udgangspunkt i anbefalingerne for god selskabsledelse senest ændret d. 10. 

december 2008. Komiteen har udstedt nye regler i april 2010. Da selskaberne først skal følge 

reglerne med regnskabsår 2010, kan vi ikke anvende disse regler til vores analyse.  

Vi berører kun Danmarks implementering af 4. og 7. direktiv. Det vil sige at vi ikke forholder 

os til hvorledes andre EU lande har implementeret ændringerne.  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

  

                                                      
9 "Løsningsmodel til email matcher eurosox" artikel fra www.teknikogviden.dk 
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2 Teori 

I dette afsnit vil vi gennemgå teorien bag COSO frameworket og agent-principal teorien. 

Kapitlet har til formål at introducere læseren til dele af den teori som ligger bag ændringerne 

til Eurosox. Teorien vil blive benyttet i afhandlingen, hvor det findes relevant. 

2.1 COSO 

”The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” 10 blev dannet i 

198511, til at assistere ”The National Commission on Fraudulent Financial Reporting”. COSO 

var et privat initiativ, som en række organisationer12

Resultatet blev COSO rapporten af 1992, som definerede den teoretiske tilgang til intern 

kontrol

 gik sammen om at danne.  Et af COSOs 

formål var at definere, en fælles forståelse af, hvad intern kontrol var, og udarbejde et værktøj, 

som virksomheder kunne benytte.  

13

2.1.1 COSO frameworket 

. Med deres definition fulgte et framework til etablering og styring af interne 

kontrolmiljøer.  

Resultatet af COSO rapporten i 1992 blev, som nævnt ovenfor, et framework til at etablere og 

styre forskellige kontrolmiljøer i virksomheden. COSOs definition af intern kontrol var 

følgende14

"Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management and 

other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of 

objects in the following categories; Operations -Financial reporting - Laws and regulations".  

:  

Intern kontrol er således en måde, hvorpå selskabet kan opnå høj grad af sikkerhed for at opnå 

deres fastsatte mål. Målene defineres indenfor kategorierne effektivitet af operationer, 

finansiel rapportering og efterlevelse af pålagt lovgivning og regulering. Vi vil nedenfor 

visualisere COSO frameworket og gennemgå hver af de tre kategorier.   

 

 
                                                      
10 Her efter benævnt som COSO. 
11 COSOs hjemmeside: http://www.coso.org/aboutus.htm 
12 AAA = American Accounting Association, AICPA = American institute of CPAs, FEI = Financial executives institute, IIA 
= The Institute of Internal Auditors og IMA = Institute of Management Accountants. 
13 “En komparativ analyse af udviklingen i international revisionsregulering med hensyn til intern control og IT-revision”, af 
Peter Birkholm, 1. udgave 2000, Samfundslitteratur, side 90 
14 "Internal control - Integrated framework" COSO rapport 1992 s. 13 
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COSO frameworket15

 
 Figur 2.1 

• Effektivitet af operationer 

Her tages stilling til, hvorledes selskabet er effektivt i sine processer og formår at drive 

virksomheden hensigtsmæssigt. Dette opnås ved at sikre, at de mål selskabet har sat i 

virksomheden opnås. Målene kan vedrøre alt fra forretningsmæssige mål, performance mål, 

indtjening, medarbejdertilfredshed til kunder. Der er tale om et internt målepunkt, som skal 

sikre at virksomheden fungere effektivt.  

 

• Finansiel rapportering 

Finansiel rapportering vedrører både interne og eksterne parter. Målepunktet har til hensigt at 

sikre, at de interne og eksterne rapporteringer er korrekte. Virksomheden skal have de 

fornødne processer og systemer til at sikre, at deres information er pålidelig.  

 

• Efterlevelse af pålagt lovgivning og regulering 

Virksomheden skal have processer, der sikrer at relevant lovgivning og regulering overholdes. 

Der er alene tale om målfastsættelse foretaget af eksterne parter. 

 

 

 
                                                      
15  "Internal control - Integrated framework" COSO rapport 1992, s. 19 
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4 nøglekoncepter16

COSOs definition af intern kontrol indeholder 4 nøglekoncepter, (proces, mennesker, rimelig 

sikkerhed og mål for intern kontrol). Hvert af disse koncepter har væsentlig betydning i 

udformningen af kontroller. De 4 nøglekoncepter vil blive defineret og gennemgået neden for. 

 

 

• Proces 

Første del, der indgår i COSOs definition af intern kontrol er, ”Internal control is a proces”. 

Dette skal forstås sådan, at intern kontrol er en del af en proces til at nå et mål, men ikke et 

mål i sig selv. Interne kontroller skal være indbygget i selve virksomhedens processer, værdier 

og holdninger for at være effektive. Interne kontroller kan også være noget, en virksomhed 

bygger på for at tilfredsstille interessenter og omverdenen. Dette vil dog ofte ikke være lige så 

effektivt, da selskabet vil føle, at det er noget, som det er blevet pålagt, frem for noget der kan 

skabe merværdi. Interne kontroller som proces kan derfor være med til at opnå de ønskede 

mål, indenfor de 3 før nævnte hovedkategorier i COSO frameworket.  

 

• Mennesker 

Anden del, der indgår i COSOs definition af intern kontrol er, ”effected by an entity's board of 

directors, management and other personnel”. Nøglen til succes i enhver virksomheds 

kontrolmiljø er de mennesker, der er i den. Hvis disse mennesker har god moral, etik og 

integritet og opfatter intern kontrol som en del af det at drive god virksomhed, og at det giver 

dem noget tryghed og fordele i hverdagen, vil virksomheden have et godt kontrolmiljø. 

Såfremt medarbejderne og ledelsen i stedet ser det som noget ubehageligt eller unødvendigt, 

de er blevet pålagt, vil kontrolmiljøet aldrig blive effektivt. Muligvis vil det endda blive 

omgået, da ledelse og medarbejdere ikke kan se formålet med det. Den menneskelige 

opfattelse er derfor afgørende for at opnå de ønskede mål, indenfor de 3 hovedkategorier i 

COSO frameworket. 

 

• Rimelig sikkerhed 

Tredje del, der indgår i COSOs definitionen af intern kontrol er, ”designed to provide 

reasonable assurance”. Intern kontrol kan medføre rimelig sikkerhed. I revisionsverdenen 
                                                      
16 “En komparativ analyse af udviklingen i international revisionsregulering med hensyn til intern control og IT-revision”, af 
Peter Birkholm, 1. udgave 2000, samfundslitteratur, side 92 
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skal dette sammenlignes med høj grad af sikkerhed, men kan aldrig medføre fuld sikkerhed. 

Dette skyldes, at så længe der er mennesker involveret i en proces vil der aldrig kunne opnås 

fuld sikkerhed.  

 

• Mål for intern kontrol 

Fjerde del, der indgår i COSOs definitionen af intern kontrol er, ”the achievement of objects”. 

Der skal være et mål for intern kontrol. De interne kontroller skal være med til at sikre mål 

indenfor de 3 hovedkategorier og mål, der overlapper kategorierne. F. eks vil målet: 

aflæggelse af korrekt årsrapport, indeholde både nogle finansielle mål og nogle lovregulerede 

mål. For at opnå disse mål er det vigtigt, at der er interne kontroller, som sikrer, at disse mål 

kan opnås. Et andet mål kunne være efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse, 

hvor selskabet for at sikre dette vil opsætte nogle mål, og ved hjælp af intern kontrol 

kontrollere, hvorvidt disse opnås eller ej.  

 

Komponenter 

Ifølge COSO rapporten består intern kontrol af fem interrelaterede komponenter 

(Kontrolmiljøet, Risikovurdering, Kontrolaktiviteter, Information & Kommunikation og 

Overvågning)17

  

. Disse komponenter er udledt af den måde ledelsen driver virksomheden på 

og er integreret med ledelsesprocessen. 

• Kontrolmiljøet  

Kontrolmiljøet angiver “tonen” i virksomheden18. Alt efter hvordan tonen er, vil dette påvirke 

medarbejdernes kontrolbevisthed. En god etisk kultur i selskabet er essentielt for et godt 

selskab19

Faktorer i kontrolmiljøet indkluderer blandt andet; integritet og etiske værdier, 

medarbejdernes kompetencer, den filosofiske- og operationelle ledelsesstil samt den 

opmærksomhed, som kontrolmiljøet får fra direktionen og bestyrelsen. 

.  Det er således fundamentet for alle former for intern kontrol, der er med til at give 

disciplin og struktur.  

                                                      
17"Internal control - Integrated framework" COSO rapport 1992  s. 4 
18 "Internal control - Integrated framework" COSO rapport 1992  s. 4 
19 "Internal control - Integrated framework" COSO rapport 1992 s. 24 
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Eftersom det som udgangspunkt er bestyrelsen og direktionen der præger virksomheden, er 

det derfor essentielt, at disse er opmærksomme herpå, og særligt de fordele og hjælp til 

målopnåelse som et effektivt kontrolmiljø vil medføre.   

 

• Risikovurdering,  

I forbindelse med risikovurdering skal selskaberne vurdere deres interne og eksterne risici, 

som er forbundet med deres målopnåelse, da risici er vitale i forhold til en virksomheds evne 

til at overleve på sigt20. Eksterne risici vedrører alt fra konkurrence, indtjening, lovgivning, 

markedsforhold mv. Interne risici kan ved processer mv. vedrøre både tilsigtede og ikke-

tilsigtede fejl. Risikoen for tilsigtede fejl kan vurderes i forhold til RS 24021

For ikke-tilsigtede fejl skal ledelsen forholde sig til den iboende risiko og kontrolrisikoen. Den 

iboende risiko er risikoen for at en fejl opstår. Den iboende risiko vurderes i forhold til, om 

der er tale om rutinemæssig transaktion, ikke-rutinemæssig transaktion eller regnskabs-

mæssige skøn.  

 ud fra incitament, 

mulighed og retfærdiggørelse (også kaldet besvigelsestrekanten). 

Kontrolrisikoen vurderes i forhold til om der er tilkoblet kontroller til enheder eller aktiviteter, 

og hvorvidt disse er automatiske kontroller eller manuelle kontroller, og hvorvidt de er 

forebyggende eller opdagende kontroller. Ovenstående skal benyttes i risikoanalyser for 

samtlige nøgleprocesser i virksomheden. Virksomheden skal være opmærksom på, at risici 

kan ændre sig over tid, hvorfor risikovurdering er en kontinuerlig proces i virksomheden, som 

kræver løbende opfølgning. 

 

• Kontrolaktiviteter 

Kontrolaktiviteter kan foretages på enheder og aktiviteter. Virksomheden kan med 

udgangspunkt i en risikoanalyse vurdere, hvilke kontrolaktiviteter der er behov for på de 

væsentlige identificerede risici. Dette sker for at minimere disse risici, så selskabet kan nå sine 

mål.  Kontrolaktiviteter skal være beskrevet i politikker og udføres ved hjælp af procedurer. 

Kontrolaktiviteterne skal udføres på alle niveauer i virksomheden, og aktiviteterne vil f.eks. 

                                                      
20 ”Internal control – Integrated framework” COSO rapport 1992  s. 33 
21 Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber 
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være godkendelse, verificering, afstemninger, review af den operative performance, sikkerhed 

for aktiver og funktionsadskillelse.22

Et eksempel kunne være: afstemning af selskabets bankkonti. (politikken vil beskrive, hvor 

ofte handlingen skal foretages, og hvilke kontrolaktiviteter, der er forbundet hermed 

(funktionsadskillelse, imellem personen der udarbejder og personen efterfølgende, og 

proceduren hvordan det skal foretages.))  

 

 

• Information og kommunikation 

Vedrører hvordan information og kommunikation håndteres i firmaet. Hvilke informationer, 

interne som eksterne, skal indhentes og bearbejdes i virksomhedens interne 

informationssystemer. Den information som f.eks. salgsafdelingen besidder, kan ofte være 

relevant for regnskabsafdelingen23

Det er vigtigt, at de relevante i virksomhedens omverden, interne som eksterne, modtager 

korrekt og relevant information til rette tid. Internt i selskaberne kan de f.eks. implementere et 

whistle-blower system, som sikrer at medarbejdere bliver gjort opmærksomme på, at alle 

forhold kan/skal oplyses videre i systemet såfremt medarbejdere tror, der kan være risici 

forbundet hermed

. Det er derfor vigtigt, at virksomheden sikrer at 

informationen når de rette medarbejdere. Det kan blandt andet ske gennem nedskrevne 

procedurer og politikker.  

24

 

.   

• Overvågning 

Fordi kontrolmiljøet, risikovurderingen, kontrolaktiviteterne og informationsstrømmene 

ændrer sig over tid, er det vigtigt at virksomheden løbende overvåger, at de fungerer mest 

hensigtsmæssigt25

2.2 Principal/Agentteori  

. Reguleringen kan ske ved hjælp af interne politikker og procedurer.  

Michael C. Jensen og William H. Meckling har i 1976 skrevet en artikel om agentteorien26

                                                      
22 "Internal control - Integrated framework" COSO rapport 1992  s. 4 

. 

De definerer agentforholdet som, 

23 Eksempel fra "Internal control - Integrated framework" COSO rapport 1992  s. 59 
24 "Internal control - Integrated framework" COSO rapport 1992 s. 64 
25 "Internal control - Integrated framework" COSO rapport 1992 s. 69 
26 "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure", Jensen and Meckling, side 308. 
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”We define an agency relationship as a contract under which one or more persons 

(principals(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf 

which involves delegating some decision making authority to the agent.” 

I principal/agentteorien indgår principalen en kontrakt med agenten til at varetage sine 

interesser/udføre en given opgave. Agenten accepterer opgaven mod tilgengæld en modydelse 

(f.eks. i form af løn). 

Problemet som agentteorien bygger på er, at i sådan et forhold vil begge være 

nyttemaksimerende, og agenten vil derfor ikke altid agere i principalens interesse.27

 

 For at 

sikre, at agenten arbejder ud fra de mål som principalen ønsker, kan principalen gøre brug af 

forskellige værktøjer for at styre agenten. Disse værktøjer kan blandt andet være mål, 

aflønning eller kontrol. Vi vil i det efterfølgende gennemgå de tre forskellige værktøjer. 

Principalens kontraktlige mål til agenten 

Principalens krav/mål til agenten bør være velovervejede og frem for alt realistiske for 

agenten at opnå. Hvis principalen fastsætter urealistiske krav til agenten, vil agenten eventuelt 

ved uhensigtsmæssige metoder forsøge at opnå disse mål. 

Et eksempel kunne være en sælger i en virksomhed. Såfremt sælgeren har et højt 

omsætningsmål, kan sælgeren finde på at opnå dette mål på trods af indtjeningen. Sælgeren 

kan for så vidt bare sælge varerne til under indkøbspris, eller lokke kunder til dårlige handler, 

som medfører, at selskabet mister kunderne efterfølgende. Alternativt, hvis sælgeren har mål 

om høj indtjening, kan sælgeren i princippet nøjes med at sælge til kunder med høje 

dækningsgrader, da dette vil give den bedste indtjening for ham, men ikke nødvendigvis være 

det bedste for selskabet, da selskabet så vil miste indtjening på den samlede volume. Målene 

kan være både finansielle og ikke-finansielle, og kan med fordel være en kombination af 

begge.  

 

Aflønning 

Aflønning påvirker individernes handling. Et eksempel kan være, at der hyres en håndværker 

til at udføre et stykke arbejde. Enten aftales en fast pris eller en pris pr. time. Ved pris pr. time, 

vil håndværkerens incitament være at bruge så mange timer som muligt, for derved at 

optimere sin indtægt, men formentlig også levere den bedste kvalitet. Hvis håndværkeren 

                                                      
27 "The Economic Role of Audit in Free and Regulated markets", Elm-Larsen, Rolf & Wanda A. Wallace, side 12. 
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derimod afregnes med et fast beløb, vil hans incitament være at udføre arbejdet så hurtigt som 

muligt, for at optimere hans indtjening, hvilket kan medføre, at han måske slækker på 

kvaliteten. 

Aflønningen bør derfor være en kombination af agentens ønske og principalens risiko for at 

begrænse agentens incitament til besvigelser. Hvis aflønningen er delvist baseret på 

performance mål, bør disse også være realistiske at opnå, ellers vil risikoen for manipulation 

for at nå målene stige.  

 

Kontrol/Overvågning 

Principalen vurderer løbende behovet for den mængde af ressourcer, der skal bruges på at 

overvåge agenten. Dette kan blandt andet vurderes med udgangspunkt i besvigelsestrekanten, 

som fremgår af bilag til RS24028

• Interne kontroller i virksomheden, 

. Risikofaktorer her opdeles i incitament, muligheder og 

retfærdiggørelse. Med udgangspunkt i disse tre risikofaktorer, kan der f.eks. indføres nogle af 

nedenstående overvågnings aktiviteter. 

• Rapportering af finansielle og ikke finansielle forhold i virksomheden 

• Budgetter, (opfølgning på budgetter mv.) 

• Intern revision,  

• Ekstern revision,  

• Whistleblowing systemer mv.  

 

Agentens afkast af kontrakten afhænger blandt andet af den risiko, som principalen føler, der 

er forbundet hermed. Agenten vil forsøge at maksimere sit eget afkast, hvorfor han vil 

efterspørge overvågningsaktiviteter 29

Principal-agent forholdet opstår i alle de situationer, hvor der indgås en kontrakt. 

Principal/agentteorien er en af de mest fundamentale teorier i økonomisk tankegang, for 

betragtning vurdering af den risiko et kontraktligt forhold imellem en principal og en agent 

medfører.  

. 

  

                                                      
28 Revisionsstandard vedrørende revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber 
29 "The Economic Role of Audit in Free and Regulated Markets", Elm-Larsen, Rolf & Wanda A. Wallace, side 13. 
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3 Corporate governance 
Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvad der forstås ved corporate governance. 

Grundlaget for implementeringen af årsregnskablovens § 107b er delvist identisk med 

grundlaget for corporate governance. Af fællesnævnere for de to kan nævnes at skabe tillid 

hos investorerne og sikre effektivitet i selskaberne, blandt andet derfor mener vi at det er 

vigtigt med en definition af begrebet.  

Til definitionen af corporate governance har vi taget udgangspunkt i, hvorledes Cadbury 

Committee, OECD og Nørby-udvalget definerer begrebet. 

Cadbury committeen definerer Corporate Governance således:  

“Corporate Governance is the system in which companies are directed and controlled”30

OECD definerer Corporate Governance således:  

 

“Procedures and processes according to which an organisation is directed and controlled. 

The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities 

among the different participants in the organisation – such as the board, managers, 

shareholders and other stakeholders – and lays down the rules and procedures for decision-

making.”31

Nørby-udvalget definerer Corporate Governance således:  

 

”De mål, et selskab styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer 

samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre, der direkte berøres af 

selskabets dispositioner og virksomhed (her kollektivt benævnt selskabets ”interessenter”). 

Interessenter omfatter bl.a. medarbejdere, kreditorer, leverandører, kunder og 

lokalsamfund.”32

De tre ovenstående definitioner ligner hinanden meget. Dette skyldes, at Cadbury committee 

definerede Corporate Governance tilbage i 1992. OECD udarbejdede deres definition på 

Corporate Governance i 1999 med hjælp fra Sir Adrian Cadbury (formand for Cadbury 

Committee), og Nørby-udvalgets definition kom i 2001, og denne byggede på OECD’s 

anbefalinger. Det ses tydeligt, at begrebet har fået en mere tydelig definition med flere 

detaljer.  

 

                                                      
30 The Financial Aspects of Corporate Governance, (cadbury rapporten), 1992, afsnit 2.5 
31 OECD Link: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778 
32 Nørby udvalgets rapport fra 2001, side 11 
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Fælles for ovenstående er, at de definerer Corporate Governance som et sæt regler, hvorefter 

virksomheder styres og kontrolleres. Alle tre instanser har også bidraget med hver deres sæt af 

anbefalinger for at udøve god Corporate Governance.  

Corporate Governance kan ligeledes betragtes som et framework til at skabe tillid hos 

nuværende og mulige investorer. Udgangspunktet for denne betragtning findes, når vi ser på 

historien om, hvordan Corporate Governance har udviklet sig. Cadbury komiteen udarbejdede 

deres anbefalinger for London Stock Exchange. Dette blev gjort som følge af større 

erhvervsskandaler op igennem 1980’erne, med BCCI som den afgørende konkurs33. 

London Stock Exchange havde behov for at genoprette investortilliden til de firmaer, som var 

noteret på børsen. Måden til for at genoprette dette blev, ”Code of Best Practice produced by 

the Cadbury Committee", som noterede selskaber enten skulle følge eller forklare34

3.1 Nørby-udvalget

. Corporate 

Governance blev udarbejdet med det formål at skabe og styrke investortilliden, ved at skabe 

større åbenhed og gennemsigtighed i forhold til, hvad der sker i virksomheden. 

35

I 2000 vedtog regeringen en ny erhvervsstrategi dk.21

 
36

Udvalget udgav i 2001 deres rapport om god selskabsledelse. Konklusionen var, at der var 

behov for at implementere et regelsæt. Konklusionen beror på, at tingene altid kan gøres 

bedre. Samtidig mente udvalget også, at Danmark burde følge trop i forhold til udlandet, som 

også var i gang med eller allerede havde implementeret et regelsæt

. Regeringens vision var at opretholde 

et konkurrencedygtigt erhvervsliv for at kunne bevare et holdbart samfund, herunder et mere 

"risikovilligt Danmark". Som følge heraf blev Nørby-udvalget nedsat af erhvervsministeren i 

2001. Udvalget bestod af fire erhvervsmænd, der alle havde besiddet top direktør poster inden 

for dansk erhverv. Hensigten med udvalget var, at ministeren ønskede at få belyst, om der var 

behov for anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark. Regeringen havde stor fokus på 

konkurrencen på det globale marked og ville derfor vurdere, om der skulle implementeres 

tiltag for at forbedre denne.  

37

For at sikre at de danske selskaber var med på ideen, var det nødvendigt at præcisere fordelene 

ved sådanne anbefalinger. Der blev i anbefalingerne lagt vægt på, at ved at følge 

anbefalingerne ville der være større åbenhed om selskabet, og derved skabe bedre mulighed 

. 

                                                      
33 The Finansiel Aspect og Corporate Governance (cadbury rapporten), s.8 
34 The Financial Aspects of Corporate Governance, (cadbury rapporten), afsnit 1.3 
35 Nørby udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark, 2001 
36 "dk21 - En ny stretegi for Danmarks erhvervspolitik" i SkibsværftArbejderen, Artikel på www.oem.dk, 
"erhvervsministerens artikel" 
37 Nørby udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark, udgivet i 2001, side 12 

http://www.oem.dk/�
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for at tiltrække fremmedkapital. Dette skulle ske ved at genskabe investor tilliden fra udlandet, 

da den var i nedadgående retning som følge af flere internationale erhvervsskandaler. 

Herudover lagde udvalget vægt på, at god selskabsledelse bidrog til tilrettelæggelse af den 

bedste strategi for selskabet, blandt andet ved at selskabet skulle overveje en række forhold.  

Regelsættet skulle implementeres efter et ”følg eller forklar” princip. Dette blev gjort for at 

sikre, at anbefalingerne blev så operationelle som muligt, og at selskaberne fik mulighed for at 

gøre brug af lige netop de anbefalinger, som selskabet ville kunne få mest nytte af. 

Anbefalingerne blev angivet i udvalgets rapport fra 2001. Siden hen er anbefalingerne blevet 

tilrettet i 2005, 2008 og senest i 2010. Ændringerne i 2010 var de mest gennemgribende, hvor 

anbefalingerne blev beskrevet mere dybgående samtidig med, at de blev struktureret med en 

nummerrækkefølge. Anbefalingerne er rettet mod børsnoterede selskaber, samt selskaber som 

har planer om børsnotering.  

Vi mener, at det er interessant at omtale, hvorfor Danmark først fik Nørby udvalget i 2001, når 

nu England fik deres anbefalinger allerede i 1992. Som omtalt tidligere var England præget af 

flere skandaler i 80'erne. Danmark havde ikke i samme grad oplevet lignede skandaler. Vi har 

fået oplyst fra FSR's formand38, at Sir. Cadbury rent faktisk var i Danmark kort efter at 

England havde fået deres regler, for at fremlægge og drøfte mulighederne for et lignende tiltag 

i Danmark. Med til drøftelserne var flere erhvervsrepræsentanter. Der blev givet klart udtryk 

for, at Danmark ikke på det tidspunkt var klar til eller havde behov for lignende regler. En 

førende indenfor danske erhvervsliv udtalte blandt andet, ”Den slags behøver vi ikke i 

Danmark, her snakker vi om tingene”39

  

. Dette kan derfor anses som den umiddelbare årsag til, 

at det først var i 2001, at Danmark fik deres sæt af corporate governance regler.  

                                                      
38 Interview med Kurt Gimsing, Formand for FSR jf. bilag 1 
39 Interview med Finn Meyer, repræsentant for komiteen for god selskabsledele, bilag 9. 
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3.2  Corporate Governance udfra agentteorien og COSO 
 

 
Figur 240

 
 

I Danmark har vi en to-leddet ledelsesstruktur i selskaberne, hvorfor agentteorien bliver 

skitseret som i figur 2. Det betyder, at vi har et ekstra element i principal-agentforholdet. 

Definitionen for, hvornår vi har en agent, er når der indgås et kontraktligt forhold imellem en 

principal og en agent. Da bestyrelsen imod vederlag varetager ejernes interesse, er der her et 

kontraktligt forhold, hvorved der vil være risiko for, at der nyttemaksimeres. Bestyrelsen er 

således agent overfor ejerne. Samtidig er bestyrelsen også principal overfor direktionen, hvor 

de fungerer som kontrollant. Bestyrelsen bliver kontrolleret af ejerne, blandt andet ved hjælp 

af anbefalingerne for god selskabsledelse, som medfører en gennemsigtighed og åbenhed 

omkring hvad der foregår i firmaet. Bestyrelsen kontrollerer ledelsen ved hjælp af 

overvågningsaktiviteter, som månedsrapporteringer med finansiel og ikke-finansiel 

information, interne og eksterne revisorer etc.  

Direktionen er agent i forhold til ejerne og bestyrelsen, men kontrollerer samtidig de ansatte i 

virksomheden. Kontrollen kan blandt andet ske ved at benytte COSO til det interne 

kontrolmiljø. I agent-teorien er det vigtigt, at der føres kontrol med agenterne, og her er COSO 

og Corporate Governance frameworks, som kan benyttes til at overvåge agenterne.  

Revisor er agent i forhold til ejerne og kontrollant af direktionen, men ikke underlagt COSO 

og Corporate Governance. Til gengæld er revisor underlagt Revisorloven, og flere af de 

danske revisionsstandarder bygger på COSO. 

                                                      
40 "Revision i agentteoretiske belysning", Elm-Larsen, Rolf, side 216. 
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Hvor COSO er et framework der kan anvendes af direktion og bestyrelsen til at sikre 

målopfyldelse af effektivitet af operationer, finansiel rapportering og efterlevelse af 

lovgivning, er Corporate Governance et framework, der anvendes til at frame bestyrelsen og 

direktionen ved hjælp af et sæt anbefalinger. En frame vil aldrig være helt stabil og kræver 

investeringer for at opretholdes. Dette ses blandt andet ved at COSO og Corporate governance 

over tid bliver udviklet og opdateret. COSO findes nu i flere forskellige frameworks, og 

Anbefalingerne for god selskabsledelse bliver løbende udbygget for at kunne følge med tiden. 

Selskaberne skal ligeledes bruge ressourcer på at etablere, opretholde og videreudvikle et 

internt kontrolmiljø. Videreudviklingen skal forstås sådan, at selskabernes risici over tid vil 

ændre sig, hvilket vil medføre ændring i kontrolaktiviteterne for at opnå målopfyldelse.  

I agentteorien er både principalen og agenten nyttemaksimerende, og der vil derfor ikke altid 

blive handlet i principalens interesse. Derfor prøver principalen med forskellige midler at styre 

agenten. Dette sker ligeledes i samfundet, hvor regeringen indfører lovgivning, som skal 

følges af befolkningen. Samtidig indføres en ordensmagt bestående af domstole og politi, der 

skal håndhæve lovene. Lovene danner altså framen for samfundet. Med tiden skal denne dog 

også opdateres for at passe til udviklingen i samfundet.  

Ved at etablere et sæt regler som bestyrelsen skal følge, giver det investor langt større 

mulighed for at få indsigt i driften af det selskab, som han muligvis ønsker at investere i. 

Corporate governance er et ønske om at medføre mere åbenhed og gennemsigtighed ved hjælp 

af spørgsmål, hvor bestyrelsen skal offentliggøre en hel række forhold, der tidligere kun har 

været interne hemmeligheder i selskabet.  Til trods for at bestyrelsen er nedsat af ejerne, vil de 

som oftest være nyttemaksimerende. Dette forsøges afhjulpet af governance reglerne, ved 

blandt andet at anbefale at der ikke må være sammenfald mellem direktion og bestyrelse. 

Samtidig vil bestyrelsen skulle "stå på mål" for langt flere forhold, der nu skal offentliggøres i 

forhold til tidligere. Dette kan få ledelsen til at overveje den måde de driver selskabet på, da 

langt flere forhold nu skal offentliggøres.  

Revisorer er også med i figur 2 vedrørende agentteorien. Eftersom der hersker et kontraktligt 

forhold imellem ejere og den valgte revisor, er det nødvendigt, at revisor ikke forsøger at 

maksimere sin indtægt ved at gå på kompromis med uafhængigheden og kvaliteten af den 

udførte kontrol af direktionen. Revisorer er som før nævnt reguleret af revisorloven, da de er 

offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket medfører at revisor skal være uafhængig41 og 

udføre revisionen billigst muligt42

                                                      
41 Revisorlovens §24. (Revisors uafhængighed) 

. I Corporate Governance anbefalinger helt tilbage til 

42 Revisorlovens §26, (Vederlag) 
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Cadbury fremgår det, at bestyrelser bør nedsætte en revisionskomite, bestående af medlemmer 

med faglige kompetencer. Revisionskomiteen skal både have kontakten til den eksterne 

revisor og selskabets interne revisor. Revisionskomiteen skal så aflægge deres findings tilbage 

til den øvrige bestyrelse. 

3.3 Delkonklusion 
Corporate Governance kan forklares ved hjælp af principal-agentteorien, da denne belyser 

problemstillingen, når der indgås et kontraktligt forhold imellem en principal og en agent. 

Eftersom begge er nyttemaksimerende, er det nødvendigt, at indføre overvågningsaktiviter. 

COSO og Corporate Governance er to af denne slags overvågningsaktiviteter. COSO er 

framework, der kan hjælpe virksomheder til at sikre målopfyldelse indenfor de tre 

hovedkategorier (effektivitet af operationer, finansiel rapportering og efterlevelse af 

lovgivning). Målopfyldelsen skal ifølge COSO ske ved hjælp af interne kontroller, hvorfor 

COSO er en overvågningsaktivitet. Corporate Governance er et sæt anbefalinger, der medfører 

at bestyrelserne skal oplyse om nogle forhold, som tidligere har været hemmelige. Dette skal 

give mere åbenhed og gennemsigtighed, således at investorer og aktionærer får flere 

informationer til at træffe deres beslutning om evt. investering på. Aktionærerne har således 

med anbefalinger for god selskabsledelse fået et værktøj til at få flere informationer om 

selskabet, og samtidig overvåge selskabet 
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4 Eurosox 
Formålet med dette kapitel er at introducere læser for, hvad der er indeholdt i Eurosox 

begrebet. Samtidig gives en kort beskrivelse af hvorledes Eurosox blev implementeret i EU. 

Slutteligt foretages en analyse af, hvorledes de regler der er implementeret i dansk lovgivning 

skal forstås.  Analysen skal bidrage til forståelse af loven, for derved at kunne foretage analyse 

af udvalgte årsrapporter. 

I 2003 udarbejdede Kommissionen for de europæiske fællesskaber (efterfølgende omtalt som 

Kommissionen) en handlingsplan for ændringer til selskabsretten og virksomhedsledelse43. 

Handlingsplanen havde til hensigt at fremme de europæiske virksomheders effektivitet og 

konkurrenceevne, skabe gennemsigtighed for medlemslandene44

Resultatet af dette blev blandt andet, at der i 2006 blev foretaget ændringer til 4. og 7. EU 

regnskabsdirektiv, samt oprettelse af et nyt direktiv, 8. selskabsdirektiv. 4. og 7. direktiv 

indeholder retningslinjer for årsregnskaber samt konsoliderede regnskaber og 8. direktiv for 

lovpligtig revision. De ændringer, der havde størst effekt, var oplysninger omkring 

virksomhedsledelse, herunder beskrivelse af hovedelementerne i de interne kontroller, 

oplysninger vedrørende transaktioner med nærtstående parter og ikke balance førte poster, 

samt implementering af et revisionsudvalg.  

, samt genskabe 

investortilliden efter en række erhvervsskandaler. Handlingsplanen lagde op til, at der fra 

europæisk side, kun skulle reguleres meget overordnet. Som følge af forskelligheden i EU 

blev der lagt op til, at virksomhederne skulle "comply or explain", modsat USA der har en 

"comply or die" ordning.  

Direktiverne blev implementeret i årsregnskabsloven og revisorloven i juni 2008. 4 og 7. 

direktiv i årsregnskabsloven og 8. direktiv i revisorloven.  

Ændringerne af de 3 direktiver blev senere kendt som "Eurosox"45

                                                      
43 Meddelelse fra kommissionen til rådet og europaparlamentet "Om modernisering af selskabsretten og forbedret 
virksomhedsledelse i den Europæiske Union" - Vejen frem. Bruxelles, d. 21.maj 2003. Side 3. 

. Navnet fremkom i det 

reglerne til dels havde ligheder med reglerne i US-Sox, samtidig med at hensigten med 

reglerne var de samme, nemlig investor tillid.  

44 Den Europæiske Unions Tidende L224/1 "Europa-parlamentets og rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006. afsnit 13. 
45 "What to expect from EuroSox", www.eurosox.dk, artikel  

http://www.eurosox.dk/�
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4.1  Tankerne bag Eurosox 
Kommissionens handlingsplan tager afsæt i en højtstående ekspertgruppes analyse fra 2002. 

Ekspertgruppen blev nedsat i 2001 af EU kommissær Bolkstein, og de fremlagde deres oplæg 

i 200246

Rapporten var tilrettet i forhold til inputs fra relevante sparringspartnere, samt dem der ville 

være berørte af ændringerne. I rapporten blev anført, at udviklingen i medlemslandene viste en 

tendens til mere regulering ved soft law, i stedet for egentlig lovregulering, hard law. Soft law 

er det udtryk der anvendes ved omtale af regulering, der ikke kræves egentligt godkendt af 

regeringsmagterne. Samtidig med at straffesanktionerne ved brud på softlaw er op til markedet 

at vurdere

. Vi har nedenfor gennemgået de væsentligste forhold som gruppen har påpeget.  

47

Endvidere var det gruppens vurdering, at der var behov for øget åbenhed, og et ”følg eller 

forklar” princip, som allerede var implementeret i flere medlemsstater, ville være 

hensigtsmæssigt. Fokus skulle lægges på forklaringerne, og det skulle ikke være et krav at 

følge alle reglerne. Det skulle blot være et krav at forklare, hvorfor de ikke blev fulgt, således 

at aktionæren selv kunne tage stilling til, om han var enig i beslutningen. Gruppen overvejede 

også mulighederne for at få en fælles kodeks, der ville sikre endnu større gennemsigtighed i 

EU. Dette blev dog vurderet som ikke hensigtsmæssigt, da forskelligheden mellem EU 

landene var alt for stor, til at en samlet kodeks rent faktisk kunne anvendes. I rapporten 

fremgik, at det ikke nødvendigvis kun var børsnoterede selskaber, der burde fokuseres på, det 

var dog de selskaber som gruppen mente, var mest risiko fyldt, hvorfor de valgte at lægge 

fokus her.  

. Denne form for regulering bidrog blandt andet til øget fleksibilitet, da ændringer 

af reguleringen ikke skulle foretages ved tunge og omkostningsfyldte processer.  

Ekspertgruppens rapport dannede grundlag for kommisionens handlingsplan i 200348

                                                      
46 Rapporten hedder "A modern regulatory framework for company law in Europe", A consultive document of the high level 
group pf company law experts 

. EU 

ønskede at skabe en modernisering og tilpasning af selskabsretten, som var passende til EU. 

Der skulle tages højde for, at EU bestod af mange lande med hver deres kultur og 

erhvervsmæssige traditioner. I hovedtræk var EU enige i målene og principperne for US-Sox, 

alligevel fornemmes en manglende accept af, hvordan US-Sox blev implementeret. Følgende 

er skrevet i rapporten "Sarbanes-oxley act, en lov, der blev vedtaget den 30. juni 2002 i 

kølvandet på en række skandaler, står som en hurtig reaktion". Udtalelsen danner grundlag for 

at tro at EU ikke ønskede samme hurtige ændringer. US-Sox loven blev vedtaget blot et halvt 

47 "Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber" af Casper Rose, Artikel fra Revision og Regnskabsvæsen 2010 nr. 
12 
48 Meddelese fra kommissionen til rådet og europaparlamentet; Om modernisering af selskabsretten og forbedret 
virksomhedsledelse I Den Europæiske Union - Vejen frem, fra 21.05.2003 
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år efter ENRON blev erklæret konkurs. Dette må vurderes som et hurtigt tiltag, da der som 

oftest ligger flere undersøgelser og drøftelser bag lovændringer. Et halvt år ses derfor ikke 

som lang tid til dette stykke arbejde. Det kan udledes af udtalelsen, at EU ønsker et regelsæt 

der er tilstrækkeligt gennemarbejdet, således at de er sikre på, at det er den rette løsning for 

EU.  Det kan dog ikke udelukkes, at reglerne havde været anderledes, såfremt det var EU, der 

havde haft en Enron skandale.  

I handlingsplanen blev der lagt op til, at der skal ydes en indsats inden for området god 

selskabsledelse. Ved dette forstår EU det system, der anvendes til at lede og styre 

virksomhederne. Tiltag vil omfatte børsnoterede selskaber, som skal udarbejde en beskrivende 

redegørelse for nøgleelementer i deres ledelsesstruktur og -praksis, hvilket blandt andet 

omfatter risikostyring og opbygning heraf.  

Den endelige handlingsplan49

4.2  Ændringerne i 4. og 7. direktiv  

 indeholder udkast til ændringsdirektivet 2006/46/EF, som 

godkendes i 2006. Ændringerne blev blandet andet indført i 4. og 7. direktiv. Ændringerne 

gennemgås i det efterfølgende kapitel. 

Ændringerne til 4. og 7. direktiv blev indført ved ændringsdirektiv 2006/46/EF af 14. juni 

2006. I betragtningerne til ændringsdirektivet fremgår, at ændringen skal fremme 

troværdighed til regnskabsaflæggelsen50, styrke offentlighedens tillid til regnskaber og 

beretninger51, samt hjælpe til at bekæmpe finansiel og erhvervsmæssig uredelighed52

De ændringer vi behandler i vores opgave er artikel 46a i ændringsdirektivet som blev 

implementeret i 4. regnskabsdirektiv

. 

Herudover er hensigten at lette grænseoverskridende investeringer og forbedre 

sammenligneligheden.  

53

Artikel 46a angiver, at selskaberne skal beskrive deres interne kontroller, samt beskrive hvilke 

af anbefalingerne i deres lands kodeks for god selskabsledelse som selskabet ikke følger.  

. 

Det vigtige i ændringsdirektivet er, at selskaberne skal angive årsag til, hvorfor de ikke vælger 

at følge det kodeks, som de nu måtte være omfattet af. Lovgivningen lægger op til, at 
                                                      
49Europa-parlamentets og rådets direktiv - om ændring af rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF om årsregnskaber og 
visse selskabsformer og konsoliderede regnskaber - 27.05.2004  
50 Europa-parlamentet og rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af rådets direktiv 78/660/EØF om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/6357EØF…. betragtning 4 
51 Europa-parlamentet og rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af rådets direktiv 78/660/EØF om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/6357EØF…. betragtning 13 
52 Europa-parlamentet og rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af rådets direktiv 78/660/EØF om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/6357EØF…. betragtning 5 
53 Artikel 46a fremgår af bilag 2 
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selskabet skal finde den løsning, der er mest hensigtsmæssig for dem, hvorfor det blandt andet 

af den årsag ikke er blevet et krav, at kodeksene skal

Herudover er det værd at påpege, at Kommissionen lægger op til, at den enkelte medlemsstat 

kan vælge, at selskaberne kan angive redegørelsen på deres hjemmeside. Det skal dog fremgå 

af årsrapporten, hvor redegørelsen kan findes. Endvidere skal alle forhold, som er gennemgået 

i artikel 46a, oplyses i en samlet redegørelse

 følges, blot at forklaringer skal angives.  

54

4.3  Dansk lovgivning 

. Det bør altså ikke være muligt at gennemgå 

kodeksen i årsrapporten, og de interne kontroller i et dokument på selskabets hjemmeside.  

Artikel 46a blev implementeret i årsregnskabsloven § 107 b55

§ 107 b vedrører ændringer for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et 

reguleret marked, §107 c vedrører ændringer for statslige aktieselskaber og § 128 ændringer 

for koncernens ledelsesberetning. I det følgende gennemgås kun §107b. 

.  

Vi vil for hvert af punkterne foretage en tolkning af, hvorledes vi forstår loven. Til vores 

tolkning vil vi benytte direktiver fra EU samt tilhørende lovforslag.  

§ 107 b foreskriver at en virksomhed, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret 

marked i EU/EØS land, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse som omfatter 

følgende56

1) oplysninger om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, 

med henvisning til den kodeks, virksomheden i givet fald er omfattet af.  

: 

2) Angivelse af, hvor den i nr.1 omhandlede kodeks er offentlig tilgængelig. 

3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr.1 omhandlede kodeks, virksomheden fraviger, og 

grundene hertil, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af kodeksen.  

4) Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i nr.1 omhandlende kodeks, 

hvis virksomheden har besluttet ikke at anvende kodeksen.  

5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse som virksomheden har 

besluttet at anvende i tillæg til eller i stedet for den i nr. 1 omhandlende kodeks, eller som 

virksomheden frivilligt anvender, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 og 3. 

anførte.  

                                                      
54 Europa-parlamentet og rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af rådets direktiv 78/660/EØF om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/6357EØF…. 
55 Vedtaget ved lov d. 1. juni 2008 i kapitel 12. 
56 Den fulde paragraf fremgår af bilag 3 
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6) Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer 

i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. 

7) Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt 

disses funktion. 

Det ses af paragraffen, at den indeholder en stor grad af Corporate Governance. De fem første 

punkter indeholder kun forhold vedrørende virksomhedsledelse, i daglig tale omtalt som god 

selskabsledelse.  

Hertil skal nævnes at denne paragraf som udgangspunkt ikke medfører yderligere forpligtelser 

for børsnoterede selskaber i Danmark, dog med undtagelse af punkt 6 og 7 i paragraffen. 

Børsnoterede selskaber har siden 2005 været omfattet af reglerne for god selskabsledelse, 

bedre kendt som Nørby udvalget. Selskaberne er underlagt reglerne som følge af deres 

børsnotering, hvor de skal overholde NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler "Regler for 

udstedere af aktier". Af disse fremgår, at selskaberne skal efterleve de danske anbefalinger for 

god selskabsledelse, eller forklare hvis de afviger. 

4.3.1  Gennemgang af punkterne 1-5 

Set i forhold til angivelse i ændringsdirektivet er det vigtigt at angive, hvordan selskabet er 

omfattet af kodeksen. Direktivet lægger op til, at der er forskel på om et selskab er omfattet af 

reglerne som følge af national lovgivning, som følge af børs-regler eller selskabet frivilligt 

vælger at følge en kodeks57. En skarp skelnen mellem de tre forhold kan skyldes, at det ofte 

anses som en positiv ting, når selskaber vælger at foretage noget frivilligt, hvorimod et selskab 

der trækker deres deltagelse så langt som muligt vurderes ringere. Som eksempler herpå kan 

blandt andet nævnes CSR58

Ved angivelse af hvor kodeksen er offentligt tilgængelig bør henvises til hjemmesiden 

www.corporategovernance.dk, hvor anbefalingerne er tilgængelige, herunder tidligere 

versioner. Det fremgår ikke af hverken lovforslaget eller øvrige tolkninger, om der er tale om 

en specifik henvisning, eller det er op til den enkelte selv at finde materialet på den angivne 

 reglerne.  Oplysning omkring de forhold er kun gældende for 

virksomheder i klasse stor C, alligevel er der rigtig mange selskaber som vælger at forholde 

sig til lige præcis det emne i deres årsrapport, hvilket ofte giver god positiv omtale. Det vil 

derfor være vigtigt, at selskaberne formår at formulere sig korrekt i deres årsrapport, når dette 

punkt skal opfyldes.  

                                                      
57 Europa-parlamentet og rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af rådets direktiv 78/660/EØF om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/6357EØF…. Betragtning nr. 10 
58 Corporate Social Responsibilty 
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hjemmeside. Umiddelbart er det vores indtryk, at en henvisning til den overordnede 

hjemmeside er tilstrækkelig, da anbefalingerne er let tilgængelige på hjemmesiden.  

Punkt 3 og 4 i paragraffen angiver, at virksomheden skal forklare hvis hele eller dele af 

kodeksen ikke følges. Anbefalingerne skal ikke følges, så længe der angives en konkret 

begrundelse herfor59

I punkt 5 angives det, at det muligt at følge en anden kodeks. Dette er efter vores vurdering 

ikke særligt sandsynligt, da en ekstra kodeks for virksomhedsledelse vil medføre yderligere 

arbejde i form af forhold, der skal efterleves og oplyses. Loven angiver, at hvis en anden 

kodeks følges, skal det angives såfremt der er afvigelser til kodeksen. Præcis som det er 

gældende for efterlevelse af den danske kodeks for virksomhedsledelse.  

.  

4.3.2 Gennemgang af punkt 6 

Punkt 6 angiver, at der skal ske en beskrivelse af hovedelementerne i interne kontrol- og 

risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsprocessen. Som udgangspunkt bør 

selskaberne allerede have interne kontroller og risikostyringssystemer. Udfordringen for 

selskaberne kan derfor være at skulle udarbejde en beskrivelse af disse. I aktieselskabsloven 

(forældet pr. 12. juni 2009) stod angivet, at bestyrelsen skulle tage stilling til intern kontrol, 

samt de særlige risici som selskabet var underlagt60. Den nye paragraf i årsregnskabsloven bør 

som udgangspunkt derfor kun medføre, at selskaberne skal offentliggøre deres stilling. Tillige 

kan oplyses, at der i den nye selskabslov er angivet, at bestyrelsen skal etablere de fornødne 

procedurer for risikostyring og interne kontroller61

Definitionen af hovedelementer en svær størrelse. Lovforslaget angiver ikke umiddelbart hvad 

der skal forstås som hovedelementer. Af kommentarerne til det første oplæg til ændring af 

årsregnskabsloven fremgik, at regnskabsaflæggelsen skulle forstås bredt. Ved dette skal 

, hvilket skaber sammenhæng til 

årsregnskabsloven. På trods af at beskrivelserne ikke bør være fremmede for selskaberne, kan 

det stadig give dem store udfordringer. I den forældede årsregnskabslov skulle selskaberne 

"tage stilling", groft sagt betyder det ikke, at der behøver at komme noget brugbart ud af 

stilling-tagen. Selskaberne har også den mulighed at anigve i årsrapporten, at de ingen 

kontroller har. Det vil dog anses for uforsvarligt, såfremt at selskaberne ikke har interne 

kontroller eller vurderer deres risici. Den nye selskabslov, derimod, pålægger selskaberne, at 

de skal etablere de fornødne kontroller mv.   

                                                      
59 Erhvervs- og selskabsstyrelsen 19. december 2007, Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven s. 48 
60 Aktieselskabsloven, LBK nr. 649 af 15/6/2009, § 56 stk. 7 punkt 5 + 7 
61 Selskabsloven, LOV nr. 470 af 12/6-2009, § 115 punkt 2 
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forstås fra registrering af bilag, til selve udarbejdelsen af årsregnskabet62. Dette kan give 

indtryk af, at der ønskes en noget mere detaljeret beskrivelse af hovedelementer. Dette blev 

ligeledes bemærket af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer, der i deres kommentering 

af lovforslaget, gjorde opmærksom på tolkningsproblemet63. I det endelige lovforslag 

indeholdt bemærkningerne kun udtrykket "hovedelementer i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen"64

Ordet hovedelementer er blandt andet blevet defineret som en "overskuelig beskrivelse af de 

centrale hovedpunkter"

.  

65

Herudover blev angivet i bemærkningerne, at beskrivelsen skal afspejle aktuelle forhold og 

være tilpasset den enkelte virksomhed

.  

66

Slutteligt bør det nævnes, at der i bemærkningerne til loven står anført, at beskrivelsen skal 

oplyse om, hvilke risikostyringssystemer og interne kontroller selskabet anvender. 

Beskrivelsen bør udarbejdes således, at den giver større indsigt i selskabet set fra investors 

synsvinkel. 

. 

Interne kontrolsystemer skal forstås således, at der er tale om interne kontrolsystemer, der er 

med til sikre, at væsentlige fejl og mangler i regnskabsaflæggelsen bliver identificeret, 

opdaget og korrigeret. Væsentlige fejl defineres som en fejl, der kan ændre regnskabsbrugers 

opfattelse af regnskabet. Det er op til selskabet at vurdere, hvad deres væsentlighedsniveau er. 

Beskrivelsen bør omfatte en beskrivelse af, hvorledes selskabet sikrer sig at, det har de 

fornødne kontroller i virksomheden67

For at sikre et godt kontrolsystem kan virksomheden med fordel anvende COSO som 

framework. I dette framework vil det være kategorien

.  

68

COSO frameworket er gennemgået i afsnit 2.1.1 og vi vil i det følgende, give en vurdering af 

hvad beskrivelsen, set ud fra COSO, bør indeholde.  

 "Finansiel rapportering" der er 

relevant, da § 107b angiver, at det er kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen der 

skal beskrives.  

                                                      
62 Erhvervs- og selskabsstyrelsen 19. december 2007, Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven s. 49 
63 Foreningen for Statsaurotiserede Revisorer, "Høring vedrørende forslag til ændring af årsregnskabsloven", d. 17. januar 
2008 
64 L 100 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven d. 12/3-2008 punkt. 3.2.1.2 (s. 17) 
65 "Analyse af rapportering om interne kontrol- og risikostyringssystemer i årsrapporten for 2009" af Finn Meyer og Jan 
Jansson, Artikel Revision og Regnskabsvæsen 2010 nr. 8. 
66 Erhvervs- og selskabsstyrelsen 19. december 2007, Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven s. 49 
67 "Rapportering om interne kontroller- En praktisk tilgang". Af Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard. Artikel fra Revision 
og Regnskabsvæsen 2009 nr. 12 
68 De tre kategorier er: effektivitet af operationer, finansiel rapportering og efterlevelse af pålagt lovgivning og regulering, 
som gennemgået i afsnit 2.1.1 



Eurosox - En analyse af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens § 107 b 
 

Side 34 af 161 
 

Kontrolmiljø: Selskabet bør her beskrive deres holdning til selskabets interne kontroller. Det 

er vigtigt, at selskabets direktion og bestyrelse går foran med et godt eksempel i forhold til de 

øvrige medarbejdere. Herudover kan selskabet beskrive, hvordan der implementeres nye 

procedurer, og hvem disse eventuelt skal godkendes af, såfremt dette sker 

Selskabet kan omtale de manualer og procedurer, de har i deres selskab. Det kan f.eks. være 

rapporteringsinstrukser, "whistle-blowing" politik, regnskabsmanualer mv. I relation til moral 

og etik kan selskabet angive, at de har en code of conduct, og beskrive hvordan de sikrer en 

god etik hos deres ansatte. Såfremt der er årlige opdateringer eller gennemgang af deres code 

of conduct bør det ligeledes omtale. 

Herudover kan selskabet beskrive, hvordan deres organisation er bygget op. Er  der 

afdelingschefer og hvilket ansvar har de. Har de et internt kontrol organ, kan være intern 

revision, til at overvåge ovenstående forhold, bør det ligeledes nævnes.     

Alle de ovenstående forhold er med til at give investor et indblik i "tonen" i selskabet, og hvor 

formelle selskabet er i deres drift. Som angivet af treadway kommisionen "A strong corporate 

ethical climate at all levels is vital for the well-being of the corporation"69

Risikovurderingsproces: I denne proces bør virksomheden beskrive, hvordan de foretager 

deres risikovurdering. De kan beskrive om vurderingen sker i forhold til regnskabsposter eller 

processer, og ud fra hvilke kriterier de vurderes. Er selskabet en koncern, bør de også forholde 

sig til, om datterselskaberne udgør en væsentlig risiko.  

. Lige præcis denne 

udtalelse understøtter, hvor vigtigt det er for investor at vide, hvordan tonen er i selskabet, da 

en god tone er livsnødvendigt for et selskab.  

I risikovurderingen fastlægges de regnskabsposter, der anses for mest risikofyldte. 

Selskaberne kan her oplyse om de poster, de vurderer som mest risikofyldte. Selskabet kan 

dog også vælge at henvise til det afsnit i ledelsesberetningen, hvor de har omtalt deres risici, 

som er lovpligtigt efter ÅRL § 99.  

Det bør endvidere overvejes at oplyse om, hvem der er ansvarlig for at foretage 

risikovurderingen. Ofte vil denne vurdering blive foretaget af direktionen og bestyrelsen. 

Såfremt selskabet har en revisionskomite, kunne denne fungere som reviewer på 

risikovurderingen.  

Selskaberne bør ligeledes oplyse om, hvor ofte deres risikovurdering foretages. Forudsat at 

risikovurderingen også omfatter risikoen for besvigelser, bør det også omtales. 

                                                      
69 "Internal control - Integrated framework", COSO rapport 1992 s. 24 
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Kontrolaktiviteter: Selskabet skal her beskrive, hvordan de sikrer sig, at de risici der er 

identificeret i risikovurderingsprocessen bliver adresseret. Er der f.eks. implementeret 

kontrolaktiviteter for alle regnskabsposter eller kun de poster, der er fundet væsentlige. Er 

kontrolaktiviteterne nedskrevet i selskabets forretningsgange/flow charts, kan det angives.  

Endvidere kan selskabet omtale eventuelle nøglekontroller, såsom budget opfølgning, 

godkendelse af afstemninger for væsentlige regnskabsposter, godkendelses procedure mv. Har 

selskabet månedlige rapporteringer til bestyrelsen, skal de omtales. Selskaberne kan med 

fordel angive, hvordan rapporteringer sker og hvad de indeholder (regnskab, noter, estimater, 

budgetter mv.).  

Informationssystem og kommunikation: Har selskabet etableret en informations- og 

kommunikationspolitik, der sikrer at relevant information vedrørende de interne kontroller når 

de rette personer, skal det oplyses her. Det gode selskab beskriver endvidere, hvordan det 

sikrer at de ansatte er bekendt med deres ansvar og hvad der forventes af dem i den rolle de 

har. 

Herudover bør selskabet beskrive, hvordan det sikres at ekstern lovgivning overholdes i 

forbindelse med den finansielle rapportering. Slutteligt bør selskabet oplyse, om de har et 

whistle-blowing system, såfremt det er tilfældet.  

Overvågning: Her bør selskabet beskrive, hvordan det sikrer, at de ovenstående forhold 

overholdes/efterleves. Det kan være at selskabet har etableret en intern revisions afdeling, der 

løbende kontrollerer, at alle kontroller fungerer hensigtsmæssigt og effektivt. Yderligere kan 

det beskrives, hvordan ekstern revisor rapporterer om svagheder i det interne kontrolsystem, 

såfremt det er tilfældet. En del af overvågningsprocessen kan ligeledes være, at personalet en 

gang årligt skal bekræfte, at de er bekendt med deres ansvar og selskabets code of conduct70

Det bemærkes, at det ikke er et krav, at COSO frameworket anvendes ved beskrivelsen. Det 

anses dog for en fordel at anvende det, da COSO sikrer at der tages hensyn til alle forhold i 

processen med at identifiere de rigtige riskoområder og kontroller mv. Set i forhold til loven, 

vil en anvendelse af COSO frameworket bidrage med yderligere informationer end der kræves 

i loven. Det vil være beskrivelsen inden for kontrolmiljø, information og kommunikation samt 

overvågning.  

.  

Såfremt et selskab vælger ikke at benytte frameworket, skal de som minimum forholde sig til 

risikovurderingen samt de tilhørende kontrolaktiviteter.  

                                                      
70 COSO rapport 1992 "Internal control - Integrated framework" s. 71 
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Endeligt bør beskrivelsen omtale de eventuelle svagheder, selskabet har noteret, samt hvordan 

de bliver afdækket fremadrettet. Et oplagt sted, hvor der kan være svagheder, er ved 

virksomhedsopkøb, hvor to økonomisystemer skal lægges sammen. En påpegning af 

selskabets egne svagheder vil gøre beskrivelsen personificeret i forhold til beskrivelsen, og 

giver derved aktionæren noget at forholde sig til.  

Indholdet i beskrivelsen bør selvsagt være tilpasset det enkelte selskab, med hvilket menes at 

store komplekse selskaber med mange datterselskaber, vil have en større/mere omfattende 

beskrivelse end et selskab uden nogle døtre. Det giver altså sig selv, at beskrivelsen skal være 

virksomhedsnær og relevant som defineret af Aktieanalytikerforeningen71. To 

revisionsvirksomheder har allerede givet deres bud på hvorledes en beskrivelse kan se ud72

4.3.3 Gennemgang af punkt 7 

. 

Det vil derfor i vores analyse i afsnit 6.7 være interessant se, hvor mange der lægger sig op ad 

disse beskrivelser. Såfremt de gør, kan det være svært at argumentere for, at de anses som 

værende "virksomhedsnære".  

Slutteligt skal selskabet beskrive sammensætningen af ledelsesorganer samt deres funktion. 

Angivelsen af ledelsesorganer stemmer ikke helt overens med definitionen i artikel 46a, hvor 

de omtales som administration, ledelse og tilsyn. Dansk lovgivning har altså valgt en bred 

betegnelse, som dog stadig dækker over de tre instanser. Beskrivelsen i danske årsrapporter 

kan derfor med fordel opdeles i bestyrelse, ledelse samt diverse udvalg. Beskrivelsen bør 

indeholde angivelse af de enkeltes ansvarsområder73

I EU findes meget forskellig ledelsesstruktur. Ved investeringer på tværs af landegrænser er 

det derfor vigtigt, at selskabet angiver, hvordan strukturen er opbygget. I England har de kun 

et ledelsesorgan, der både beslutter og fører tilsyn med selskabet, hvor Tyskland har fuld 

funktionsadskillelse og kun har et tilsyn, der fører kontrol med ledelse. I Danmark har vi en 

. Det bør altså ikke være tilstrækkeligt 

blot at angive, at bestyrelsen er sammensat af otte medlemmer, men derimod at angive, hvad 

hvert bestyrelsesmedlem bidrager med. En offentliggørelse af disse informationer garanterer 

også, at ledelsesorganerne årligt bliver nødt til at sikre sig, at de har de rette kompetencer. 

Samtidig med det bliver det nemmere for investorerne at vurdere, om det er de rette personer, 

det besidder stillingerne.  

                                                      
71 "Rapportering om interne kontroller- En praktisk tilgang". Af Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard, Artikel fra Revision 
og Regnskabsvæsen 2009 nr. 12. 
72 KPMG med udgivelsen Rapportering om interne kontrol- og risikostyringssystemer i årsrapporten" fra marts 2009. PWC 
med udgivelse "Risikostyring og interne kontroller - oplysningskrav i EU's 4. og 7. direktiv" fra marts 2009 
73 Udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven d. 19/12-2007  s. 49 
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kombination hvor bestyrelsen både fungerer som kontrolinstans, men samtidig varetager større 

beslutninger for selskabet. 

4.3.4 Afrunding 

Dansk lovgivning har gjort brug af muligheden for, at redegørelsen for virksomhedsledelsen 

må fremgå af selskabets hjemmeside. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt en 

bekendtgørelse74

Følgende forhold skal efterleves såfremt redegørelsen offentliggøres på hjemmesiden 

, der angiver hvorledes en offentliggørelse på hjemmesiden skal håndteres.  

• Der skal anvendes en specifik URL adresse i årsrapporten75

• Redegørelsen skal navngives "Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. ÅRL 

§107b" 

. Hjemmesiden skal være 

tilgængelig de efterfølgende fem år 

• Det skal tydeligt fremgå at redegørelsen udgør en "bestanddel af ledelsesberetningen" 

• Angivelse af hvilken periode redegørelsen dækker 

• Redegørelsen skal omfatte alle forhold angivet i § 107 b stk.1. Det vil sige, indeholde både 

redegørelse for virksomhedsledelse, beskrivelse af interne kontroller samt beskrivelse af 

ledelsesorganerne 

Såfremt ovenstående ikke overholdes kan det medføre bøder. 

Såfremt selskabet vælger at offentliggøre deres redegørelse på hjemmesiden, påhviler der 

revisor særlige pligter. Dette er,  

• Sikrer at, der er en henvisning i ledelsesberetningen til redegørelsen 

• Sikrer at, der er en URL-adresse i ledelsesberetningen til redegørelsen 

• Sikrer at, redegørelsen er benævnt med det rigtige navn 

• Sikrer at, redegørelsen indeholder oplysninger om at denne udgør en bestandel af 

ledelsesberetningen 

• Sikrer at, redegørelsen indeholder oplysninger om, hvilke dele der ikke er omfattet af 

revisionspåtegningen 

                                                      
74 Bekendtgørelse nr. 761, om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på 
virksomheders hjemmeside mv. Offentliggjort 22. juli 2009 
75 URL-adresse er den adresse der angives i en internet browser for at komme til en hjemmeside 
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Herudover er det relevant at nævne, at revisor ikke er pålagt at reviderer selve redegørelsen. 

Dette følger af, årsregnskabsloven hvor det er angivet at, revisor kun skal give udtalelse om 

ledelsesberetningen. En udtalelse omfatter at revisor kontrollerer, at udtalelserne i 

ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med regnskabet, også kaldet konsistenstjek. Der er 

alene tale om at revisor skal sammenholde oplysninger i ledelsesberetningen, med de 

oplysninger han er kommet i besiddelse af, i forbindelse med revision af årsregnskabet76

Ved offentliggørelse på hjemmesiden omfatter revisionspåtegningen/udtalelsen om 

ledelsesberetningen ikke punkterne 1-5 i § 107 b

. 

77

4.4 Delkonklusion 

, med mindre andet er aftalt mellem revisor 

og selskabet.  

Eurosox blev implementeret i årsregnskabsloven og revisorloven i 2008. Grundlaget herfor 

var ændringer til 4., 7. og 8. direktiv. Ændringerne i direktiverne blev foretaget for at 

modernisere selskabsretten og sikre god skik for virksomhedsledelsen. Ændringerne til 4 og 7 

direktiv vedrørte årsregnskaber og 8. direktiv vedrørte krav til revisor. Ændringerne til 

4.direktiv blev implementeret i årsregnskabsloven § 107 b.  

107 b indeholdt retningslinjer for at forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse, 

beskrive interne kontrol- og risikostyringsaktiviteter, samt beskrivelse af selskabets 

ledelsesorganer. Loven er bredt formuleret, og der findes ikke yderligere detaljerede 

beskrivelser af, hvad selskaberne skal gøre for at opfylde beskrivelserne tilstrækkeligt.  

I Danmark betyder loven, at danske selskaber skal forholde sig til anbefalingerne for god 

selskabsledelse udstedt af komiteen for god selskabsledelse, og forklare i deres årsrapport 

såfremt de ikke følger alle anbefalingerne.  

Beskrivelse af interne kontrol- og risikostyringssystemer er formuleret som at selskaberne skal 

beskrive hovedelementerne heri. Et godt udgangspunkt for dette kunne være at benytte sig af 

COSOs framework. Ændringerne blev foretaget som en beskrivelse modsat USA, der har 

lovgivet, at ledelsen skal erklære sig om de interne kontrollers effektivitet efterfulgt af en 

erklæring fra revisor.  

                                                      
76 "Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside 
mv.", af Grethe Krogh Jensen, Artikel i Revision og Regnskabsvæsen 2009. 
77 Bekendtgørelse nr. 761, om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på 
virksomheders hjemmeside mv. § 3 stk. 4 
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Beskrivelsen af ledelsesorganerne skal indeholde beskrivelser af bestyrelsen, ledelsen og de 

udvalg selskabet nu måtte have. Beskrivelsen skal bidrage til øget åbenhed om ledelserne i 

selskabet, så aktionærerne til enhver tid er sikre på, at ledelsen besidder de rette kompetencer. 
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5 Grundlag for analyse af årsrapporter 
Inden analysen af de udvalgte årsrapporter har vi valgt at beskrive de kriterier, der har været 

lagt til grund for udvælgelsen af årsrapporterne. Dernæst vil dette kapitel gennemgå den 

tjekliste, vi har udarbejdet og analyseret årsrapporterne ud fra.  

5.1 Udvalgte årsrapporter 
Vi har udvalgt årsrapporterne til analyse ud fra aktiekurslisten fra fondsbørsen d. 7.juli 201078

• Selskaber der er under likvidering - Likvideringer kan være længerevarende og der er 

risiko for, at der ikke vil være relevante regnskaber til rådighed 

. 

Af kurslisten fremgår alle børsnoterede selskaber. Der har været selskaber, som har særlige 

forhold, der medfører at det for os ikke vil være relevant, at de indgår i vores analyse. Vi har 

nedenfor oplistet de særlige forhold, som har medført frasortering. 

• Selskaber der er noteret i USA - Disse selskaber er underlagt US-Sox, hvor der stilles 

større krav til disse selskaber end i dansk lovgivning, det vil derfor ikke være retvisende 

for en sammenligning, såfremt de indgår 

• Regnskaber med afslutning 30. juni 2009 - Reglerne i årsregnskabsloven var først 

gældende for regnskabsår, der begyndte 1. september 2008 eller senere79

Efter frasorteringen af de selskaber, der er omfattet af ovenstående forhold, har vi udvalgt 20 

årsrapporter. Vi har valgt 5 selskaber, der indgår i C20 indekset. Vi har valgt 1/4 af C20 

indekset, da det er disse selskaber der bidrager mest til aktiviteten på fondsbørsen. De 

resterende selskaber fordeler sig med 1 i large cap, 4 i medium cap og 10 i small cap. Listen 

over selskaberne fremgår af bilag 5. 

. Det første 

regnskabsår hvor disse selskaber skal følge reglerne vil derfor være 2009/10. Da vi ikke 

har garanti for, at selskaberne har offentliggjort deres regnskab, da vi påbegyndte vores 

analyse, udgår de også af vores analyse 

5.2 Grundlag for tjekliste 
Vi har udarbejdet en tjekliste til analyse af årsrapporterne for 2009, tjeklisterne fremgår af 

bilag 6. Tjeklisten er bygget op efter årsregnskabsloven § 107b. Som udgangspunkt kan alle 

forhold kontrolleres, da det skal oplyses i årsrapporten. Udfordringen opstår i forbindelse med, 

                                                      
78 Listen fremgår af bilag 4. Listen er kopieret over i excel ark 
79 Lov om ændring af årsregnskabsloven nr. 516 17/6-2008 Historisk, § 2 stk. 1 
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at selskaberne skal følge en kodeks for god selskabsledelse. Selskaberne skal kun oplyse om 

de anbefalinger de fraviger og forklare hvorfor. Da vi ikke kan være sikre på de oplysninger, 

som virksomhederne oplyser, har vi valgt at kontrollerer hele kodekset, for derefter at holde 

det op imod det selskaberne selv mener. 

Vi har taget udgangspunkt i anbefalingerne for god selskabsledelse, der senest er ændret d. 10. 

december 2008. Har vi været i tvivl om forståelsen af en anbefaling, har vi opnået forståelse 

ved forespørgsel til komiteen for god selskabsledelse80

Vi har opstillet alle anbefalingerne i bilag 8. Her har vi angivet, om de kan kontrolleres eller 

ej. For de forhold, der kan kontrolleres, angives vil vi angive, hvordan vi kontrollerer det.  

Herudover har vi for hvert forhold angivet, hvornår en forklaring er tilstrækkelig. Det er vores 

vurdering at en forklaring er tilstrækkelig, når de risiko-elementer der er beskrevet ved hver af 

anbefalingerne er afdækket. Alle anbefalingerne er netop udarbejdet til fordel for aktionæren, 

hvorfor en forklaring med "det anses ikke for relevant", ikke vil være tilstrækkelig.  

. I tjeklisten er paragraffen indarbejdet i 

punktform. Vi vil nedenfor gennemgå hvilke af anbefalingerne der indgår i vores analyse og 

hvorfor. Som udgangspunkt vil der kun indgå anbefalinger der kan, kontrolleres i 

årsrapporten. 

 

Anbefalingerne for god selskabsledelse81

Anbefalingerne er opdelt i 8 afsnit.  

 

I.  Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 

II.  Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

III.  Åbenhed og gennemsigtighed 

IV.  Bestyrelsens opgaver og ansvar 

V.  Bestyrelsens sammensætning 

VI.  Bestyrelsens og direktionens vederlag 

VII. Risikostyring 

VIII. Revision 

5.2.1 Ikke kontrollerbare forhold 

Flere af anbefalingerne er baseret på god ledelse, og skal sikre et godt forhold mellem ejerne 

og ledelsen. Disse forhold vil være procedurer, der skal implementeres internt i virksomheden, 

hvorfor de ikke vil være offentlige tilgængelige.  
                                                      
80 Interview med Finn L. Meyer, se bilag 9. 
81 Anbefalingerne fremgår af bilag 7 
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Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen  

Alle forhold under dette punkt, bortset fra aktie- og kapitalforhold, er det op til den enkelte 

aktionær at vurdere, om han mener anbefalingerne er overholdt. Disse anbefalinger baseres på, 

om aktionæren får den fornødne information, han har behov for for at kunne passe sin 

investering, samt vurdere om han ønsker at investere. Blandt andet skal der indkaldes til 

generalforsamling med tilstrækkelig varsel. Da vi ikke har mulighed for at vurderer, hvad en 

investor mener, er tilstrækkeligt varsel, kan punktet ikke kontrolleres.  

Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

Der er her tale om politikker, der skal udarbejdes af og efterleves af bestyrelsen. Vi vil ikke 

være i stand til at kontrollere forholdene baseret på vores viden fra årsrapporterne. Det er igen 

op til den enkelte aktionær at vurdere, om han mener, at bestyrelsen varetager deres rolle 

passende. 

Åbenhed og gennemsigtighed 

Åbenhed og gennemsigtighed dækker primært over forhold, som bestyrelsen skal drøfte, for 

derved at bidrage til et bedre forhold overfor aktionærerne. Forholdene vil derfor ikke 

nødvendigvis være offentligt tilgængelige. Den sidste anbefaling i dette afsnit vedrører 

anvendelsen af kvartalsårsrapporter. Der står ikke angivet om rapporterne skal offentliggøres.  

Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Da der ikke er krav om, at bestyrelsen skal offentliggøre de forhold, de skal drøfte i henhold 

til dette afsnit, er det ikke muligt for os at kontrollere forholdene. Der skal dog påpeges, at 

selskaberne er forpligtet til at udarbejde en forretningsorden, men intet om offentliggørelse af 

denne.  

Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen skal sikre mangfoldighed i forbindelse med bestyrelsessammensætning. Ligeledes 

skal de sikre en formel og grundig proces for indstilling af nye kandidater. Da der her er tale 

om forhold der ikke skal offentliggøres, kan forholdene ikke kontrolleres.  

Da bestyrelsen kun skal overveje behovet for oplysninger omkring medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer, kan dette ikke kontrolleres. Der vil formentlig være en række 

selskaber der oplyser at dette anvendes, men vi kan ikke positivt få bekræftet om anbefalingen 
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overholdes eller ej. Endvidere anbefales at selskabet fastsætter en aldersgrænse for 

bestyrelsesmedlemmer. Der står intet om at grænsen skal oplyses, som følge heraf vil vi ikke 

kunne kontrollere, om forholdet bliver overholdt.  Behovet for udvalg skal overvejes af 

bestyrelsen, men da der ikke skal oplyses om deres konklusion, kan anbefalingen ikke 

kontrolleres. De forhold der vedrører arbejdsgangen mellem direktion og bestyrelse kan ikke 

kontrolleres, da den ikke skal oplyses nogen steder. 

Bestyrelsens og direktionens vederlag 

På trods af at selskabet bør oplyse om vederlag på hvert enkelt niveau, besidder vi ikke de 

rette kompetencer til at vurdere, om det ligger på et konkurrencedygtigt niveau.  

Da vi ikke har været til stede på generalforsamlingerne, kan vi ikke kontrollere om 

formændene omtaler vederlagspolitikkerne på generalforsamlingerne, eller om vederlaget til 

bestyrelsen bliver godkendt af generalforsamlingen. Det anbefales at vederlagspolitikken 

tilrettelægges således, at den er tilpasset virksomheden og står i rimeligt forhold til opgaver og 

ansvar. Dette er op til den enkelte aktionær at vurdere, hvorfor vi ikke kan kontrollere dette 

punkt.  

Risikostyring 

Der er i dette afsnit anbefalinger vedrørende planer og strategier, som selskabet skal have. Da 

forholdene ikke skal offentliggøres, kan de ikke kontrolleres.  

Revision 

Dette afsnit indeholder anbefalinger, der skal drøftes og besluttes af bestyrelsen. Forholdene 

vedrører samarbejdet med revisor. Det er forhold der ikke kræves offentliggjort, hvorfor de 

ikke kan kontrolleres. Det anbefales, at der etableres et revisionsudvalg i selskaber med 

komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold. Det fremgår ikke af anbefalingerne, hvad 

der er defineret som komplekse områder. Da der ikke er krav om offentliggørelse af 

drøftelserne, kan vi ikke kontrollere om anbefalingen følges.  
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5.2.2  Kontrollerbare forhold 

Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 

Kapital og aktiestruktur 

Selskaberne bør angive, hvordan deres aktier er sammensat, med hvilket menes antallet og 

fordelingen mellem A og B aktier. Ligeledes bør beskrives, hvordan stemmerettighederne evt. 

stemmebegrænsninger er, ret til udbytte og muligheden for køb af yderligere aktier.  

Har selskaberne ikke angivet noget om stemmerettigheder, vil vi antage det som forholdet 

ikke er opfyldt. Det er en væsentlig information for aktionærerne, om der vil være 

begrænsninger på de aktier vedkommende anskaffer.  

Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Bestyrelsesformandens opgaver 

Der er anbefaling om en næstformand i selskaberne. Det er vores vurdering at forholdet kan 

kontrolleres. I henhold til årsregnskabsloven § 9 stk. 2 skal navn og funktion angives for de 

enkelte medlemmer af ledelsesorganerne i ledelsespåtegningen. Vi vil derfor kontrollere i 

ledelsespåtegningen, at der er angivet en næstformand. Såfremt selskabet ikke har dette, skal 

de argumentere for, hvorledes de sikrer at bestyrelsesformandens opgaver varetages i tilfælde 

af hans forfald.  

Bestyrelsens sammensætning 

Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer 

I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling skal bestyrelsen vedlægge en beskrivelse 

af bestyrelseskandidaternes baggrund. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om 

kandidaternes øvrige direktions- og bestyrelsesposter, samt øvrige krævende 

organisationshverv. Herudover bør bestyrelsen give oplysninger om, hvilke 

rekrutteringskriterier der er lagt til grund for indstillingen af kandidaterne. Slutteligt skal 

beskrivelsen indeholde bestyrelsens vurdering af dens sammensætning, blandt andet med 

fokus på mangfoldighed. Vi vil kontrollere forholdet ved at indhente de indkaldelser, der har 

været fremsendt i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2010. Det er vores 

vurdering, at alle indkaldelserne stadig er tilgængelige på internettet.  
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Bestyrelsen skal i ledelsesberetningen redegøre for sammensætningen, herunder 

mangfoldighed og særlige kompetencer.  I anbefalingen er angivet, at bestyrelsen skal vurdere 

mangfoldighed i forhold til køn og alder. Herudover er det vores vurdering, at mangfoldighed 

dækker over forskellighed. Det er altså op til bestyrelsen at beskrive, hvorfor den er 

sammensat hensigtsmæssigt. Beskrivelsen skal foretages på individuelt niveau. Beskrivelsen 

skal være på et sådan niveau, at den enkelte aktionær kan vurdere, om han mener, bestyrelsen 

har de rette kompetencer til at føre kontrol med selskabet. Beskrivelsen er nødt til at være på 

enkelt niveau, da aktionæren ellers ikke får mulighed for f.eks. at vælge et andet medlem, hvis 

han ikke er bekendt med, hvem der besidder de rette kompetencer82

Vi mener ikke, det er tilstrækkeligt at bestyrelsen blot angiver, at de mener de har de rette 

kompetencer. Anbefalingen lægger op til en beskrivelse og ikke blot en konklusion.  

. 

Bestyrelsens uafhængighed 

Det angives, at selskabet en gang årligt skal oplyse om, hvilke medlemmer af bestyrelsen der 

ikke er uafhængige. Det fremgår ikke umiddelbart hvor selskabet skal oplyse om dette. Det er 

vores vurdering, at det mest nærliggende vil være at oplyse om dette i årsrapporten. Vi vil 

derfor kontrollere, om forholdet er opfyldt her. Kan oplysningen ikke findes, vil vi undersøge 

selskabets hjemmeside. Er oplysningen ikke tilgængelig nogen af stederne, vil det medføre en 

manglende overholdelse af anbefalingen. Mener selskabet alligevel at have et flertal af 

afhængige medlemmer, skal de argumentere for, hvorfor de stadig mener, at bestyrelsen kan 

handle uafhængigt af særinteresser.  

Endvidere anbefales det, at selskabets direktør ikke indgår i selskabets bestyrelse. Dette 

kontrolleres ved at gennemgå ledelsespåtegningen. 

Bestyrelsens øvrige hverv, samt antal aktier og ændringen af disse, skal fremgå af 

årsrapporten. Vi kan ikke umiddelbart vide, om bestyrelsen ejer aktier i selskabet og de vælger 

ikke at oplyse herom. Vi har dog mulighed for at kontrollere handler indberettet til 

fondsbørsen, men da vi ikke kan sikre fuldstændigheden af dette, da handler kan gå mange år 

tilbage, har vi valgt ikke at anvende denne mulighed. Anbefalingerne i afsnit VI angiver, at 

bestyrelsen ikke bør aflønnes via aktieoptions-programmer. Bliver vi ved gennemgangen af 

årsrapporterne opmærksomme på, at bestyrelsen aflønnes med aktier, og der ikke positivt er 

angivet antallet af aktier, betragtes det som en manglende oplysning.  

                                                      
82 Oplysninger modtaget ved interview med Finn Meyer jf. bilag 9 
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Mødefrekvens 

Mødefrekvensen skal oplyses i årsrapporten, hvorfor anbefalingen godt kan kontrolleres. Ved 

mødefrekvens har vi forstået antallet af møder. Det vil altså ikke være tilstrækkeligt, at et 

selskab angiver, at møder afholdes ved behov.  

Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelses poster 

Det anbefales, at bestyrelsen ikke påtager sig flere hverv end, at de har tid til at passe dem 

alle. Retningslinjerne for antallet af andre erhverv er angivet i anbefalingerne. Vi kan 

kontrollere disse forhold, da der er angivet i anbefalingen under "bestyrelsens 

sammensætning" at antallet af øvrige erhverv skal oplyses. Såfremt der er medlemmer, der 

besidder flere end de angivne erhverv, skal det forklares hvordan bestyrelsen sikrer, at 

medlemmerne stadig har den fornødne tid til at passe arbejdet i selskabet.  

Aldersgrænse 

Årsrapporten skal oplyse om alderen på det enkelte medlem, hvorfor forholdet kan 

kontrolleres.  

Valgperiode 

Det anbefales, at bestyrelsen er på valg hvert år, samtidig med at det angives, hvornår 

medlemmerne er indtrådt i bestyrelsen, hvorvidt genvalg har fundet sted, og hvornår 

valgperioden udløber. Om medlemmerne er på valg hvert år, kan kontrolleres ved at se, 

hvornår valgperioden udløber. Såfremt medlemmerne ikke er på valg hvert år, skal selskabet 

forklare, hvordan der sikres fornyelse. Anbefalingen lægger op til, at der stadig skal være en 

vis kontinuitet, hvorfor bestyrelsen har fri mulighed for at afvige.  

Vi har valgt ikke at betragte det som en fejl, hvis selskaberne ikke har skrevet noget om 

genvalg og udløb af valgperiode, såfremt de har angivet, at alle medlemmerne er på valg hvert 

år.  

Anvendelse af bestyrelsesudvalg (komiteer) 

Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte udvalg skal følgende oplyses i årsrapporten: 

kommissorium, navne på medlemmerne samt antallet af møder.  
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Ved angivelse af kommissorium skal det foretages på et sådan niveau, at aktionæren får 

oplysninger om de forhold udvalget varetager. Navnet på udvalget anses ikke for værende 

selvforklarende. Forholdet kan kontrolleres i årsrapporten. Vælger selskabet ikke at følge dele 

af anbefalingerne, vil det være at anse som en delvis manglende efterlevelse.   

Evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde 

Der anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure. Fremgangsmåden for 

selvevalueringen skal angives i årsrapporten. Beskrivelsen skal angive processen for, 

hvorledes de evaluerer sig selv. Processen behøver ikke nødvendigvis at indeholde kriterierne 

for evalueringen.  

Bestyrelsens og direktionens vederlag 

Vederlagspolitik 

Selskabet skal i årsrapporten oplyse om indholdet i deres vederlagspolitik. I anbefalingerne 

angives en række forhold, som en vederlagspolitik bør indeholde. Vi vil i vores gennemgang 

sikre, at det er de relevante forhold, der omtales i politikken. Vælger selskabet ikke at oplyse 

om deres vederlagspolitik, bør de forklare, hvorfor de ikke mener, at informationen er relevant 

for aktionærerne. Det vigtige i vederlagspolitikken er netop, at aktionæren har mulighed for at 

vurdere om han er enig, i de politikker, der er.  

 

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 

Såfremt selskabet oplyser om bestyrelsens aflønning, vil det være muligt at kontrollere om de 

aflønnes med aktieoptionsprogrammer.  

Fratrædelsesordninger 

Selskabet skal offentliggøre indholdet i fratrædelsesordninger i årsrapporten. Vi vil 

kontrollere, at selskabets oplysninger indeholder følgende: antal års opsigelse og særlig 

godtgørelse. Forholdet er gældende for hele direktionen. Varierer aftalerne i forhold til den 

enkelte, skal de oplyses særskilt. Som udgangspunkt vil en direktør der er anmeldt til 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke være omfattet af funktionærloven og derved ikke være 

omfattet af diverse fratrædelsesordninger, som den lov indeholder83

                                                      
83 http://www.startvaekst.dk/ansaettelses-bevis 

. Det er derfor vores 
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umiddelbare indtryk, at de fleste direktører vil have indgået en særlig fratrædelsesordning, for 

på den måde at være sikret.  

Åbenhed om vederlag 

Selskabet skal oplyse i årsrapporten om vederlag til direktion og bestyrelse på enkelt niveau. 

For så vidt anbefalingen ikke overholdes, skal der gives forklaring til aktionærerne, hvorfor 

det ikke er relevant med den viden.   

Risikostyring 

Åbenhed om risikostyring 

Det anbefales, at selskabet skal oplyse om deres risikostyringsaktiviteter. Selskabet skal derfor 

oplyse om, hvad de gør for at styre deres risici. Det vil ikke være tilstrækkeligt at angive, at 

der er etableret risikostyringsaktiviteter, de enkelte aktiviteter skal nævnes. Punktet har jo 

netop til hensigt at få selskabet til at overveje, om det er tilstrækkeligt "beskyttet" mod 

eksterne faktorer.  

5.3 Fremgangsmetode til analyse af årsrapporterne 
Vi har analyseret årsrapporterne udfra vores tjekliste i bilag 6. Det kan ikke udelukkes, at vi 

har fejlvurderet et forhold. Vi kan ikke udelukke, at vi eventuelt har fejlvurderet et punkt. Det 

er dog vores vurdering, at hvis forholdet stadig ikke fremgår efter flere gennemlæsninger, er 

det ej heller tydeligt nok for aktionærer, hvorfor det kan antages at være en fejl.  

Vi vurderer de samlede fejl ud fra ovenstående tjekliste, samt i forhold til de forhold selskabet 

selv har oplyst, de ikke følger.  
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6 Analyse af årsrapporter 
Formålet med vores analyse er at identificere, om selskaberne lever op til årsregnskabslovens 

§ 107 b. den nye lovgivning.   

6.1 Indledning til analysen 
Analysen af årsrapporterne er inddelt i flere steps. Analysen er foretaget ud fra efterlevelse af 

årsregnskabsloven § 107b. Som gennemgået i afsnit 4.3 indeholder paragraffen flere 

elementer. Indledningsvist i analysen vil vi give et overblik over, hvilke selskaber der har 

valgt at medtage deres redegørelse på deres hjemmeside, og hvilke der medtager den i 

årsrapporten. For de selskaber der har valgt at offentliggøre deres redegørelse på 

hjemmesiden, har vi kontrolleret om de overholder de lovkrav, der er til denne 

offentliggørelse.  

Herefter kontrollerer vi, om selskaberne har angivet, om de er omfattet af en kodeks, og hvor 

kodeksen er tilgængelig.  

Dernæst vil vi analysere på, i hvilket omfang selskaberne efterlever kodeksen for god 

virksomhedsledelse. Som afslutning på denne analyse, sammenholdelses de identificerede 

afvigelser, med de afvigelser, selskabet mener at have. 

Følgende kontrolleres det, om nogle af selskaberne har valgt ikke at anvende den kodeks, de 

er underlagt, samt om de har valgt at følge andre kodeks.  

Slutteligt analyseres på i hvilket omfang selskaberne beskriver deres interne kontrol- og 

risikostyringssystem samt deres ledelsesorganer og udvalg. 

Vi har valgt at vise vores analyse grafisk, da vi mener at dette bidrager til læserens forståelse 

af analysen. Graferne vil vise den den totale fordeling af årsrapporterne, samt fordelingen 

indenfor segmenterne Large Cap, Mid Cap og Small Cap. Denne fordeling er foretaget for at 

vurdere, om manglende efterlevelse af reglerne kan henføres til et bestemt segment. Graferne 

vil vise den procentmæssige fordeling mellem segmenterne.  
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6.2 Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse 
Flere selskaber har valgt at angive deres redegørelse på hjemmesiden. Indledningsvis vil vi 

derfor kontrollere om denne offentliggørelse er sket i overensstemmelse med reglerne.  

 
Graf 6.1 

Som det ses af ovenstående graf har fire selskaber valgt, at offentliggøre deres redegørelse på 

deres hjemmeside. Et selskab har valgt at angive redegørelsen i noterne.  Det står klart angivet 

i loven, at redegørelsen skal være en del af ledelsesberetningen. Selskabet følger derfor ikke 

lovgivningen. De fire selskaber udgøres af 2 selskaber i Large Cap, 1 i Mid Cap og 1 i Small 

Cap segmentet. For de fire selskaber der har valgt at angive redegørelsen på hjemmesiden, 

kontrolleres det om de følger de angivne lovkrav hertil.  

6.2.1 Overholdelse af krav til redegørelse 
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En redegørelse af kravene til offentliggørelse på et selskabs hjemmeside er foretaget i afsnit 

4.3.4.  Af grafen fremgår det, at to selskaber har angivet en URL adresse. Vi har testet om 

URL adressen virker, og kun det ene selskab havde en korrekt henvisning. Det andet selskab 

henviste til en blank hjemmeside. De to øvrige selskaber har angivet at redegørelsen kan 

findes på deres hjemmeside.  

Tre selskaber angiver det korrekte navn på redegørelsen, at redegørelsen udgør en bestanddel 

af ledelsesberetningen samt hvilken periode redegørelsen dækker. 

Halvdelen af selskaberne angiver, hvilke forhold i redegørelsen, der ikke er omfattet af 

revisionen/udtalelsen fra revisor. Et selskab har intet anført. I revisionspåtegningen er angivet 

at revisor har givet en udtalelse om ledelsesberetningen, der er derfor ingen indikationer på, at 

selskabet har ønske om at revisor skal udføre yderligere arbejde, udover det der er lovpligtigt. 

Det sidste selskab har fået foretaget revision af ledelsesberetningen, som alt andet lige antages 

også at gælde for redegørelsen på hjemmesiden. 

To selskaber har indeholdt alle punkterne i § 107b. De to øvrige selskabers redegørelse 

indeholder kun beskrivelse af de interne kontrol- og risikostyringssystemer jf. årl § 107b. Det 

ene af de to selskaber, der kun har en beskrivelse af deres interne kontrol- og 

risikostyringssystem, angiver dog på deres hjemmeside, at revisors revision af 

ledelsesberetningen omfatter beskrivelsen af de interne kontrol- og risikostyringssystemer 

samt beskrivelsen af ledelsesorgan. Dette kan give indtryk af, at der i deres redegørelse burde 

være indeholdt en beskrivelse af ledelsesorganer, hvilket ikke er tilfældet.  

Et af de fire selskaber opfylder ingen af kravene til offentliggørelse af redegørelsen på 

hjemmesiden. Det kan derfor overvejes, om det har været hensigten, at redegørelsen skal 

betragtes som en del af ledelsesberetningen, eller der er tale om en frivillig beretning. Såfremt 

redegørelsen ikke indgår som en del af ledelsesberetningen, har selskabet ikke overholdt 

kravene i § 107b. Vi har derfor vurderet, at redegørelsen skal betragtes som en del af 

ledelsesberetningen, på trods af manglerne. 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at der er usikkerhed om de krav, der er til 

offentliggørelse af redegørelsen på selskabernes hjemmeside. Dette på trods af at Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen har udgivet en beskrivelse der angiver, hvorledes bekendtgørelse 

vedrørende offentliggørelse af redegørelsen skal håndteres.  
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6.3 Angivelse af kodeks for virksomhedsledelse samt tilgængelighed 
1) "oplysninger om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, 

med henvisning til den kodeks, virksomheden i givet fald er omfattet af"  

Virksomheder omfattet af § 107 b skal oplyse om de er omfattet af en kodeks for 

virksomhedsledelse og henvise til den kodeks, som selskabet er omfattet af. Vi har analyseret 

årsrapporterne for dette og er nået frem til følgende resultat. 

 
Graf 6.3 

Oplysning om selskabet er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse 
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ikke præcist nok i årsrapporterne, at de er omfattet af en kodeks, men oplyser til gengæld om 

den kodeks, som de følger.  

2) Angivelse af, hvor den i nr.1 omhandlede kodeks er offentlig tilgængelig. 

Selskaber skal oplyse om, hvor den kodeks de er omfattet af, er offentligt tilgængelig. 

Selskaberne kan f.eks. få opfyldt ved at henvise til www.corporategovernance.dk, hvor 

anbefalinger for god selskabsledelse er tilgængelige.  

 
Graf 6.4 

Totalt set opfylder 5 %, segment set er der ingen i Large Cap, Mid Cap og 10 % i Small Cap. 

Hovedparten af selskaberne henviser ikke til, hvor den kodeks de er omfattet af, er offentligt 

tilgængelig. Selskaberne skriver generelt noget om, at de følger anbefalinger for god 

selskabsledelse, enkelte henviser også til deres hjemmeside for redegørelsen for, hvordan de 

efterlever kodeksen, men ikke noget om, hvor kodeksen er tilgængelig. 

6.4 Efterlevelse af kodeks for virksomhedsledelse 
Ved gennemgang af årsrapporterne for kontrollerbare forhold, har vi vurderet virksomhed-

ernes efterlevelse ud fra følgende vurderinger: 

• 1 = opfyldt  

• 2 = delvist opfyldt  

• 3 = ikke opfyldt  

• 4 = ikke opfyldt men forklarer.  

 

De kontrollerbare forhold er defineret i afsnit 5.2.2. 
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I vores analyse vil vi understøtte vores vurderinger ved at give eksempler på beskrivelserne fra 

årsrapporterne. Hvis et selskab kun delvist opfylder et punkt, vil vi fremhæve den beskrivelse i 

årsrapporten, der har medført vores vurdering. Eksemplerne vil kun blive givet hvor det findes 

relevant. Vi vil i opgaven ikke angive årsrapporterne med navn, da vi ikke ønsker at udstille 

virksomhederne som gode eller dårlige. Vores opgave har til hensigt at vise, på baggrund af 

vor stikprøve, hvorledes den samlede mængde af børsnoterede virksomheder på fondsbørsen 

efterlever årsregnskabslovens § 107b. 

Hver analyse er bygget op med, at vi for læsers skyld gengiver det relaterede anbefalingspunkt 

fra anbefalingerne for god selskabsledelse, dernæst vises resultaterne af vor analyse grafisk. 

Slutteligt kommenteres på den procentvise fordeling i graferne, der kombineres med vores 

vurdering af, hvorfor graferne ser ud som de gør. 

 

6.4.1 Kapital- og aktiestruktur 

Det første i anbefalingerne for god selskabsledelse, som vi har defineret som et kontrollerbart, 

er selskabets oplysning om kapital- og aktiestruktur i årsrapporten.  

"Det anbefales, at bestyrelsen med passende mellemrum vurderer, hvorvidt selskabets kapital- 

og aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse, samt redegør for denne 

vurdering i selskabets årsrapport" 

Oplysningerne skal som minimum indeholde en beskrivelse af ”Forholdet mellem A og B 

aktier” og ”Stemmerettigheder/Begrænsninger”. Vores resultat vises i nedenstående graf. 

 
Graf 6.5 
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Forholdet mellem A og B aktier 

Totalt set har 90 % af selskaberne oplyst om forholdet imellem A og B aktier. Fordelt på 

segmenter oplyste selskaberne i Large Cap og Mid Cap 100 %, mens det i Small Cap 

segmentet kun var 80 %.  

For de selskaber der har valgt ikke at oplyse om aktieklasser, kan det skyldes at de ikke mener 

det er en relevant oplysning, hvis de kun har en aktieklasse.  

 

Stemmerettigheder/begrænsninger 

Totalt set oplyste 80 % af selskaberne om stemmerettigheder og begrænsninger. Her ændrer 

fordelingen imellem segmenterne sig, i forhold til det andet delspørgsmål indenfor kapital og 

aktiestruktur. Fordelingen inden for de tre segmenter er følgende: 83 % i Large Cap, 75 % i 

Mid Cap og 80 % i Small Cap. Hvorfor der pludselig er en større del i Large Cap og Mid Cap, 

der undlader at oplyse om dette, vides ikke, da de ikke forklarer hvorfor. Det er vores 

vurdering, at der er tale om væsentlig information for aktionærerne, om der er begrænsninger 

på de aktier aktionæren anskaffer. Dette kan blandt andet være, om en aktie medfører en 

stemme, eller at en aktionær har en stemme.  

Hvis hver aktie repræsenterer en stemme, vil det medføre, at aktionærer med mange aktier har 

den største magt på generalforsamlingerne, hvilket både kan have fordele og ulemper. For en 

aktionær som ikke ønsker at engagere sig, vil han ofte se det som en fordel, at der er en stor 

aktionær, som han har tillid til, der kan varetage hans interesser.  Omvendt hvis hver aktionær 

har en stemme, kan det være svært at nå til enighed, når ens stemme tæller ligeså meget som 

de andres.  

Der er blandt andet flere børsnoterede selskaber, hvor der er enkeltpersoner der besidder en 

stor del af A-aktierne, som ofte har flere stemmer end B-aktier. Som eksempel kan gives 

selskabet Brøndby IF, hvor der er mange B-aktionærer som reelt ikke har nogen magt, fordi 

der er nogle få personer som besidder A-aktierne, og derved den største stemmemagt. B-

aktionærerne har derfor reelt ingen indflydelse på de beslutninger, der skal træffes84

 

. 

Sammenfatning kapital- og aktiestruktur. 

Samlet set er selskaberne generelt villige til at oplyse om kapital- og aktiestruktur. Der er dog 

mindre villighed til at oplyse om stemmerettighedsbegrænsninger. Når selskaber der ikke 

                                                      
84  "B-aktionærer vil tages alvorligt i Brøndby", af Jakob Dueholm, 22. oktober 2010, boldnyt.dk 
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oplyser om stemmerettighedsbegrænsning, kan skyldes at der sidder nogle storaktionærer på 

magten, som ikke ønsker at skilte alt for åbenlyst med det. Generelt oplyser selskaber gerne 

om de forhold, som ikke umiddelbart udgør nogen risiko for selskabet, eller kan skade 

muligheden for ny kapital/nye investorer.   

 

6.4.2 Næstformand i bestyrelsen 

”Det anbefales, at der vælges en næstformand i selskabet, som skal kunne fungere i tilfælde af 

bestyrelsesformandens forfald og i øvrigt være en effektiv sparringspartner for denne.” 

Vores gennemgang af årsrapporterne, har resulteret i nedenstående graf.  

 
Graf 6.6 

Totalt set har 80 % af virksomhederne en næstformand, 5 % har ikke oplyst om de har en, og 

15 % har ikke en næstformand, men angiver en forklaring hertil. I Large Cap har alle en 

næstformand, hvorimod færre har det i Mid Cap, og færrest har det i Small Cap. 

Virksomhederne er generelt gode til at forklare, hvorfor de ikke har fundet det nødvendigt 

med en næstformand, således er det ”kun” 10 %, i Small Cap, som ikke opfylder punktet. 

Forklaringer lyder på, at grundet bestyrelsens størrelse, er det ikke fundet nødvendigt med en 

næstformand.  Et af selskaberne skriver blandt andet følgende i deres årsrapport, 

”Idet x er et mindre selskab og bestyrelsen består af 4 medlemmer, har bestyrelsen besluttet 

ikke at vælge en næstformand. Det tætte samarbejde mellem bestyrelsesmedlemmerne sikrer 

evnen til at tage over i tilfælde af formandens forfald, ligesom de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer fungerer som sparringspartnere for bestyrelsesformanden.” 

Om forklaringen er fyldestgørende eller ej, er op til en eventuel investor at vurdere. Vores 

vurdering er, at forklaringen er fyldestgørende, fordi selskabet har forholdt sig til hvorledes 

det skal fungere, såfremt der skulle ske formanden noget. 
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6.4.3 Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer 

"Det anbefales, at bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsender en 

beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters baggrund samt oplysninger om øvrige 

ledelses - og bestyrelseserhverv. Endvidere skal beskrivelsen indeholde oplysninger om de 

rekrutteringskriterier bestyrelsen har fastlagt. Slutteligt skal beskrivelsen indeholde 

bestyrelsens vurdering af dens sammensætning"    

 
Graf 6.7 

58 % af selskaberne oplyser om baggrunds oplysninger og stillings erhverv for nye kandidater. 

Dette udgøres af 100 % oplysning fra Large Cap, 75 % fra Mid Cap og 44 % Small Cap.  

Large Cap og Mid Cap er bedst til at oplyse om baggrund og øvrige ledelseserhverv for 

bestyrelsesmedlemmerne. Flere af selskaberne henviser til deres hjemmeside, hvor 

oplysningerne om kandidaterne er tilgængelige, hvilket vi har vurderet er tilstrækkeligt.  44 % 

i small cap har, som de eneste, fået delvist opfyldt. Dette skyldes, at der i deres indkaldelser til 

generalforsamlingen står angivet følgende "Senest 8 kalenderdage før den ordinære 

generalforsamling fremlægges dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige 

forslag til eftersyn for aktionærerne på selskabets adresse/kontorer". Da vi ikke har kunnet 

fremskaffe denne information, mener vi ikke det er muligt at give en udtalelse om, hvorvidt de 

har fulgt anbefalingerne.  

Total set oplyser 16 % om rekrutteringskriterierne. Segmentmæssigt er det fordelt med 33 % i 

Large Cap, 0 % i Mid Cap og 11 % i Small cap. Et af selskaberne opfylder blandt andet ved at 

skrive følgende: "Bestyrelsen søges sammensat af personer, der besidder de nødvendige 

finansielle, farmaceutiske, informationsteknologiske, internationale og produktionsmæssige 
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kompetencer, som kræves for på bedst mulig vis at varetage selskabets og dermed 

aktionærernes interesser".   

Flere af selskaberne skriver i deres årsrapport, at de ikke ønsker at oplyse om kriterierne for 

rekruttering, uden yderligere forklaring.  Andre har valgt at angive deres kriterier i deres 

årsrapport og på hjemmesiden, dette har vi vurderet som værende ikke opfyldt. Årsagen til 

dette er, at der i anbefalingerne står, at de skal oplyse om kriterierne på indkaldelsen til 

generalforsamling.   

En af årsagerne til de manglende kriterier for rekruttering kan være, at der ikke er nogen 

formel proces ved nye kandidater til bestyrelsen. Når en bestyrelse skal have nye medlemmer, 

sker det ofte via anbefalinger/venskaber bestyrelsesmedlemmerne imellem. En af årsagerne til 

at anbefalingerne indeholder lige netop denne anbefaling kan blandt andet være for at komme 

det forhold til livs.  

Totalt set oplyser 16 % om sammensætningen af bestyrelsen. Fordelingen mellem 

segmenterne er den samme som for oplysninger om rekrutteringskriterierne. Flere af 

selskaberne har beskrevet sammensætning på deres hjemmeside eller i deres årsrapport. Igen 

har vi vurderet dette som ikke tilstrækkeligt, da anbefalingerne angiver at det skal stå angivet i 

indkaldelsen til generalforsamlingen.  

 

6.4.4 Bestyrelsens sammensætning 

”Det anbefales, at bestyrelsen årligt i ledelsesberetningen skal redegøre for dens 

sammensætning, herunder for dens mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers særlige 

kompetencer.” 

Vi har på baggrund af ovenstående, vurderet bestyrelsens sammensætning ud fra oplysninger 

om ”fordeling mellem køn”, ”fordeling mellem alder”, ”forskellighed” og ”individuelle 

kompetencer”. 
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Graf 6.8 

Fordeling mellem køn 

Totalt set oplyser 10 % af virksomheder om fordelingen imellem køn i bestyrelsen. Large Cap 

segmentet er det segment, der er bedst til at oplyse om fordelingen, hvor 17 % oplyser om 

dette. Umiddelbart var det vores forventning, at flere selskaber ønskede at oplyse om dette, da 

der er meget fokus på kvinder i bestyrelsen for tiden. I Norge er det indført ved lov, at 40 % i 

bestyrelserne skal være kvinder85

 

.  For de selskaber som ikke ønsker at oplyse om kvinder i 

bestyrelsen kan det skyldes, at de ikke ønsker at bidrage yderligere til debatten. Faktum er, at 

kvinderne stadig er i undertal i bestyrelserne, og hvis selskaberne tydeliggør at de ikke har 

kvinder i bestyrelsen skabes der mere fokus på forholdet.  

Fordeling mellem alder 

Totalt set er der 15 % der opfylder, med 17 % i Large Cap, 0 % i Mid Cap og 20 % i Small 

Cap. 

Der er et mundheld der hedder, at verden er styret af gamle mænd. Dette gælder også for 

bestyrelserne i de børsnoterede virksomheder, hvor hovedparten er ældre mænd, som besider 

posterne. Disse er formentlig ikke interesserede i at oplyse om fordelingen mellem alder, da 

dette måske kunne true alderssammensætningen i bestyrelsen. Dog skal det også huskes, at 

ældre mennesker har mere erhvervserfaring, som kan bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet.  

 

                                                      
85 "Norske selskaber omgås kønskvotering", kronik på www.CBS.dk af Steen Thomsen, 9/11-2010 
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En af virksomhederne oplyser både køn og alder, ved at oplyse således 

”Køn og alder er i øvrigt ikke en kvalifikation i sig selv, men indgår i en samlet vurdering af 

bestyrelsesmedlemmets kvalifikationer, ligesom anciennitet ikke i sig selv er et afgørende 

kriterium” 

Dette mener vi er en god forklaring, da virksomheden aktivt tager stilling til anbefalingerne.  

 

Forskellighed 

Totalt set oplyser 30 % om bestyrelsens forskellighed. I Small Cap segmentet oplyser 50 % og 

Mid Cap klarer sig dårligst med en oplysningsgrad på 0 %.  

Som udgangspunkt vil bestyrelser være sammensat på den mest hensigtsmæssige måde. 

Grundet forskellige traditioner og familierelationer er der bestyrelser, som ikke altid er 

sammensat mest hensigtsmæssigt, set ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. I nogle 

selskaber er der f.eks. tradition for, at bestyrelsen skal bestå af akademikere, andre steder er 

det dem, der har arbejdet hårdt for firmaet, som får en plads, og slutteligt kan der være de 

bestyrelser, som består af arvinger til dem, der har grundlagt firmaet. Disse forhold kan være 

en årsag til, at selskaberne kan have svært ved at argumentere for, hvorfor bestyrelsen er 

sammensat hensigtsmæssigt, og derfor undlader de at oplyse. 

 

Individuelle kompetencer 

Ej heller her var selskaberne gode til at oplyse om de individuelle kompetencer. Kun 25 % af 

selskaberne oplyste om forholdet. Fordelt på segmenter, oplyser Large Cap med 33 %, Mid 

Cap 25 % og Small Cap 20 %. Flere af selskaberne opfylder delvist ved at oplyse, at 

bestyrelsen samlet set har de nødvendige kompetencer, og der derfor ikke er behov for at 

oplyse om individuelle kompetencer. Generelt mener vi dog ikke, at det er tilstrækkeligt at 

oplyse overordnet om kompetencerne. Manglende oplysningslyst om kompetencer kan 

skyldes, at der er bestyrelser hvor kompetencerne ligger hos halvdelen af medlemmerne, hvor 

den anden halvdel blot er med fordi det er et krav i f.eks. vedtægterne.  

De individuelle kompetencer kan også ses sammen med forskelligheden, hvor 

oplysningsvilligheden heller ikke var stor. Omvendt kan det også være tilfældet, at der sidder 

stærke bestyrelses-medlemmer, som bestyrelserne ikke ønsker at fremstille til offentligt skue, 

af frygt for de måske vil få tilbudt bestyrelsesposter i andre selskaber, og derved have mindre 

tid til det pågældendes selskabs bestyrelsesarbejde. Dette er blot gisninger, men faktum er at 

der også her er en manglende lyst til oplysning om dette. 
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Samlet set 

Generelt er selskaberne ikke meget for at oplyse om, hvordan bestyrelsen er sammensat. Dette 

kan, som omtalt ovenfor, skyldes en række af faktorer. Alt andet lige må det være i 

aktionærers interesse at vide, om den bestyrelse som tager beslutninger, har de rette 

kompetencer.  

 

Bestyrelsens uafhængighed 

”Det anbefaldes, at mindst halvdelen af de generalforsamlings-valgte bestyrelsesmedlemmer 

er uafhængige”  

Vor analyse af dette forhold, har givet nedenstående graf. 

 
Graf 6.9 

80 % af selskaberne oplyser om dette. Ud fra segmenterne, er det kun i Small Cap man ikke 

opfylder dette fuldstændigt. Uafhængigheden er kontrolleret ud fra de oplysninger, 

selskaberne selv har angivet i deres årsrapport. De 10 % i small Cap, der er delvist opfyldt 

skyldes, at selskaberne hverken positivt bekræfter at de er uafhængige, men heller ikke at de 

er afhængige. Vores gennemgang gav ikke anledning til at tvivle på de oplysninger 

selskaberne har angivet, om hvilke bestyrelsesmedlemmer der anses som uafhængige. 
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Direktionen må ikke indgå i bestyrelsen 

”Det anbefales, at direktionen ikke må indgå i bestyrelsen.”  

Vi har derfor analyseret på dette, og kommet frem til nedenstående graf. 

 
Graf 6.10 

Totalt opfylder 85 % af selskaberne, at direktionen ikke indgår i bestyrelsen. Det er ud fra 

vores undersøgelse kun i Mid Cap og Small Cap, at det forekommer at direktionen indgår i 

bestyrelsen. De pågældende steder, hvor det sker, har bestyrelsen oplyst om årsagen til dette.  

En af forklaringerne lyder således,  

”x er medlem af såvel bestyrelsen som direktionen. Bestyrelsen vurderer, at dette er 

hensigtsmæssigt, idet x’s omfattende kendskab til selskabet, markedet og relevante teknologier 

er af stor betydning for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen vurderer jævnligt, hvorvidt det 

fortsat er hensigtsmæssigt, at x er medlem af både bestyrelse og direktion” 

Forklaringen beskriver på en god måde, hvorfor bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at 

direktionen indgår i bestyrelsen. Hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at direktionen indgår i 

bestyrelsen, afhænger af den enkelte virksomhed. Den risiko, man skal være opmærksom på i 

sådan et tilfælde er, jf. agentteorien, at en agent altid vil forsøge at maksimere i forhold til 

egen nytte. Dette betyder, at direktøren vil forsøge at optimere, der hvor han selv får mest ud 

af det. Kontrolfunktionen, i form af bestyrelsen, vil blive ineffektiv, idet kontrollanten skal 

kontrollere sig selv. I bestyrelsen vil der være andre medlemmer, men hvis direktørens 

karisma er troværdig og tillidsfuld, kan han påvirke de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Omvendt kan det også argumenteres, at direktøren har et indgående kendskab til 

virksomheden og den daglige drift, som bestyrelsen muligvis ikke besidder, idet de mødes ud 

fra en given mødefrekvens eller behov. Ved direktørens medlemskab vil bestyrelsen have 

lettere tilgængelighed til viden omkring den daglige drift.  
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6.4.5 Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer 

Anbefalingerne indeholder en række oplysninger, der skal skrives om bestyrelsen. Disse 

oplysninger vedrører, 

• Den pågældendes stilling 

• Den pågældendes øvrige direktions- og bestyrelsesposter. 

• Antal aktier, optioner mv. I selskabet 

• Ændringer i medlemmets beholdning af værdipapirer mv. i selskabet. 

Vor analyse af årsrapporterne, har givet følgende resultat. 

 
Graf 6.11 

Den pågældendes stilling 

Alle selskaberne oplyser om bestyrelsesmedlemmernes stilling. 

 

Den pågældendes øvrige direktions- og bestyrelsesposter 

Totalt set oplyser alle selskaberne om den pågældendes øvrige direktions- og 

bestyrelsesposter. Det er ikke muligt for os at vurdere, hvorvidt de oplysninger bestyrelsen 

giver om poster, er udtømmende for det enkelte medlem. Vi har antaget at oplysninger er 

korrekte og fuldstændige.  
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Det antal aktier, optioner og warrants i selskabet og de med selskabet koncernforbundne 

selskaber, som medlemmet ejer 

Generelt er selskaberne gode til at give oplysninger om bestyrelsen, men når det kommer til 

oplysning om antal aktier, ændrer billedet sig. Her er der kun 70 %, der oplyser om dette. 

Efter segmentfordelingen er Large Cap segmentet det, hvor færrest oplyser. En af 

forklaringerne på, hvorfor et selskab ikke ønsker at oplyse, er,  

”Alle bestyrelsesmedlemmer har pligt til at eje A-aktier i Selskabet og lade disse navnenotere. 

Bestyrelsesmedlemmerne må alene handle med Selskabets aktier inden for fire uger efter 

udsendelse af Selskabets årsrapport og udsendelse af Selskabets halvårsrapport. Handlerne 

indberettes til og offentliggøres af NASDAQ OMX København, jf. værdipapirhandelsloven. 

Bestyrelsen og direktionen har derfor ikke fundet det nødvendigt eller nyttigt at gentage de 

enkelte bestyrelsesmedlemmers handler i årsrapporten ved angivelse af medlemmets samlede 

besiddelse samt ændringer heri i årsregnskabet, som ellers anbefalet i NASDAQ OMX 

Københavns anbefalinger.” 

Grunden til, at aktionærer kan have interesse i, at bestyrelsen ejer aktier i firmaet, er at hvis 

det går dårligt, får bestyrelsesmedlemmerne selv lov at mærke det på pengepungen. Til 

gengæld kan det argumenteres, at en bestyrelse, der ejer aktier i et selskab aldrig vil være helt 

uafhængige.   

 

Ændringer i medlemmets beholdning af værdipapirer mv. i selskabet. 

Totalt set er der 40 %, der oplyser om ændringer i bestyrelsesmedlemmernes 

aktiebeholdninger i løbet af året. Segmentmæssigt ligger Mid Cap stadig med 100% med 

hensyn til oplysninger, hvor der i både Large og Small Cap er færre af de undersøgte 

årsrapporter, som oplyser om ændringerne i beholdningen. Flere af virksomhederne forklarer, 

at alle handler indberettes og offentliggøres af NASDAQ (se eksempel fra en årsrapport 

ovenfor), hvorfor de ikke føler det nødvendigt at oplyse i årsrapporten herom. Der kan 

argumenteres for, at det er hensigtsmæssigt at oplyse om de foretagne bevægelser på 

bestyrelsesmedlemmernes aktiebeholdning, samlet i årsrapporten, for at give de øvrige 

aktionærer og mulige investorer et nemt overblik.  
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6.4.6 Bestyrelsens mødefrekvens 

”Det anbefaldes, at bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen 

fastlagt møde- og arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt 

i lyset af selskabets behov, og at den årlige mødefrekvens offentliggøres i årsrapporten.” 

 
Graf 6.12 

Totalt set, oplyser 75 % om bestyrelsens mødefrekvens. Segmentfordelt oplyser 83 % i Large 

Cap, 75 % i Mid Cap og 70% i Small Cap. Selskaber der oplyser om møde frekvensen i 

bestyrelsen, har blandt andet givet følgende oplysning, 

”Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen afholde minimum 8 møder årligt, heraf 

4 møder i tilknytning til årsrapport og delårsrapport. Herudover mødes bestyrelsen når det 

skønnes nødvendigt i forhold til selskabets behov.” 

Mødefrekvensen giver aktionærerne og mulige investorer en indikation af, hvor aktiv den 

pågældende bestyrelse er i deres arbejde.  

 

6.4.7 Bestyrelsesmedlemmers direktions- og bestyrelsesposter 

”Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem, der samtidig indgår i en direktion eller i et aktivt 

selskab, ikke beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én 

menig bestyrelsespost i selskaber, der ikke er en del af koncernen, medmindre der foreligger 

særlige omstændigheder.”  

Vor kontrol af dette punkts opfyldelse, har resulteret i nedenstående oversigt. 
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Graf 6.13 

Totalt opfylder 45 % grænsen for antallet af direktions- og bestyrelsesposter. Spredningen 

mellem segmenterne ligger på niveau med hinanden. Selskaberne begrunder blandt andet den 

manglende opfyldelse med følgende,  

”Selskabet har ikke fastsat grænser for antallet af et bestyrelsesmedlems øvrige ledelseshverv. 

Det er det enkelte bestyrelsesmedlem, der på ansvarlig vis varetager afvejning af tid til 

bestyrelsesarbejde og antallet af ledelsesposter.” 

De fleste selskaber benytter forklaringer som disse, og lader det være op til det enkelte 

bestyrelsesmedlem at sørge for, at de har den fornødne tid til deres bestyrelsesarbejde for 

selskabet.  

Umiddelbart er det også svært at definere, hvornår et antal af direktions- og bestyrelsesposter 

er for meget, da der er stor forskel på omfanget af den mængde arbejde, som et 

bestyrelsesmedlem udfører. Et børsnoteret selskab vil, alt andet lige, kræve mere involvering 

end et mindre ApS, dette begrundes med at der er mere aktivitet i et børsnoteret selskab.     

 

6.4.8 Alderen for bestyrelsesmedlemmer 

”Det anbefales, at årsrapporten indeholder oplysninger om alderen på de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer.” 

Vi har kontrolleret årsrapporterne, hvilket har givet følgende resultat.  
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Graf 6.14 

Totalt set oplyser 85 % om alderen på bestyrelsesmedlemmer. Grunden til, at det er 85 % og 

ikke 100 %, skyldes Small Cap segmentet, hvor 30 % ikke oplyser om det. Hvorfor et selskab 

skulle ønske ikke, at oplyse om alderen på bestyrelsesmedlemmer, vides umiddelbart ikke. En 

blandet alderssammensætning på bestyrelsesmedlemmer vil, alt andet lige, være mest 

hensigtsmæssigt.  

Generelt kan man sige, at ældre bestyrelsesmedlemmer ofte vil have en stor erfaring, der kan 

trækkes på, men deres omstillingsvillighed i forhold til nye tiltag og alternativer kan være 

mindre, hvorimod yngre bestyrelsesmedlemmer vil være mere omstillingsvillige og 

opmærksomme på tidens trends.  Den manglende oplysningsvillighed om alderen kan også 

skyldes, at der er bestyrelser, hvor gennemsnitsalderen er så høj, at det ville give anledning til 

diskussion, såfremt alderen blev offentlig. Dette er der formentlig flere bestyrelser, der ikke 

har nogen interesse i.  

 

6.4.9 Valgperiode 

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år 

"Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år på den ordinære general-

forsamling og at bestyrelsen i den sammenhæng søger sikret balancen mellem fornyelse og 

kontinuitet, særligt for så vidt angår formands- og næstformandsposten.” 

Vor kontrol af dette punkt har resulteret i nedenstående. 
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Graf 6.15 

Totalt opfylder 50 % anbefalingen. Segmenterne Large Cap 33 %, Mid Cap 75% og 50% 

Small Cap følger nogenlunde den samme trend. 

De selskaber, som ikke opfylder anbefalingen om valg hvert år, begrunder det med, at der 

ønskes kontinuitet i bestyrelsen, og i nogen bestyrelser er det dele af bestyrelsen, som skiftevis 

er på valg hvert år, jf. nedenstående eksempel: 

”Bestyrelsen vægter kontinuitet i bestyrelsesarbejdet højt og vil finde det uhensigtsmæssigt for 

selskabets ledelse, såfremt alle medlemmer er på valg hvert år. I konsekvens heraf vælges 

bestyrelsesmedlemmerne for 3 år ad gangen og således, at ikke alle medlemmer har samme 

valgperiode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er derudover meget opmærksom på at sikre 

balance mellem fornyelse og kontinuitet også for så vidt angår formands- og 

næstformandsposten.” 

Ovenstående er en god forklaring på, hvorfor anbefalingerne afviges. De formår netop at 

forklare, hvordan de sikrer fornyelse i bestyrelsen. Om det så er hensigtsmæssigt eller ej, at 

bestyrelsesmedlemmerne sidder 3 år ad gangen, er op til den enkelte investor/aktionær at 

vurdere. 

Oplysninger vedrørende bestyrelsesmedlemmers valgperiode. 

”Det anbefales, at årsrapporten oplyser tidspunktet for medlemmets intræden i bestyrelsen, 

hvorvidt genvalg har fundet sted, samt udløbet af den nye valgperiode.” 

Vi har derfor kontrolleret oplysninger om "Indtræden i bestyrelsen", ”Genvalg” og ”udløb af 

valgperiode”, hvilket har givet følgende graf. 
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Graf 6.16 

Indtræden i bestyrelsen 

Totalt set oplyser 85 % om tidspunktet for bestyrelsesmedlemmernes indtræden i bestyrelsen. 

Af segmenterne er det i Large- og Small Cap, at en procentdel af selskaberne ikke oplyser 

herom.  

 

Genvalg 

Totalt set oplyser 80 % af selskaberne om, hvorvidt der har fundet genvalg sted. Den mindre 

villighed til oplysning om dette, kan henføres til Large Cap segmentet.  

 

Udløb af valgperiode 

Totalt set, oplyser 65 %, Large Cap 33 %, Mid Cap 100 % og Small Cap 70 %. Oplysninger 

vedrørende udløb af valgperiode følger samme fordeling som punktet "genvalg". 

Manglende oplysninger om de tre forhold, er desværre ikke forklaret af selskaberne. En grund 

til manglende oplysningsvillighed hos bestyrelserne kan være, at bestyrelserne har siddet 

meget længe i selskaberne, og derfor ikke ønsker at oplyse om indtræden, da der så kan blive 

sat spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen måske trænger til lidt fornyelse. Berlingske Tidende 

har foretaget en undersøgelse af, hvor længe bestyrelsesmedlemmerne i Large Cap segmentet 
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har siddet på bestyrelsesposterne86

6.4.10 Anvendelse af bestyrelsesudvalg 

. Denne viser, at den gennemsnitlige anciennitet i nogle af 

virksomhederne er over 11 år. I dette gennemsnit indgår bestyrelsesmedlemmer, som har 

siddet i mere end 31 år.  

”Det anbefales, at såfremt der nedsættes bestyrelsesudvalg, anbefales bestyrelsen at 

udarbejde et kommissorium for det enkelte udvalg, hvori udvalgets ansvarsområde og 

kompetence fastlægges. Det anbefales, at væsentlige punkter i det enkelte bestyrelsesudvalgs 

kommissorium oplyses i selskabets årsrapport, og at navnene på medlemmerne i det enkelte 

bestyrelsesudvalg samt antallet af møder i løbet af året oplyses i årsrapporten.” 

Vi har i vor analyse vurderet årsrapporterne ud fra ovenstående, hvilket har givet følgende 

resultat: 

 
Graf 6.17 

Kommissorium 

Totalt set oplyser 40 %, at de har et kommissorium for deres udvalg, samt hvad det 

indeholder. 25 % har oplyst, at de har et kommissorium men ikke hvad det indeholder, og de 

resterende 30 % har ikke oplyst om kommissorium. Segment set opfylder 67 % i Large Cap, 

25 % i Mid Cap og 30 % i Small Cap. Ingen af selskaberne, som ikke opfylder, har valgt at 

forklare hvorfor. Det er en klar tendens, at jo større selskabet er, jo større er behovet for et 

kommissorium, og at det er mere kritisk at oplyse herom. Det er muligt at forestille sig, at 

anbefalingerne ikke er gjort tydelige nok. Der er ingen af selskaberne som har forklaret, 

hvorfor de ikke følger, hvilket kunne betyde, at de ikke har kendskab til, hvilke forhold det er 

de skal oplyse om.  
                                                      
86 "Bestyrelsesmedlemmers afhængighed af særinteresser", af Michal Jagd Jelbo, 12. marts 2010, Berlingske Tidende 
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Navne på medlemmer 

60 % af selskaberne oplyser om navne på medlemmerne i udvalgene. Tendensen i 

segmenterne følger den samme som for Kommissoriet, med at oplysningslysten er højst i 

Large Cap med 83 %, og falder så i Mid Cap til 75 % og er lavest i Small Cap med 40 %.  For 

at en aktionær, eller mulig investor, kan vurdere det enkelte udvalgs kompetencer, bør de vide, 

hvem fra bestyrelsen der indgår i udvalget. 

 

Antal mødet på et år 

Totalt set opfylder 30 % oplysningskravet om antal møder på et år. Large Cap er bedst til at 

oplyse med 67 %, og Small Cap det ringeste med 10 %. En årsag til den manglende oplysning 

om antal møder i Small Cap, kan skyldes det forhold, at de små børsnoterede virksomheder 

ikke i lige så højt omfang benytter sig af udvalg, som de store. Mange af de små selskaber 

skriver ofte i årsrapporterne, at udvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Det er muligt at 

forestille sig, at de forhold der skal behandles i udvalget, bliver behandlet på de ordinære 

bestyrelsesmøder, hvorfor selskaberne ikke mener, der er behov for at oplyse om udvalgenes 

mødefrekvens.  

En af virksomhederne der opfylder i alle tre kategorier, har fint beskrevet for hvert af sine 

udvalg. Først kort om udvalget, dernæst hvem der er medlem af udvalget, ansvarsområdet for 

udvalget og aktiviteten i 2009. 
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6.4.11 Evaluering 

”Det anbefales, at evalueringen af bestyrelsen foretages én gang årligt, at den forestås af 

bestyrelsesformanden, eventuelt med inddragelse af ekstern bistand, at resultatet drøftes i den 

samlede bestyrelse, og at der i årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved bestyrelsens 

selvevaluering.” 

 
Graf 6.18 

Kun 25 % af selskaberne beskriver fremgangsmåden for selvevaluering i selskaberne. Large 

Cap segmentet er bedst til at oplyse, hvor 50 % oplyser om det. Dette falder i Mid Cap til 25 

%, og i Small Cap er det ”kun” 10 %, der oplyser om fremgangsmåden for selvevaluering. I 

Mid Cap segmentet skal det dog siges, at 25 % har fået delvist opfyldt. Dette skyldes, at 

selskaberne oplyser, at bestyrelsen har en selvevaluerings procedure, men der oplyses ikke 

om, hvordan den evaluerer, og hvilke kriterier der lægges til grund.   

Flere af selskaberne der forklarer angiver at de ikke mener, der er behov for en skematisk 

selvevalueringsproces. Umiddelbart vil vi mene, at der bør være en evalueringsproces for 

hvert enkelt bestyrelsesmedlem, da dette vil sikre kvaliteten af bestyrelsesmedlemmernes 

arbejde. 

 

6.4.12 Vederlagspolitik 
Det anbefales at selskaberne har vedtaget en vederlagspolitik, som skal indeholde en række 

forhold. Alle forhold er gennemgået nedenfor.  
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Redegørelse 

”Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en vederlagspolitik, og at selskabet oplyser i 

årsrapporten samt på selskabets hjemmeside.” 

Vor analyse har givet følgende resultat. 

 
Graf 6.19 

Totalt set har 35 % af selskaberne oplyst om dette.  45 % af selskaberne opfylder ikke. Dette 

skyldes blandt andet, at selskaberne skriver, at lønningerne i selskabet ligger på 

markedsvilkår. Dette har vi ikke accepteret som en tilstrækkelig begrundelse, fordi investor 

ikke nødvendigvis ved, hvad markedsvilkår er. En tilstrækkelig begrundelse kan ses af 

nedenstående eksempel: 

"Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af incitamentsafhængig 

aflønning. Direktionen er ikke omfattet af nogen former for incitamentsafhængig aflønning. 

Lønnen består af fast løn med mulighed for lønregulering samt sædvanlige goder. 

Bestemmende for aflønningen er opnåede resultater samt bestyrelsens ønske om at sikre 

Koncernens fortsatte mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificerede direktører. 

Elementerne i den samlede aflønning sammensættes med udgangspunkt i markedspraksis og 

Koncernens specifikke behov" 

Fordelt på segmenter er Large Cap bedst til at oplyse om vederlagspolitikken, og Small Cap 

segmentet er procentmæssigt dårligst til at oplyse.  

Generelt er selskaber ikke meget for at være for åbne om deres vederlagspolitik. Mange 

selskaber opfatter dette som et privat anliggende, blandt andet fordi lønforhold ofte medfører 

jalousi og interne stridigheder.  
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Betingelse for variable løngoder 

”Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder en redegørelse for den faste løn og de 

overordnede retningslinier for incitamentsaflønning (omfattende enhver variabel aflønning), 

herunder betingelserne for at optjene/få tildelt bonus/tantieme og/eller aktiekursrelaterede 

incitamentsordninger m.v. samt for pensions- og fratrædelsesordninger og andre fordele.” 

Vor analyse viser følgende. 

 
Graf 6.20 

Totalt set opfylder 35 % af selskaberne anbefalingen om oplysning af variable løngoder. Set 

over alle segmenterne er der dog en stor spredning. Large Cap opfylder 67 %, 25 % i Mid 

Cap, og 20 % i small Cap.  

Variable løngoder, har været et "hot topic" de sidste par år. Dette skyldes blandt andet, at der 

har været topchefer, som har fået ekstraordinært store bonusser. I forbindelse med finanskrisen 

og bankskandalerne, som f.eks. Roskilde Bank, er der fra EU’s side indført restriktioner på, 

hvor meget bonus maksimalt kan udgøre af lønnen.87

Fra aktionærernes side kan det være interessant at vide, hvilke betingelser der er for 

incitamentsaflønning og bonus. Med reference tilbage til agentteorien

 

88

Et af de selskaber, som opfyldte anbefalingen, har skrevet således i deres årsrapport: 

, vil agenten forsøge at 

maksimere sin egen indtægt, på bekostning af aktionærernes, og alt efter risikoen skal der 

være kontrolaktiviteter, der sikrer at dette ikke kan ske. Derfor gælder det for aktionærerne om 

at finde et niveau, som gavner begge parter, på et rimeligt niveau og realistisk for agenten at 

opnå, såfremt denne performer godt. 

                                                      
87 Sven Skovmand/Erling Böttcher, Folketinget og EU på Kollisionskurs om bankernes bonuslønninger. 
http://www.notat.dk/folketinget-og-eu-p-kollisionskurs-om-bankernes-bonusl-nninger/ 
88 Se afsnit 2.2 
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”På Selskabets generalforsamling den 29. april 2008 blev ”Overordnede retningslinjer for 

incitamentsaflønning” vedtaget. De overordnede retningslinier forudsætter et revolverende 

aktieoptionsprogram med en fastsat indløsningskurs som er højere end aktiekursen på 

tildelingstidspunktet. Incitamentsprogrammer for ledelsen iværksat før vedtagelse af de 

overordnede retningslinjer er i overensstemmelse med disse. Bestyrelsen vederlægges ikke 

med aktieoptioner, men med et fast vederlag.”  

I ovenstående selskabs beskrivelse er aktieoptionsprogrammet bygget op, så 

indløsningskursen er højere end aktiekursen, hvorfor de vedrørte vil have et incitament til at få 

aktiekursen til at stige, så denne kommer over indløsningskursen, og derved opnå en gevinst. 

Da aktien stiger vil dette også være til gavn for aktionæren. Aktionærerne skal dog 

kontrollere, at opnåelse af bedre aktiekurs sker uden snyd og bedrag.  

Et andet eksempel kunne være følgende, 

"Direktionen har en incitamentssordning med en årlig kontant bonusordning med en  målsat 

værdi på maksimalt 50% af grundlønnen. Den kontante bonus blev i det forløbne regnskabsår 

fastsat på grundlag af tre elementer: Vækst, lønsomhed (overskudsgrad) samt selskabets evne 

til at generere en positiv pengestrøm. Hvis alle målene realiseres, kan direktionen opnå fuld 

bonus"  

 

Forhold imellem fast løn og variabler 

”Oplysning om forholdet mellem henholdsvis den faste løn, incitamentsaflønningen og de 

øvrige elementer i vederlæggelsen er en del af vederlagspolitkken.” 

Vor analyse viser følgende. 
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Totalt set opfylder 40 % af selskaberne. Large Cap opfylder 67 %, Mid Cap 50 % og Small 

Cap 20 %.   Trenden i den manglende oplysningsvillighed mellem segmenterne følger de to 

foregående grafer. De fleste selskaber der oplyser om fordelingen, gør typisk dette i lønnoten. 

Fordelingen imellem variabel og fast løn kan sige noget om, hvordan selskabet er gearet, og 

hvad det styres efter. En salgsorganisation er typisk lønnet ved en lav andel fast løn og en høj 

andel variabel løn. Dette er for at øge sælgernes incitament til at sælge mere. Her kan igen 

benyttes agentteorien, hvor man skal huske på agentens ønske om maksimering. En sælger 

kan ønske at maksimere sin indtjening på kort sigt, på bekostning af den forventede indtjening 

på langt sigt, hvorimod det kan være i virksomhedens interesse at øge den forventede 

indtjening på længere sigt. 

En fast løn er derimod det modsatte, her vil der formentlig ikke vil være incitament til at yde 

mere end højest nødvendigt, men til gengæld formodentlig sikre en vis form for stabilitet. 

Dette ses blandt andet i banksektoren hvor mulighed for bonusser nedsættes og derved 

mindske risikabel gearing af bankerne. Den mest fordelagtige aflønningsform afhænger derfor 

af situationen og virksomheden.  

 

Ydelsesbaserede pensionsordninger 

”Det anbefales, at der oplyses om eventuelle ydelsesbaserede pensionsordninger” 

Vor analyse viser følgende.  

 
Graf 6.22 
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”Der tilbydes ikke ydelsesbaserede pensionsordninger til medlemmer af selskabets bestyrelse 

eller direktion” 

Selskaberne burde skrive noget om det, da der herved ikke er nogen tvivl hos aktionærerne, 

om der skulle være ydelsesbaserede pensionsordninger. 

 

Vederlagspolitik foregående år, indeværende år og følgende år 

”Det anbefales, at selskabets rapportering om vederlagspolitikken og herunder 

incitamentsaflønningen indeholder en redegørelse for, hvordan vederlagspolitikken er 

gennemført i det foregående regnskabsår, samt hvordan den er henholdsvis påtænkes fulgt i 

det indeværende regnskabsår samt det følgende regnskabsår” 

Vor analyse viser følgende. 

 
Graf 6.23 

Totalt set er der ingen, der opfylder denne anbefaling. De selskaber der har forklaret deres 

afvigelse, har skrevet følgende i deres årsrapport  

”X A/S, har ikke fastlagt en egentlig vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, da 

dette ikke skønnes hensigtsmæssigt, før koncernens aktivitetsniveau og størrelse berettiger 

hertil.”  

Denne forklaring ville for mange være bekymrende, at et børsnoteret selskab ikke har en 

vederlagspolitik, men i stedet for ikke at skrive noget overhovedet, har selskabet valgt at 

skrive en forklaring, som aktionærerne kan forholde sig til. 
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6.4.13 Bestyrelsen må ikke aflønnes med incitamentsprogrammer 

”Det anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer”.  

Vor analyse af årsrapporterne, har givet følgende resultat: 

 
Graf 6.24 

Totalt set opfylder 60 % anbefalingen. Segmentmæssigt opfylder Large Cap 100 %, Mid Cap 

50 % og 40 % opfylder i Small Cap. En af grundene til, at bestyrelsen i nogle sammenhænge, 

bliver aflønnet med incitamentsprogrammer er, at der er sammenfald imellem direktion og 

bestyrelse. Selskaberne forklarer blandt andet, hvorfor de ikke opfylder det, med følgende, 

”Bestyrelsen deltager i Selskabets warrantprogram idet Selskabet har fundet det passende at 

benytte denne aflønningsform til bestyrelsen på baggrund af Selskabets aktuelle situation og 

baseret på kutyme i branchen” 

Vores opfattelse er, at investorer/aktionærer skal være opmærksomme på selskaber, der 

benytter incitamentsprogrammer til aflønning af bestyrelsen. Jf. agentteorien, vil en principal 

og agent altid være nyttemaksimerende. Bestyrelsen vil derfor forsøge at maksimere, for at 

opnå det højeste personlige afkast og dernæst de øvrige aktionærers. Aktionærerne skal derfor 

overveje at indføre kontrollerende aktiviteter af bestyrelsen for at sikre, at de gør deres arbejde 

på en forsvarlig og hæderlig måde i aktionærernes interesse. 
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6.4.14 Oplysninger om fratrædelsesordninger 

”Det anbefales, at oplysninger om fratrædelsesordningers væsentligste indhold offentliggøres 

i selskabets årsrapport. Fratrædelsesordninger omfatter et bredt område inkl. antal års 

opsigelse og eventuel optjening heraf, ”change of control”-aftaler, ”gyldne håndtryk”, 

forsikrings- og pensionsordninger, pensionsindbetalinger efter fratræden m.v.” 

Vor analyse af årsrapporterne har givet følgende resultat. 

 

Graf 6.25 

Antal års opsigelse 

Totalt set oplyser 25 % om antal års opsigelse, fordelt med 17 % i Large Cap, 50 % i Mid Cap 

og 20 % i Small Cap. Selskaberne der ikke opfylder men forklarer, skriver blandt andet,  

”Der eksisterer ikke usædvanlige fratrædelsesordninger for ledelsen. Oplysning om det 

nærmere indhold af ordningerne anses for et internt anliggende.” 

Denne forklaring forklarer, hvorfor de ikke oplyser, men giver reelt ikke en aktionær særlig 

meget viden. Aktionæren bør være opmærksom på, at indholdet i ordningen opfattes som 

”internt anliggende”, som ikke offentliggøres, hvorfor dette i princippet kan indeholde hvad 

som helst. 

Enkelte selskaber har desuden oplyst, at der ikke eksisterer nogen fratrædelsesordninger. Vor 

overbevisning er, at der altid er fratrædelsesordninger i børsnoterede selskaber. Direktøren vil 

ikke nødvendigvis have indgået en særskilt fratrædelsesordning, men forholdene vil være 

omtalt i direktørkontrakten.  
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Særlige godtgørelser 

Totalt set oplyser 10 % om dette. Fordelt med 17 % i Large Cap, 0 % i Mid Cap og 10 % i 

Small Cap. Særlige godtgørelser er et fænomen, som eksisterer i de fleste større børsnoterede 

selskaber, hvor det ofte bliver kaldt for ”gyldne håndtryk”. Selskaberne er generelt ikke villige 

til at oplyse om størrelsen af disse. Et af selskaberne opfyldte ikke anbefalingen men skrev 

følgende forklaring.  

”De i 2009 afholdte beløb i forbindelse med fratrædelse af to medlemmer af Selskabets 

ledelse, DKK 30 mio., anses for at være sædvanlige.” 

Selskabet oplyser her størrelsen af de fratrædelsesordninger, der er blevet udbetalt, men ikke 

størrelsen af de resterende, som selskabet mener, er et ”internt anliggende.”  

Et af selskaberne der opfylder anbefalingen, har skrevet følgende: 

”Ingen direktionsmedlemmer har aftaler, som pålægger selskabet forpligtelser af usædvanligt 

omfang, og ved fratræden har koncernen ikke forpligtelser ud over et års opsigelsesløn.” 

Man kunne måske have ønsket en uddybning af ”usædvanligt omfang”, men grundlæggende 

vurderes denne som ok. 
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6.4.15 Oplysning om størrelsen af vederlag 

”Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte 

bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede vederlag fra selskabet 

og andre selskaber i samme koncern.” 

Vor analyse af årsrapporterne har givet følgende resultat.  

 
Graf 6.26 

Totalt set oplyser 55 % om størrelsen af vederlaget for de enkelte bestyrelsesmedlemmer og 

direktionsmedlemmer i årsrapporten. Dette sammensættes af Large Cap med 33 %, Mid Cap 

75 % og Small Cap 60 %. Oplysninger bliver for det meste vist i lønnoten i årsrapporten. 

Large Cap er det segment, hvor bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer er mindst 

villige, til at oplyse om dette. Alt andet lige er det vores vurdering, at large cap selskaberne 

har de højeste lønninger, men er mindst villig til at oplyse herom. Et selskab forklarer blandt 

andet,  

"Bestyrelsens honorar og direktionens aflønning fremgår af årsrapporten. Her udover findes 

oplysning om enkeltpersoner ikke at være relevante for offentligheden" 

Generelt er virksomhederne ikke særligt villige til at oplyse om vederlagspolitikker og forhold 

der vedrører dette. Dette afspejles igen her, hvor bestyrelsen og direktionen selv skal oplyse 

deres honorar, hvilket de ikke er interesseret i. Dette kan måske skyldes, at deres lønninger er 

for høje, og de frygter, at en offentliggørelse vil være med til at sætte fokus på størrelsen af 

dem. I de selskaber, hvor de vælger at vise honoraret/aflønningen samlet, kan det skyldes, at 

der sidder enkelte i bestyrelsen eller direktionen, som tjener væsentligt mere end de andre, og 

de derfor heller ikke er interesserede i at offentligheden skal vide noget om det. Der kan også 

være et konkurrenceparameter i det, ved at de ikke ønsker, at andre selskaber ved, hvad deres 
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honorarer er, da de derved kan prøve at tiltrække dem med et højere honorar, hvis de tilslutter 

sig deres bestyrelse/direktion. 

Det er op til den enkelte aktionær at vurdere, om honoraret til de enkelte bestyrelses- eller 

direktionsmedlemmer er for højt eller ej, og hvordan det er sammensat. Det må være op til 

aktionæren at vurdere om belønningen står mål med indsatsen. 

6.4.16 Risikostyringsaktiviteter 

”Det anbefales, at selskabet i sin årsrapport oplyser om selskabets risikostyringsaktiviteter.” 

Vor analyse af årsrapporterne, gav følgende resultat. 

 

Graf 6.27 

Totalt set oplyser 75 % i deres årsrapport om risikostyringsaktiviteter. Bedst er Mid Cap, hvor 

100 % oplyser, dernæst Small Cap med 70 % og Large Cap med 63 %. Et af de selskaber, der 

har fået delvist opfyldt, angiver deres risici, men ikke hvorledes de har tænkt sig at afdække 

dem.    

De selskaber i Large Cap, som vi ikke mener har opfyldt, har blandt andet skrevet følgende i 

deres årsrapport, ”X er eksponeret mod forskellige typer af risici som følge af Gruppens 

aktiviteter. Risikostyringen er forankret i Gruppens ledelse. I løbet af 2009 blev organisering 

af Gruppens risikoovervågning ændret og implementering af et forbedret værktøj for 

risikostyring påbegyndt. Formålet er yderligere styrkelse af de eksisterende processer til 

identifikation, overvågning, og styring af Gruppens og forretningsområdernes væsentlige 

risici.” 

Ovenstående beskriver at selskabet foretager risikostyring men ikke af hvad eller hvordan de 

afdækker deres risici, hvorfor beskrivelsen ikke har den store værdi. 
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Et børsnoteret selskab bør forholde sig til de væsentligste risici det har og have etableret 

procedure til imødegåelse heraf. Anbefalingerne for god selskabsledelse skriver i indledningen 

til hovedafsnittet VII. Risikostyring at, ”Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at 

bestyrelsen på bedst mulig måde kan udføre de opgaver, som det påhviler den at varetage. Det 

er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser. at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring 

af risici og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder selskabets behov.” 

Det vil alt andet lige være mere risikabelt at investerer sine penge i et selskab, der ikke 

forholder sig til sine egne risici, end et der forholder sig til dem. 

6.4.17 Sammenfatning 

Se næste side. 
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På baggrund af analysen, har vi udarbejdet en sammenfatning af de forskellige punkter, med 

procentsatser for Totalt, Large-, Mid- og Small Cap. 

Dernæst har vi udarbejdet en sammenfatning af, hvor selskaberne mener at de opfylder, og 

hvor de afviger. I denne sammenfatning skal det holdes for øje, at de selskaber hvor der er en 

delvis redegørelse på hjemmesiden, men som ikke er lovlig i henhold til § 107 b, har 

selskaberne fået opfyldt. Dette begrundes med, at der hvor en redegørelse ikke er lovlig, skulle 

selskaberne have forklaret i årsrapporten hvor de afveg fra anbefalingerne, og eftersom de 

ikke har skrevet hvor de afviger, må det antages at de opfylder. Vi mener ikke, at dette har 

betydning for vores videre analyses udfald. Nederst på sammenfatningen, har vi lavet en 

forskelstabel, som viser, hvor der er forskel imellem hvad vi mener, og hvad selskabet mener.  

Slutteligt har vi en analyse af forskellen mellem, hvad selskaberne mener og hvad vi mener. 

Sammenfatningen viser, at ud af 40 punkter er der kun 2 punkter, hvor vi og selskabet er 

fuldstændig enige, ellers er der afvigelser indenfor de resterende 38 punkter. Virksomhederne 

giver udtryk for, at de i det væsentligste følger anbefalingerne bortset fra et par enkelte 

afvigelser. 

Gennemsnittet af, hvordan selskaberne selv mener de opfylder anbefalingerne, er på 93,9 %, 

hvorimod vores analyse viser 48,9 %. Den høje oplysningsgrad skyldes dels, at vi som nævnt 

ovenfor har givet selskaberne opfyldt, såfremt afvigelser ikke fremgår af årsrapporten. 

Forskellen mellem vores analyse og selskabernes vurdering, skyldes at selskaberne enkelte 

steder angiver at de følger anbefalingen men vores analyse, viser at de ikke gør. Herudover 

har der også været tilfælde hvor at selskabet angiver at de ikke følger anbefalingen, men vores 

analyse viser at de gør.  

Selskaberne vil som før nævnt, gerne give udtryk for, at de i det væsentligste følger 

anbefalingerne. Ved nærmere kontrol af årsrapporterne bliver konklusionen, at de fleste 

selskaber enten tolker anderledes end os, eller ikke ønsker at oplyse forhold, som kan holde 

aktionærer og fremmedkapital væk.  

I Large Cap segmentet er trenden den samme. Gennemsnitligt mener selskaberne, at de følger 

90 % af anbefalingerne, hvor vores analyse viser 56,3 %. Procentdelen ligger højere end på 

totalt niveau, hvilket hænger sammen med at Large Cap i vores analyse var bedst til at opfylde 

anbefalingerne. Oplysningsgraden er dog stadig på et lavt niveau, når ”kun” halvdelen 

opfylder anbefalingerne. Selskaberne mener selv, at de i 8,8 % af tilfældende giver forklaring 
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på, hvorfor de ikke følger. Vores analyse illustrerer, at de i 5,8 % af tilfældende ikke følger 

men forklarer. Dette skal ses i lyset af, at vi ikke har accepteret en forklaring, hvis vi ikke 

vurderede, at den var fyldestgørende.  

I Mid Cap segmentet viser gennemsnittet, at selskaberne mener, at de følger 96 % af 

anbefalingerne, hvor vores analyse indikerer, at dette kun er 53,8 %.  

I Small Cap segmentet viser gennemsnittet, at selskaberne i 95 % af tilfældende følger 

anbefalingerne. Hvorimod vores analyse indikerer 42,5 %.  

Vores analyse viser, at Large Cap er bedst til at følge anbefalingerne, dernæst Mid Cap og 

sidst er Small Cap.  

6.5 Fravigelse af den fulde kodeks eller anvendelse af anden kodeks  
Som gennemgået i kapitel 4.3.1 er det muligt for selskaberne ikke at følge hele kodeksen, samt 

at følge andre kodekser for virksomhedsledelse. 

Ingen af de udvalgte selskaber har valgt at fravige hele kodeksen for virksomhedsledelse. 

Flere af selskaberne fraviger enkelte punkter. En forklaring på at ingen af selskaberne har 

valgt ikke at følge den fulde kodeks kan være, at det ikke vil være anset i branchen. Samtidig 

med det er det vores vurdering, at det kan være svært at finde en god forklaring på, hvorfor 

selskabet skulle have ønske om at fraviger hele kodeksen, når den netop har til hensigt at 

skabe god virksomhedsledelse. Såfremt selskabet ikke mener det er hensigtsmæssigt, bør de 

på anden vis sikre sig, at selskabet er godt ledet.  

Ingen af selskaberne har valgt at følge andre kodeks for virksomhedsledelsen. Vores 

umiddelbare forventning var også, at ingen af selskaberne havde interesse i at skulle følge 

yderligere kodekser, da det alt andet lige ville betyde yderligere oplysningsforpligtelser for 

selskabet. De af vores udvalgte selskaber, som er banker, har angivet at de ligeledes skal 

forholde sig til "Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision". Der er 

altså ikke talt om frivillig efterlevelse.  
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6.6 Beskrivelse af de interne kontrol- og risikostyringssystemer 

 

Graf 6.28 

I ovenstående graf har vi illustreret, på hvilken måde beskrivelsen af interne kontroller 

efterleves. Vi har opdelt beskrivelserne i de angivne kategorier. Det ses, at der er spredning 

mellem alle kategorier, samtidig med der er en tendens til, at selskaberne enten bygger deres 

beskrivelse på COSO, eller holder sig til en samlet beskrivelse.  

Beskrivelse ud fra COSO  

35 % af selskaber har valgt at udarbejde beskrivelsen i forhold til COSOs fem komponenter, 

heraf har et selskab specifikt omtalt den anvendte ramme som COSO. 

 

Kontrolmiljø 

Fælles for alle selskaber er, at de angiver, at selskabet har politikker, der er godkendt af 

ledelsen. Der er ingen, som angiver hvilke politikker der er tale om, blot at de relaterer sig til 

regnskabsaflæggelsesprocessen, og at de f.eks. bygger på funktionsadskillelse, godkendelse 

mv.  Der er dog 13 % som henviser til en hjemmeside, hvor deres politikker er tilgængelige. 

Vi har kontrolleret linket, og det indeholder ikke selskabernes politikker, med et uddag af de 

hovedprincipper som selskaberne følger.   

Herudover angiver alle selskaberne, at de har procedure/manualer for væsentlige områder i 

forbindelse med regnskabsaflæggelse. 71 % af selskaberne angiver, at det er 
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direktionen/bestyrelsen som er ansvarlig for de interne kontroller og kun 29 % angiver, at 

direktionen/bestyrelsen er ansvarlig for, at kontrollerne rent faktisk også er effektive. 43 % af 

selskaberne beskriver, at de finder "tone-at-the-top" for afgørende for et godt 

risikostyringssystem og interne kontroller.  

43 % af selskaberne har valgt at have en indledning til deres beskrivelse, hvor flere af 

ovennævnte forhold fremgår. Det vil sige de ikke indgår under overskriften "kontrolmiljø" i 

selskabernes beskrivelse.  

 

Risikovurdering 

Alle selskaber angiver, at der løbende foretages en risikovurdering, flere angiver, at det som 

minimum er en gang årligt. Det angives at vurderingen bliver foretaget af bestyrelsen eller 

direktionen. Kun 13 % angiver, at revisionskomiteen indgår i vurderingsprocessen. 43 % af 

selskaberne henviser til eller beskriver de risikoområder, som de har vurderet er mest 

risikofyldte. Endvidere angiver 29 % at de har vurderet, at der er størst risiko for de områder, 

der indeholder regnskabsmæssige skøn. Herudover er der 57 % selskaber, som angiver at 

vurderingen også indeholder overvejelse vedrørende besvigelser.  

29 % angiver at der udføres risikoanalyser ved nye akkvisitioner og at de har implementeret 

særskilte controlling aktivite ter af datterselskaberne. Det angives ikke om datterselskaberne er 

væsentlige for regnskabet, ej heller oplyses om akkvisitioner er noget der sker ofte. Det skal 

bemærkes, at dette forhold er oplyst under kategorien "kontrolmiljø".  

 

Kontrolaktiviteter 

71 % af selskaberne angiver, at deres kontrolaktiviteter tager udgangspunkt i risiko-

vurderingen, hvilket giver god mening, set i forhold til at der bør være kontroller for de 

områder, der er mest risikofyldte. Alle selskaberne angiver, at de har kontroller/regler, heraf er 

der 71 % som angiver, at der er tale om manuelle, fysiske og it kontroller. Af de 71 % er der 

29 % som giver eksempler på, hvilke kontroller det kan være, f.eks. afstemninger, analyser, 

funktionsadskillelse. De sidste 29 % af selskaberne angiver, at der er etableret kontroller-

/regler for væsentlige regnskabsposter.  
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57 % af selskaberne angiver at kontrolaktiviteterne sikrer, at de af ledelsens fastsatte 

politikker, manualer mv. overholdes.  

29 % af selskaberne angiver at der indhentes ledelseserklæringer fra dattervirksomhederne.  

Slutteligt er der 71 % af selskaberne der oplyser, at der er månedlig eller kvartalsvis 

økonomiopfølgning. De beskriver endvidere detaljeret hvad økonomiopfølgningen indeholder.  

13 % har valgt at angive, at revisor rapporterer om eventuelle svagheder i selskabets 

kontroller.  

 

Information og kommunikation 

57 % af selskaberne har angivet, at de har etableret en politik eller et system til at sikre, at der 

sker korrekt regnskabsaflæggelse samt overholdelse af lovgivningen. Alle selskaberne 

angiver, at de overvåger eller har politikker/retningslinjer der sikrer, at der sker overholdelse 

af lovgivningen.  

Kun 13 % angiver, at de har en kommunikationspolitik, der sikrer åben og ærlig 

kommunikation. Derudover oplyser 43 %, at de lægger vægt på åben og ærlig kommunikation. 

57 % af selskaber omtaler, at de anser det for vigtigt, at de ansatte er bekendt med deres 

ansvar, kun 13 % af selskaberne beskriver, at der er nedskrevne stillingsbeskrivelser for 

ledende og centrale medarbejdere.  

 

Overvågning 

57 % af selskaberne oplyser, at bestyrelsen modtager rapporter vedrørende overholdelse af de 

udstukne retningslinjer, der står intet angivet om hvilke retningslinjer der er tale om, samtidig 

med at det angives at bestyrelsen er ansvarlige for at overvåge direktionen. Herudover oplyser 

29 % af selskaberne, at der sker løbende/periodisk overvågning af de interne kontroller. 71 % 

oplyser, at ekstern revisor rapporterer til bestyrelsen eller direktionen om svagheder i de 

interne kontroller. 

29 % af selskaberne oplyser, at revisionskomiteen følger op på tidligere konstateret svagheder. 

13 % angiver, at der er ugentlige møder mellem direktionen og bestyrelsen, hvor likviditeten 

og væsentlige risikofaktorer gennemgås.  
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Opsummering på COSO 

Alle selskaberne angiver, at de har procedure og manualer for væsentlige regnskabsområder, 

samtidig angives det at selskabets politikker godkendes af ledelsen. Det interessante er, at 

ingen af selskaberne angiver, hvilke politikker der er tale om. 13 % henviser dog til deres 

hjemmeside, denne indeholder dog kun hovedtræk i deres politikker, og ikke de egentlige 

politikker benævnt med navn. 

Over halvdelen af selskaberne oplyser, at direktionen er ansvarlige for de interne kontroller. 

Kun et fåtal af selskaberne angiver, at direktionen/bestyrelsen er ansvarlige for at kontrollerne 

fungerer effektivt. Ingen af selskaberne udtaler sig om den øvrige organisation, som f.eks. alle 

selskabets direktører og afdelingschefer. Under halvdelen udtaler sig om, at de mener at en 

god "tone-at-the -top" er væsentlig for et godt kontrol miljø.  

Ingen af selskaberne beskriver, hvordan deres risikovurdering foretages, blot at den foretages 

årligt. 57 % af selskaberne henviser til et afsnit, hvor deres mest risikofyldte områder fremgår, 

hvilket anses for en positiv ting, da investor her vil blive gjort opmærksom på de forhold der 

er risiko i.  

29 % af selskaberne oplyser om risikoanalyser i forbindelse med akkvisitioner, om dette er 

fordi der ofte købes nye selskaber, eller om det er fordi de har søgt inspiration i et eksempel 

udgivet af KPMG, vides ikke.  

Et flertal af selskaber angiver, at kontrolaktiviteterne sikrer at ledelsens fastsatte politikker og 

procedure overholdes, ingen af selskaberne beskriver, hvilke kontrolaktiviteter der er tale om. 

Herudover angives det, at kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Dette 

må anses som en god ting, men da ingen af selskaberne angiver om det er kontrolaktiviteter 

for væsentlige regnskabsposter, eller for alle poster, kan oplysningen synes en smule 

uvæsentlig.  

Under halvdelen af selskaberne angiver, at de lægger vægt på åben kommunikation, dette er 

dog ikke ensbetydende med at selskabet sikrer, at dette sker, eller at der er implementeret 

procedurer der sikrer dette. Flere af selskaberne lægger vægt på, at de ansatte er bekendt med 

deres ansvar, igen er dette dog ikke ensbetydende med, at dette sker i praksis.  

Generelt er tendensen at flere af selskaberne ikke beskriver de relevante forhold inden for hver 

kategori i COSO. 13 % betragter den eksterne revision som en del af deres kontrolaktiviteter. 
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En sammenblanding af kategorier kan dog også være udtryk for, at selskaberne ikke har 

tilstrækkelig stort kendskab til anvendelse af COSO's framework. 

En opdeling efter COSO vil give investor et bedre overblik, da beskrivelserne vil følge en 

kronologisk opbygning, der giver en bedre forståelse. 

Der er ingen tvivl om, at beskrivelserne er meget overordnede, og det er vores indtryk, at flere 

af selskaberne ikke har valgt en virksomhedsnær beskrivelse. Dette underbygges blandet andet 

af, at flere af selskabernes beskrivelser indeholder flere afsnit, der er identiske med det 

eksempel der er udarbejdet af KPMG. 29 % af selskaberne har en beskrivelse, der er helt 

identisk med eksemplet udgivet af KPMG. Det er vores vurdering, at et af selskaberne har 

udarbejdet en virksomhedsnær beskrivelse, da ingen af de beskrevne forhold ligner tidligere 

udgivne eksempler på en beskrivelse. Samtidig med det har selskabet beskrevet relevante 

forhold under "forkerte" kategorier, hvilket for os underbygger at der tale om en personlig 

beskrivelse.  

Opdeling i kontrol og risiko  

20 % af selskaber har valgt at dele deres beskrivelse op i underoverskrifter. Fælles for dem er, 

at alle har angivet, hvem der er ansvarlige for interne kontroller og risikostyring. Herudover 

har flertallet angivet, at bestyrelsen og direktionen fastlægger politikker/procedure for alle 

væsentlige poster/funktioner i forbindelse med regnskabsaflæggelse, samt at direktionen sikrer 

at lovgivningen overholdes. Alle selskaber angiver, at de har en risikovurdering, samt at den 

sker løbende eller årligt. Et selskab beskriver, hvordan risikovurdering foretages, samt 

foretager henvisning til afsnittet hvor deres finansielle risici er beskrevet. Slutteligt angiver 50 

% af selskaberne, at de har måneds-/kvartals rapporteringer.  

Kort samlet beskrivelse 

40 % af selskaber har valgt at give en forholdsvis kort og samlet beskrivelse. Beskrivelser kan 

yderligere inddeles i tre kategorier. 13 % angiver at de reelt ikke har nogle kontroller, da de 

ikke har nogen ansatte. 25 % af selskaberne angiver, at de har implementeret diverse 

kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og jævnlig rapportering. Der står intet i 

beskrivelsen om risikovurdering. Det kan altså konkluderes, at de 25 % af selskaberne ikke 

har levet fuldt op til lovgivningen.  
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De sidste 62 % af selskaberne ligner til dels hinanden. Alle selskaberne angiver, at de har 

procedure og interne kontroller, heraf angiver et selskab, at kontrollerne dækker de risici der 

er identificeret i risikovurderingen. Alle selskaberne angiver, at de løbende/årligt har 

risikovurderinger, herudover henviser 25 % af selskaberne til afsnit, hvor de specifikke risici 

er oplistet, og 13 % angiver hvorledes deres risikovurdering foretages.  

50 % beskriver, at de har jævnlig rapportering til bestyrelsen samt procedurer, der sikrer 

overholdelse af lovgivningen.  

38 % angiver, at de har en intern revisionsafdeling, der sikrer overvågning af de interne 

kontroller og kontrolmiljø. Herudover angiver et selskab, at de har klare definerede roller og 

ansvar i organisationen, det angives dog ikke om dette dækker alle i organisationen eller kun 

ledende medarbejdere.  

Samlet set omfatter selskabernes beskrivelser i denne kategori nogenlunde de samme forhold. 

Enkelte af selskaberne er dog bedre til at beskrive deres forhold i detaljer, så investor får bedre 

indsigt i, hvad der menes med de forskellige forhold. 

Ingen omtale 

13 % har valgt ikke at angive oplysninger omkring de interne kontrol- og risikosystemer. 

Forholdet er en klar overskridelse af årsregnskabsloven.   

Samlet konklusion 

Analysen viser at der er flest som vælger COSO eller en samlet beskrivelse. Umiddelbart 

bærer alle beskrivelserne præg af det samme indhold. Fælles komponenter i alle 

beskrivelserne er: Omtale af politikker, risikovurderinger, overholdelse af lovgivning samt 

jævnlig rapportering. De fleste af beskrivelserne er foretaget på et meget overordnet niveau, 

hvilket også var hensigten med lovgivningen. Dog var det også hensigten at beskrivelserne 

skulle være personificeret i forhold til det beskrivende selskab. Det er primært de selskaber, 

der har valgt at benytte COSOs framework, som ikke er virksomhedsnærer, da store dele af 

deres beskrivelser ligner standardeksempler. Umiddelbart er det svært at se, hvad 

beskrivelserne bidrager med til regnskabsbruger.  

Hensigten med loven var også at skabe åbenhed, så selskaberne skulle overveje, hvorledes de 

forskellige forhold blev håndteret. Det er dog vores holdning, at de beskrivelser vi har læst er 
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på et så overordnet niveau, at selskaberne aldrig ville kunne blive holdt ansvarlige på noget 

der stod angivet i deres beskrivelser.  

Fordelingen mellem segmenterne viser, at Large Cap og Mid Cap enten anvender COSOs 

framework eller en samlet beskrivelse. Small Cap segmentet har en nogenlunde ensartet 

fordelingen mellem de fire kategorier89

6.7 Beskrivelse af ledelsesorganer 

. Vores egen forventning var at der ville være flest 

selskaber i Large Cap segmentet, som ville anvende COSO framework. Dette var ud fra en 

betragtning om, at der ofte er størst fokus på deres regnskaber, og en dårlig beskrivelse ville 

blive påpeget hurtigt af markedet. Dette har dog vist sig ikke at være tilfældet.  

Vi har valgt at inddele punktet i bestyrelse, direktion samt diverse udvalg. Som udgangspunkt 

er danske børsnoterede selskaber underlagt at skulle have implementeret et revisionsudvalg, 

det forventes derfor at alle selskaberne har et udvalg, og derfor skal beskrive disse.  

Vi har vurderet punktet ud fra en beskrivelse af ansvarsområder og sammensætningen.  

 
Graf 6.29 

Ovenstående graf illustrerer, at total set er der 55 % af selskaberne, der oplyser om 

bestyrelsens ansvarsområder. Fordelt på segmenterne er Large Cap selskaberne bedst til at 

oplyse herom, hvor 83 % oplyser. Small og Mid Cap ligger nogenlunde på niveau, med 

henholdsvis 50 % og 40 %. 

                                                      
89 De fire kategorier er: COSOs framework, opdeling i kontroller og risiko, samlet beskrivelse eller ingen omtale 
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Da selskaberne ikke frivilligt kan vælge at fravige disse oplysninger vides ikke, hvorfor de 

ikke vil oplyse om forholdet. Det er en mulighed at selskaberne antager, at det er almen viden 

at vide, hvordan den danske ledelsesstruktur er. De selskaber i Large Cap der har foretaget 

beskrivelser har i flere tilfælde også angivet et organisationsdiagram over de forskellige 

funktioner.  

Kun 15 % af selskaberne oplyser om sammensætningen af bestyrelsen. Hele 60 % har fået 

delvist opfyldt og 25 % angiver ikke noget. Årsagen til at 60 % af selskaberne har fået delvist 

opfyldt skyldes, at flere af selskaberne ikke beskriver de samlede kompetencer, ej heller de 

individuelle kompetencer. Såfremt dette ikke oplyses er det svært at vurdere en 

bestyrelsessammensætning.  

De selskaber der har opfyldt har blandet beskrevet baggrunden for de enkelte medlemmer, 

herunder uddannelse, som burde understøtte de kvalifikationer som de besidder. Fordelt på 

segmenterne er Large Cap det selskab, der mindst vil oplyse om individuelle kompetencer. De 

fleste af deres beskrivelser er forholdsvist beskrivende, ved at de vurderer antal og udtrykker 

sig om, at de mener de har de rette kompetencer mv.   

Enkelte af de selskaber, der fejler helt har dog foretaget en beskrivelse på deres hjemmeside. 

Dette har vi dog ikke accepteret som fyldestgørende i forhold til loven, da de skal oplyse om 

forholdet i årsrapporten.  

 
Graf 6.30 

40 % af selskaberne oplyser om ansvarsområdet. Fordelt på segmenterne er Large Cap absolut bedst til 

at oplyse, og Small Cap er værst til at give oplysninger herom. Tendensen følger nogenlunde den for 
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bestyrelsens ansvarsområder set i forhold til Large og Mid Cap segmentet. Small Cap falder markant af 

på denne oplysning.  

Igen er en mulig forklaring, at selskaberne ikke mener, at der er behov for disse oplysninger, idet de 

muligvis forudsætter at fordeling af ansvar er almen kendt.  

 

15 % oplyser om sammensætningen af direktionen, 35 % oplyser delvist og 50 % oplyser intet. De 

selskaber der har fået opfyldt er de selskaber, der har angivet uddannelsesbaggrund og øvrige erhverv 

for direktionen. Et selskab har for hvert af deres direktionsmedlemmer oplyst om deres erfaring fra 

tidligere stillinger, nuværende stillinger, samt deres uddannelsesbaggrund.  De selskaber der har fået 

delvist opfyldt oplyser, at de mener direktionen har de rette kompetencer, men angiver ikke nogen 

individuelle oplysninger. 

 

Fordelt på segmenter er fordelingen den samme for Large Cap i forhold til beskrivelse af bestyrelsen. 

Mid og Small Cap har forringet deres resultat, da de har fået langt flere ikke opfyldt.   

 
Graf 6.31 

15 % af selskaberne oplyser om deres udvalgs ansvarsområder, 15 % oplyser delvist og 70 % 

oplyser intet. Fordelt på segmenter er det Mid og Small Cap der hiver gennemsnittet ned for 

oplysningen. Kun 20 % i Small cap oplyser om udvalgets ansvarsområder.  

Årsagen til den lave oplysnings lyst for udvalg kan skyldes, at flere af selskaberne tager for 

givet, at investor er bekendt med at revisionsudvalg er lovpligtigt og derved også bekendt 

med, hvad der forventes af disse udvalg. Størstedelen af selskaberne har kun nedsat et 

revisionsudvalg. Enkelte selskaber har nedsat flere udvalg, og angiver med navn hvilke de har. 
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Ud fra navnene på udvalget kan investor foretage sin egen vurdering af hvad hensigten med 

udvalget er, da der ikke står yderligere, hvorfor vi har givet disse oplysninger fejl.  

55 % af selskaberne oplyser om sammensætningen og 40 % oplyser intet om 

sammensætningen.  Årsagen til den høje andel af selskaber der har fået oplyst skyldes, at de 

har angivet at deres udvalg udgøres af den samlede bestyrelse. Dette har vi vurderet er 

fyldestgørende nok for beskrivelse af sammensætning, da investor nu bliver bekendt med 

hvem der deltager. 

Fordelt på segmenterne ligger Large Cap bedst med hele 67 % der oplyser. Mid og Small Cap 

ligger på niveau med hinanden, hvor der er 50 % som oplyser og 50 % der ikke oplyser.  

6.8 Delkonklusion 
 

Ud fra vores analyse og sammenholdelse kan det konkluderes, at virksomhederne ikke 

overholder anbefalingerne for god selskabsledelse. Der er et misforhold imellem hvad 

selskaberne angiver de opfylder, og hvad de rent faktisk opfylder. På baggrund heraf kan det 

diskuteres om anbefalingerne har den ønskede virkning overfor investorer og aktionærer. Hvis 

selskaberne i kraft af anbefalingerne kan fremstå overfor aktionærerne som om de følger, vil 

en aktionærer/investor kunne ske at træffe en beslutning på et mangelfuldt grundlag.  

Det skal i denne henseende huskes, at det ikke nødvendigvis er bevidst af selskaberne at de 

ikke følger, da anbefalingerne kan blive tolket forskelligt i selskaberne og derved medføre 

forskellig opfattelse af, hvornår et forhold er opfyldt eller ej.  

Det kan overvejes om selskaberne ikke har sat sig ordentligt ind i reglerne i § 107b, eftersom 

en stor del fejler på baggrund af en mangelfuld redegørelse der er offentliggjort på 

hjemmesiden.. 

Der er en nogenlunde spredning mellem selskaberne på, hvorledes de vælger at foretage 

beskrivelsen af interne kontroller og risikostyringsaktiviteter. Umiddelbart bærer alle 

beskrivelserne præg af det samme indhold, det er blot et spørgsmål om hvor nærgående og 

detaljerede selskaberne er i deres beskrivelser. De fleste af beskrivelserne er foretaget på et 

meget overordnet niveau, hvilket også var hensigten med lovgivningen. Op til flere af 

selskaberne har den samme tekstbeskrivelse af enkelte forhold, hvilket understøtter at 

selskaberne nok ikke har udarbejdet selvstændige virksomhedsnære beskrivelser. 
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Generelt er selskaberne ikke meget for at oplyse om sammensætningen af deres bestyrelse og 

direktion. De fleste Large Cap selskaber beskriver gerne, hvad deres ansvarsområder er, men 

når der skal tages stilling til sammensætningen fejler flere af selskaberne.  

Næsten ingen af selskaberne oplyser om ansvarsområder eller sammensætning for udvalg. Det 

er en mulighed at flere af selskaberne ikke er klar over, at dette forventes i loven. En anden 

mulighed er at flere af selskaberne tager for givet, at investor er bekendt med ansvaret for et 

revisionsudvalg, som er det udvalg de fleste selskaber har implementeret.  
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7 Forskellen mellem Eurosox og The Sarbanes Oxley Act 
Kapitlet har til formål at give læseren en introduktion til The Sarbanes-Oxley Act. Endvidere 

er formålet at forklare læser forskellene på US-Sox og Eurosox, herunder fordele og ulemper 

ved de to. Forståelse af forskellene vil få relevans i kapitel 8, hvor vi vil have en diskussion af 

hvorvidt Eurosox kan anses som et godt regelsæt.   

7.1 The Sarbanes Oxley Act 
I starten af det andet årtusinde blev finansverdenen rystet af store konkurser, hvor ledelsen i 

forskellige virksomheder havde haft for meget magt og derved ført offentligheden bag lyset. 

De mest omtalte konkurser var WorldCom og Enron90

Revisionsfirmaet Arthur Andersen blev i første omgang kendt skyldig i at have makuleret 

materiale, der vedrørte selskabets arbejde med Enron

, hvor sidstnævnte også tog et af 

verdens største revisionshuse Arthur Andersen med i faldet. I begge situationer var direktør 

posten besat af personer, som for alt i verden ikke ville have underskud i deres årsrapporter. 

Dette resulterede i fiktive transaktioner, for derved at skjule de buldrende underskud. De 

fiktive transaktioner var mulige, fordi der ikke var tilstrækkelige/velfungerende interne 

kontroller. Skandalerne fik stor betydning for erhvervslivet og deres investorer. Tilliden og 

pengene var væk. 

91

Initiativet til at genetablere investortilliden blev ”The Sarbanes-Oxley Act of 2002”

. Selskabet var dog ikke enig i dommen 

og appellerede afgørelsen. Dette resulterede i, at de i 2005 blev frikendt. Der kan kun gisnes 

om, hvorvidt selskabet ikke var gået konkurs, såfremt det var blevet frikendt i første omgang.  

92

 

. Sox 

stiller nye krav til virksomheders ansvarlighed, med sanktioner hvis virksomheder ikke 

overholder kravene. Sanktionerne er både i form af bøder og fængselsstraffe på op til 20 år. 

Kravene omfatter blandt andet, hvordan ledelse og bestyrelse skal interagere med hinanden, 

samt holder dem personligt ansvarlige for virksomhedens økonomirapportering. Loven 

omfatter alle offentlige virksomheder, og er defineret som de virksomheder, der har aktier 

noteret til handel på en børs.  

                                                      
90 "WorldCom-skandale ryster verden" Atikel fra DR"Penge" d. 27. juni 2002 
91 "Arthur Andersens Enrons kollaps for retten" Artkel Business.dk af Bente Bundgaard d. 29. april 2005 
92 Økonomichefen 1. kvartal 2008 s. 23 (copenhagencompliance.com) 
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Loven indeholder 11 kapitler, titlerne fremgår af bilag 11. Vi vil i det følgende kun gennemgå 

kapitel I, II, III, IV, IX og XI, da vi mener det er dem der har fået størst opmærksomhed og 

dem der har haft de største konsekvenser. Ved konsekvenser forstås: dem der har været mest 

omkostningsfyldte for selskaberne.  

I kapitel I angives at der skal etableres et eksternt kontrolorgan, der skal føre kontrol med 

selskaber underlagt Sox. PCAOB93 blev etableret, og det er nu deres opgave at overvåge de 

revisionsfirmaer, der er ansvarlige for revisionen af selskaber underlagt Sox94. Herudover skal 

organet håndtere disciplinærsager, hvor revisorer ikke har handlet efter Sox. Med den nye lov 

er sanktionerne blevet væsentlig mere strenge. Revisorer der har handlet uagtsomt kan blive 

frataget deres bestalling, samtidig med de kan blive idømt bøder op til 15 mio. USD95

Kapitel II omhandler regler for hvilke ikke-revisionsydelser revisor må levere til selskaber, 

når de også levere den primære revisionsydelse. Som udgangspunkt må revisor ikke levere 

ydelser inden for bogføring og diverse værdiansættelsesopgaver

. 

96

 Kapitel III angiver at CEO og CFO skal underskrive en erklæring, hvor de blandt andet 

tilkendegiver at årsrapporten er nøjagtig og fuldstændig, samtidig med at de udtaler sig om 

selskabets interne kontroller i forbindelse regnskabsaflæggelsesprocessen.

. Øvrige opgaver skal 

godkendes af PCAOB inden revisor må levere ydelsen. Det honorar der modtages for opgaven 

må ikke udgøre mere end 5 % af det samlede ordinære revisionshonorar. Reglerne er med til 

at sikre uafhængighed mellem revisor og selskabet.  

97

Kapitel IV angiver at revisor skal udtale sig om selskabets interne kontroller, som ledelsen 

tidligere har erklæret sig om. For at revisor kan udtalelse sig om kontrollerne er det 

nødvendigt, at disse testes for deres effektivitet

 Denne erklæring 

skal give investorerne øget tillid til at årsrapporten er korrekt. Erklæringen vil lægge øget pres 

på ledelsen, der forhåbentlig nu vil sikre sig endnu bedre at årsrapporten er korrekt. Ledelsen 

vil samtidig være mindre tilbøjelig til at angive forhold i årsrapporten, der ikke kan 

understøttes ved præcis dokumentation. Her menes udtalelser af egen overbevisning.  

98

                                                      
93 Public Company Accounting Oversigth board 

. Alle selskaber kan implementere kontroller, 

det vigtige i Sox er at de også fungerer og både forebygger og opdager fejl. Herudover er der i 

94 SEC 101 i The sarbanes-oxley-act of 2002 
95 SEC 105 i The sarbanes-oxley-act of 2002  
96 SEC 201 i The sarbanes-oxley-act of 2002 
97 SEC 302 i The sarbanes-oxley-act of 2002 
98 SEC 404 i the sarbanes-oxley-act of 2002 
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dette kapitel en lang række oplysningskrav om ikke balance førte poster. Dette kan omfatte 

leasing forpligtelser, transaktioner med nærtstående parter, ikke konsoliderede selskaber mv.  

Kapitel IX og XI omhandler bøder og frakendelse af retten til at udøve sit erhverv. CEO og 

CFO kan idømmes op til 20 års fængsel, bøder på op til 5 mio. USD99, samtidig med at de kan 

blive frakendt retten til at være CEO eller CFO for et selskab omfattet af Sox100

I løbet af det sidste årti har flere lande etableret lignende Sox regler. Reglerne findes i mange 

forskellige variationer. I Japan findes J-sox og i EU har vi fået Eurosox.  

.  

7.2 Forskelle 
Den overordnede forskel på amerikansk og europæisk lovgivning er, at europæisk lovgivning 

er principbaseret og amerikansk er regelbaseret. Begge regelsæt omfatter de børsnoterede 

selskaber.  

I Danmark har Fondsrådet til opgave, at føre kontrol med selskaberne. Fondsrådet benytter 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til, at kontrollerer årsrapporterne for ikke-finansielle 

virksomheder. Revisornævnet er nedsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og det er deres 

opgave at føre kontrol med revisionsfirmaerne, hvilket blandt andet sker ved årlig kontrol af 

revisionsfirmaernes udførte arbejde. Herudover varetager nævnet klager over revisorer og 

deres arbejde. I henhold til revisorloven kapitel 12 kan revisorer idømmes op til 4 måneders 

fængsel, miste deres autorisation101 og idømmes bøder102

Denne domspraksis er dog også inden for øvrige lovgivningsområder, hvor amerikanerne 

generelt har mere hårde domme end det ses i EU. Der er mange holdninger til, om trusler og 

lange fængselsdomme er løsningen på alle problemer. En øget strafferamme for revisorer kan 

motivere dem til at sikre sig, at der ikke er fejl i deres arbejde. Samtidig skal det dog også 

huskes, at der er risiko for, at revisorerne "over"-reviderer

. Denne strafferamme må anses for 

meget mild i forhold til Sox, hvor der er fængselsstraf på op til 20 år.  

103

                                                      
99 SEC 906 i the sarbanes-oxley-act of 2002 

, fordi de frygter de 

konsekvenser, som loven nu kan have. Overrevision vil betyde en stigning i 

revisionshonoraret, da revisor vil kræve honorar for det arbejde han/hun skal udføre. Forhøjet 

honorar vil betyde en ekstra omkostning for investorerne. Alternativet til forhøjet 

revisionshonorar kan være, at revisor ikke vil påtage sig opgaver, hvor der er forhøjet risiko. 

100 SEC 1105 i the sarbanes-oxley-act 
101 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven ) nr. 468 af 17/06/2008 § 44 
102 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven ) nr. 468 af 17/06/2008 § 54 
103 Ved over-revision forstås at revisor udfører mere arbejde end påkrævetiI lovgivning 
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Generelt er revisorer altid udsat for risiko og de vil indledningsvis inden de påtager sig en 

opgave, vurdere deres risiko.  

I Eurosox skal selskaberne beskrive hovedelementerne i deres interne kontrol- og 

risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der er på nuværende 

tidspunkt ingen krav til, hvor meget en sådan beskrivelse skal indeholde. I Sox skal 

selskaberne erklære sig om deres interne kontroller i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsesprocessen. Der er altså intet egentligt krav om, at de skal oplyse 

regnskabsbrugeren om hvilke kontroller, der er implementeret. Investor får blot af vide at der 

er implementeret kontroller, som er med til at forebygge og opdage fejl i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen.  

Fordelene ved at selskaberne selv oplyser om deres kontroller er, at det bliver op til investor 

om han/hun mener, de er tilstrækkelige. Udfordringen ved Eurosox er dog at beskrivelserne er 

meget overordnede, hvorfor der kan være risiko for at investor ikke får de fornødne 

oplysninger til at kunne drage sin konklusion. Som udgangspunkt vil et selskab sagtens kunne 

beskrive deres systemer uden nogen garanti for, at deres system faktisk er effektivt. I Sox 

derimod erklærer ledelsen sig om at kontrollerne er effektive. Dette er blandt andet med til at 

give ledelsen en større ansvarsfølelse, nu hvor de skal attestere selskabets kontroller.  

I og med at de også bliver ansvarspligtige, vil de muligvis lægge en større indsats heri, i 

forhold til tidligere. Efter vedtagelsen af US-Sox i 2002 var der et tilfælde hvor en CFO 

frivilligt opsagde sin stilling, da han ikke ønskede at underskrive erklæringen om selskabets 

interne kontroller104

I Eurosox skal beskrivelsen indeholdes i selskabets ledelsesberetning. I forbindelse med 

Eurosox blev det samtidig ikke længere lovpligtigt, at der skulle foretages revision af 

ledelsesberetningen. Dette betyder, at der ikke er nogen egentlig kontrol af det selskaberne 

skal beskrive omkring hovedelementerne i deres interne kontrol- og risikostyringssystemer. 

Til sammenligning skal revisorer i Sox teste effektiviteten af de kontroller, som ledelsen 

udtaler sig om. Der vil her være en ekstern kontrol med i forhold til det selskaberne oplyser, 

hvilket ikke er tilfældet i europæisk lov. Revisors udtalelse om de interne kontroller betyder 

nødvendigvis mere arbejde og derved øget revisionshonorar. Dette ekstra honorar skal dog 

holdes op imod den troværdighed, en revisorudtalelse giver for selskabet.  

. Denne fratrædelse var med til at optrævle en større besvigelsessag.  

                                                      
104 "Sarbanes-Oxley: The evidence regarding the impact of Sox 404"/Cardozo law review vol. 29:2 s. 725. Artikel af Robert 
Prentice 
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I Eurosox har selskaberne muligheden for ikke at have nogle interne kontroller, da loven 

angiver at de skal beskrive de interne kontrol- og risikostyringssystemer selskabet har. 

Europæisk lov bygger på, at selskaberne skal oplyse viden til investorerne, hvorefter de selv 

kan træffe deres beslutning, om de mener selskabets kontrolmiljø er godt. I US-Sox eksisterer 

den mulighed ikke, da den lovgivning angiver at selskaberne skal udtale sig om kontrollernes 

effektivitet, samt at kontrollerne er med til at forebygge og opdage fejl i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsesprocessen.    

Overordnet kan man sige at Eurosox, bygger på en "tillidserkæring". Ved dette skal forstås, at 

det er op til selskaberne at foretage de nødvendige beskrivelser i henhold til Eurosox. 

Regelsættet for Eurosox er overordnet, og det er hensigten at regelsættet skal udvikle sig til en 

form for "best practice". Derimod overlader US-Sox intet til tilfældighederne, alt skal 

foretages efter bogen. Som angivet indledningsvist er lovgivning i USA generelt mere hård 

end i EU. Hvad der er bedst, må være op til den enkelte investor at vurdere.  

Mange erhvervsfolk har været imod Sox med den primære grund, at det er for dyrt at 

implementere. Det som selskaberne/investorerne fik ud af det, ville være begrænset i forhold 

til den mængde af tid og ressourcer, der skulle investeres i det. Når dette er sagt, skal der dog 

huskes på, hvor store tab der var ved Enrons konkurs, og hvor mange selskaber/investorer der 

mistede penge. En undersøgelse viser, at der i 2005 blev anvendt 6,1 milliard USD i 

forbindelse med Sox. Til sammenligning kan nævnes at Enron skandalen i 2001 kostede 

aktiemarkedet 7 billioner USD105

7.3 Delkonklusion 

. Omkostningerne til Sox udgør altså kun en lille del af hvad 

en tilsvarende erhvervsskandale kan koste.  

Den overordnede forskel på amerikansk og europæisk lovgivning er, at europæisk lovgivning 

er principbaseret og amerikansk er regelbaseret. Det er tiltænkt at Eurosox skal kunne udvikle 

sig til en form for "best practice", der kan udvikle sig over tid. Samtidig er formålet med 

Eurosox at det skal kunne tilpasses det enkelte selskab. US-Sox derimod bygger på hardcore 

lovgivning, hvor der ikke er mulighed for tilpasning. I loven er implementeret hårde straffe for 

dem som ikke følger den nøje.  

  

                                                      
105 "Sarbanes-Oxley: The  evidence regarding the impact of sox 404" /Cardozo law review vol. 29:2 s. 728. Artikel af Robert 
Prentice 
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8 Perspektivering 
Vi vil i dette kapitel have en diskussion af, i hvilket omfang investor kan bruge de oplysninger 

selskaberne vælger at oplyse om efter § 107 b. Herudover belyses revisors ansvar i forbindelse 

med selskabernes overholdelse af § 107 b, herunder om en ændring af revisors forpligtelse kan 

påvirke anvendeligheden af oplysningerne givet efter § 107 b. 

8.1 Anvendelighed af oplysninger givet i henhold til § 107 b 
Hensigten med den nye paragraf har blandt andet været at fremme tilliden til 

regnskabsaflæggelsen samt styrke offentlighedens tillid til regnskaberne. Dette skulle blandt 

andet ske gennem større åbenhed i regnskaber. I kapitel 6 har vi analyseret på selskabernes 

evne og lyst til at efterleve lovkravene i § 107 b. Det er tydeligt, at der er forhold hvor tenden-

sen til manglende oplysningslyst er størst. Ser vi på anbefalingerne for god selskabsledelse 

separat, så mener selskaberne ikke, det er relevant at oplyse om vederlag til ledelsen og 

bestyrelsens sammensætning. De fleste af selskaberne beskriver i den ene eller den anden 

form deres interne kontroller og risikostyringssystemer. Når det kommer til oplysninger om 

ledelsessammensætning er selskaberne heller ikke meget for at oplyse, hvilket også ses af 

vores analyse i forhold til efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse.  

Vi vil nedenfor gennemgå hvert af forholdene for at vurdere, om de oplysninger der gives, kan 

anvendes af investor. Ved anvendelse forstås, at oplysningerne bidrager til bedre indsigt i 

selskabet og kan styrke tilliden til regnskaberne.  

8.1.1 Anbefalingerne for god selskabsledelse 

Næsten alle af de selskaber vi har udvalgt til analyse har i den ene eller anden form forholdt 

sig til anbefalingerne. At forholde sig til dem er dog ikke det samme som at bruge dem til det 

tiltænkte formål. Rigtig mange selskaber glemmer at det er forklaringerne der er de vigtige, 

såfremt de ønsker at fravige anbefalingerne. Det er vores vurdering, at såfremt selskaberne 

fortsætter med at anvende anbefalingerne, som de gør på nuværende tidspunkt, vil investor 

ikke få det ud af dem som var hensigten. 

En alternativ mulighed for at gøre anbefalingerne praktisk anvendelige og til brug for investor, 

kunne være at selskaberne udarbejde et samlet overblik over anbefalingerne for derefter at 

angive om de følges eller forklare hvorfor. En skematisk gennemgang vil give investor et 
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bedre overblik, i stedet for de meget sammenskrevne forklaring selskaberne har nu, hvor det 

reelt kan være en udfordring at inde ud af hvad selskaberne mener. 

Mange af selskaber gengiver ordlyden af anbefalingerne, for derefter at angive at de delvist 

følger. Det interessante er jo hvilke forhold de ikke følger.  Et andet stort problem i 

efterlevelsen er, at selskaberne ikke kommer med en konkrekt forklaring på hvorfor de ikke 

følger anbefalingerne. Flere angiver at de ikke mener, at anbefalingen er relevant for 

selskabet. Dette kan efter vores mening ikke betragtes som en forklaring, da det ikke angiver 

en begrundelse. Anbefalingerne er udarbejdet af erhvervsfolk, der har stor indsigt i, hvad der 

er af betydning for et selskab og investorer, hvorfor vi antager at der ligger store tanker og 

argumenter for hvorfor selskaberne skal oplyse om de enkelte forhold. De manglende 

forklaringer bidrager ej heller med relevant viden for investorerne.  

Det kan diskuteres om oplysninger til anbefalingerne for god selskabsledelse burde fremgå af 

hjemmesiden i stedet for i årsrapporten. Flere af de selskaber vi har analyseret på har fået fejl i 

deres overholdelse fordi oplysningerne ikke fremgår af årsrapporten som foreskrevet i loven. 

Mange af de selskaber der har fået fejl, har rent faktisk flere af oplysningerne med på deres 

hjemmeside. Årsagen til at forholdene fremgår af hjemmesiden, kan skyldes at det har været 

tilladt i henhold til regler for udstedere af aktier på Nasdaq OMW Copenhagen A/S, at 

offentliggører på hjemmesiden. Dette er dog ikke tilfældet med årsregnskabslovens § 107 b.   

Det er også en mulighed at selskaberne betragter disse omlysninger som "mer-fyld" i 

årsrapporterne og derfor hellere vil foretage en detaljeret gennemgang på deres hjemmeside. I 

dag indeholder årsregnskabsloven rigtig mange krav til oplysninger, der skal indeholdes i 

ledelsesberetningen, og det er måske mere blevet en salgstale i stedet for at være anvendelige 

oplysninger for investor. Det er muligt, at det er af samme grund, at ledelsesberetningen nu 

ikke længere skal revideres, fordi det kan være vanskeligt at modtage revisionsbevis, på de 

udtalelser, som selskabet giver i deres årsrapport.  

En mulighed er derfor at tilpasse lovgivningen så oplysningerne kan gives på hjemmesiden i 

stedet. Revisors udtalelse om ledelsesberetningen omfatter heller ikke anbefalingerne for god 

selskabsledelse, hvorfor der ikke burde være den store forskel på om selskaberne oplyste på 

deres hjemmeside eller i årsrapporterne. Samtidig skal det huskes, at internettet i langt højere 

grad er blevet til en anvendt informationskilde for investorerne, hvorfor det kan anses som at 

være lige så fordelagtigt, om der blev oplyst om efterlevelse af anbefalingerne på 

hjemmesiden eller i årsrapporten.  
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8.1.2 Beskrivelse af interne kontroller 

§ 107 b angiver intet om, hvor detaljeret beskrivelsen skal være, blot at den giver et indblik i 

selskabets kontroller og at den er specifik. Som gennemgået i afsnit 6.7, er der flere af 

beskrivelserne, der ligner hinanden rigtig meget. Dette kan enten være et udtryk for at 

selskaberne er ens indrettet eller også har de "lånt" fra hinanden. Der var et fåtal af 

selskaberne der oplyste særligt detaljeret. Samtidig var der kun et selskab som oplyste om 

svagheder i deres kontrolmiljø. Dette må ses som en positiv ting, alligevel mener vi, at det kan 

giver anledning til spørgsmål.  

For os lyder det en smule usandsynligt at ingen af selskaberne har svagheder, dog kan det 

være svagheder, der ikke relaterer sig til væsentlige poster. Når et selskab indikerer sine 

svagheder giver det også investor indblik i, at de tror på sig selv. At identificere sine egne 

svagheder er ofte en styrke.  

Idet beskrivelserne er så overordnede og uden nærhed, ville det være næsten umuligt at få 

afklaret, om det de skriver er forkert. Man kan spørge sig selv hvorfor aktionæren skal vide, 

hvem der er ansvarlige for kontrollerne, det interessante er om de virker eller ej. Her udover 

bør det selvfølgelig nævnes, at det ikke er et krav i dansk lov.  

Det er et fåtal af selskaberne, der rent faktisk oplyser om de risici, som de mener er mest 

risikofyldte for regnskabsaflæggelsesprocessen.  Heraf er der enkelte af de selskaber, som 

henviser til deres noter, der også er omfattet af IFRS, deres henvisning til noterne er altså IAS 

1 krav, hvor de skal beskrive deres regnskabsmæssige skøn og vurderinger.   

Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Som angivet ovenfor er der 

ingen af selskaberne, der går i detaljer med deres risikovurdering. Det er derfor tæt på umuligt 

at kunne vurdere, om deres kontroller afdækker de væsentlige forhold. Igen skal vi 

selvfølgelig påpege, at loven er formuleret bredt, sådan at alle beskrivelserne lever op til 

kravene. Som investor og ekstern bruger af regnskabet mener vi, at det ville være relevant at 

vide, hvorledes de væsentlige poster/risici afdækkes.  

En beskrivelse af deres mest risikofyldte områder kunne være en god indledning til at beskrive 

de kontroller, som selskabet har etableret for at afdække de risici. Det kunne angives, om det 

er på alle poster, de har nedskrevne forretningsgange, eller om det er på væsentlige. Når 

selskaberne vælger at gå i dybden, giver det investor meget mere indsigt.   
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Flere af beskrivelserne anfører at revisor rapporterer om svagheder mv. Det bør overvejes, om 

dette er hensigtsmæssigt set fra revisors synsvinkel. Der har de sidste mange år været flere 

tilfælde af forventningsforskelle mellem investor og revisor, bedre kendt som 

forventningskløften. Investor er ofte ikke bekendt med omfanget af revisors arbejde, og 

forventer derfor noget andet end det faktiske. At selskaberne skriver, at revisor rapporterer om 

væsentlige svagheder, kan give investor falsk tryghed.  

Det er på ingen måde nødvendigt at anvende f.eks. COSO som framework, men 

beskrivelserne kunne sagtens trænge til en opgradering i forhold til at blive mere 

personificeret.  

Da det er første år, selskaberne skal efterleve disse regler betyder en stor del. Det tager tid at 

udvikle en best praktice på området. Vi kan derfor kun se fremtiden an, og håbe på det bliver 

bedre. Som beskrivelserne ser ud nu, bidrager de ikke meget til indsigt i selskaberne.  

8.1.3 Beskrivelse af ledelsesorganer 

Generelt er selskaberne meget dårlige til at beskrive ledelsessammensætningen i deres 

årsrapport. Man kan undres over hvorfor det er sådan. Som udgangspunkt bør der ikke være 

noget til hinder for at kunne udarbejde en tilstrækkelig beskrivelse.  

I forbindelse med analysen af anbefalingerne for god selskabsledelse, fik vi identificeret at 

flere af selskaberne mener, at det er en privatsag at oplyse om f.eks. individuelle kompetencer.  

Historisk set har Danmark haft en bestyrelseskultur der har været bygget på relationer og 

bekendtskaber106

                                                      
106 "Bestyrelseskulturen i Danmark" udgivet af Mandag morgen strategisk Forum 2001, samt artikel fra Business.dk 
"Bestyrelsen ved for lidt om sig selv" 24. februar 2009 af Peter Horn. 

, bedre kendt som "tantebestyrelser". En undersøgelse fra PWC påpeger, at 

generelt ansætter bestyrelsen hellere konsulenter i stedet for at trække på egne 

bestyrelseskompetencer. Herudover påpeges det, at flere bestyrelser er usikre på, hvilke 

kompetencer de rent faktisk har brug for samt er usikre på at afskedige de medlemmer, de 

mener ikke besidder de rette kompetencer. At det nu bliver lovpligtigt at oplyse om 

kompetencer, kan muligvis bidrage til at sætte fokus på dette område og sikre, at der bliver 

skabt drøftelser. Danmark har haft en sådan kultur i mange år, og det vil derfor være meget 

optimistisk at tro at selskaberne vil leve op til loven straks efter vedtagelse.   
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Når selskaberne begynder at oplyse om kompetencer, bliver det også op til aktionærerne at 

tage stilling til, hvem de mener bør besidde posterne, og så vil de kunne gøre det ud fra et 

konkret grundlag, i modsætning til hvad der har eksisteret af grundlag tidligere.  

Som beskrivelserne er i årsrapporterne nu, bidrager de ikke med yderligere viden til 

aktionæren. Vi kan derfor kun håbe på at selskaberne vil tage loven til sig, eller at 

aktionærerne tager deres ansvar til sig og foretager sanktioner i forhold til bestyrelsen. Hvilket 

jo blandt andet var hensigten med softlaw, at lade det være op til markedet at sikre at 

bestyrelsen blev holdt ansvarlig.  

8.1.4 Afrunding 

Det kan undre at selskaberne generelt ikke er bedre til at foretage de beskrivelser de er pålagt. 

Børsnoterede selskaber har siden 2005 været underlagt at skulle forholde sig til 

anbefalingerne. Anbefalingerne har siden 2005 indeholdt en anbefaling om at selskabet skal 

forholde sig til risikostyring, hvilket er en meget bred formulering, og altså burde have dækket 

alle kategorierne i COSO. Blandt andet derfor bør det ikke være nytænkning for selskaberne at 

skulle beskrive deres interne kontroller og risikostyringssystemer.  Herudover har selskaberne 

været pålagt at skulle overveje om deres bestyrelse er hensigtsmæssigt sammensat. Man kan 

derfor undre sig over, at der næsten ikke er nogen som giver de oplysninger, der forventes af 

selskaberne i henhold til loven.  

Slutteligt kan man stille sig selv det spørgsmål, om beskrivelserne er den rette løsning. Hvis 

selskaberne ikke tager det alvorligt og gør en indsats ud af beskrivelserne, er de ikke til stor 

værdi for investorerne.   

Det var et ønske at området skulle udvikle sig, og der skulle dannes en form for best practice 

inden for området. Men hvis selskaberne på 4 år ikke har fået dannet sig en best practice inden 

for efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse, hvorfor skulle det så ske inden for 

beskrivelse af kontroller mv.? 

 

I 2010 har Fondsrådet afsagt en dom over et selskab i forbindelse med manglende 

overholdelse af § 107 b for årsregnskabet 2009. Selskabet havde valgt, at offentliggøre 

redegørelsen på hjemmesiden. Selskabet er blandet andet blevet pålagt at udarbejde en ny 

redegørelse for virksomhedsledelse efter § 107 b, herudover skulle de offentliggøre den 

redegørelse for året 2009, sammen med den forældede lov. 
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Selskabet blev dømt for ikke at have offentliggjort redegørelsen på dansk, da de havde 

offentliggjort deres redegørelse på engelsk. Herudover blev det angivet i afgørelsen, at 

selskabet ikke havde henvist til, hvor kodeksen var offentligt tilgængelig, redegørelsen var 

ikke benævnt korrekt, samtidig med at redegørelsen ikke indeholdt oplysninger om, at den 

udgjorde en bestanddel af ledelsesberetningen.  

Slutteligt blev det påpeget, at redegørelsen ikke levede op til § 107 b, da selskabet ikke 

specifikt angav hvilke forhold de ikke fulgte men havde brugt betegnelsen "generelt overholdt 

kodeksen".  

En sådan dom kan også være med til at sætte fokus på vigtigheden af redegørelsen og bidrage 

til, at selskaberne tager redegørelserne alvorligt. Dog kræves at dommen får fokus i de 

relevante medier, så selskaberne bliver opmærksomme herpå. 

8.2 Perspektivering i forhold til SOX 
Som det er konkluderet i opgaven, er der ikke den store lyst til at efterleve § 107 b. Et 

alternativ kunne derfor være at implementere Sox-lignende tiltag, eller et lidt mildere regelsæt 

som er implementeret i UK.  

Inden der drages en sådan konklusion, er det selvfølgelig nødvendigt at analysere på øvrige 

EU lande, for at vurdere om det kun er Danmark der falder af på den nye lov. Der er ingen 

tvivl om at Danmark er et land præget af gamle traditioner.  

Det store spørgsmål er også om Sox tilstande ville bidrage med yderligere for investor. Sox 

blev implementeret i USA efter en gigantskandale, som vi endnu ikke har haft i Danmark.  

Sox har siden dens implementering levet højt på at, regelsættet skal kunne forhindre 

gigantskandaler. Frem til 2008 har der heller ikke været store skandaler i USA. I år 2008 

derimod erklærede Lehmann Brothers sig konkurs, og der har været spekulationer på om Sox 

burde have forhindret skandalen.107

Et af de store spørgsmål er også om investor vil få størst gavn af selv at kunne læse sig til 

relevant information i årsregnskabet, eller om han/hun har mere tillid til en erklæring fra 

revisor. En undersøgelse fra USA viser, at en erklæring i relation til selskabets interne 

kontroller ikke har den store værdi i forhold til regnskabsrapportering

   

108

                                                      
107 "Svindlere har frit spil" af Jenschr. hansen d. 7. juli 2009, Artikel fra Business.dk 

, såfremt den ikke 

understøttes af en ekstern 3. part. Dette taler derfor for at en revisorerklæring vil være en 

108 "The evidence regarding the impact of SOX 404" af Robert Prentice, side 718, Artikel Sarbanes-oxley 
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fordel. Analysen er foretaget i USA, og der er ingen garanti for at analysen havde vist det 

samme resultat, hvis den var udarbejdet i EU.  

En anden tilgang kan være at få en mild form for SOX, som er implementeret i UK, hvor 

ledelsen skal udtale sig om kontrollernes effektivitet i en erklæring i årsrapporten. I USA har 

der været eksempler på, at ledelsen hellere har villet fratræde deres stilling end at skulle 

underskrive en sådan erklæring. Det er ikke til at vide om de danske ledelser ville tage en 

sådan erklæring til sig på samme måde. Eller om årsagen til at de i USA tager deet alvorligt er, 

at der med SOX er implementeret store sanktioner ved manglende overholdelse af kravene.  

Samtidig skal det holdes for øje, at det endnu er en smule uklart hvad revisors rolle er i 

forhold til § 107 b. Det er en mulighed at § 107 b vil være mere anvendelig for investor, 

såfremt revisor bliver klar over sit ansvar. Dette forhold vil vi omtale yderligere i næste afsnit.  

8.3 Revisors ansvar i forbindelse med efterlevelse af § 107 b 
Når vi nu har diskuteret anvendeligheden af de regler der er implementeret, er det ligeledes 

relevant at diskutere om revisor burde havde forholdt sig til de fejl og mangler, der var i 

selskabernes beskrivelser. Kan anvendeligheden af beskrivelserne reelt blive afhjulpet, hvis 

revisor bliver mere bevist, om det ansvar de er pålagt ved at give en udtalelse om 

ledelsesberetningen?  

Som angivet tidligere blev der i forbindelse med ændringen af årsregnskabsloven ligeledes 

foretaget ændringer til revisors pligter ved revision af ledelsesberetningen. Fra regnskabsåret 

2009 skulle revisor ikke længere revidere ledelsesberetningen, men give en udtalelse om 

denne i stedet.  

I bekendtgørelsen udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beskrives det, at revisor kun skal 

foretage et konsistens tjek i forhold til de oplysninger der angives. Altså påpege fejl, han 

alligevel var blevet opmærksom på under sin revision. Som udgangspunkt betyder dette, at der 

ikke er pålagt revisor særlige regler i forbindelse med § 107 b.  

Det kan her være relevant at drage en parallel til selskabers pligt til udarbejdelse af en 

redegørelse for samfundsansvar.  Parallellen er relevant at drage, fordi implementeringen af 

denne redegørelse skete på samme tidspunkt som redegørelse for virksomhedsledelsen, og 

begge redegørelser er omfattet af den samme bekendtgørelse. i forbindelse med 

offentliggørelse på hjemmesiden 
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I august 2010 er udarbejdet en rapport om efterlevelse af offentliggørelsen af 

samfundsansvar109

Rapporten præciserer at revisor burde have påpeget i sin udtalelse om ledelsesberetningen, at 

selskabet ikke oplyste om nogen form for samfundsansvar, og at selskabet ikke havde forholdt 

sig til alle tre dimensioner, som angivet i loven for redegørelse af samfundsansvar

. Rapporten indeholder en præcisering af revisors pligter i forbindelse med 

selskabers oplysningsforpligtelse om samfundsansvar.  

110. 

Grundlaget herfor er erklæringsbekendtgørelsen, der angiver at "mangler kan bestå i, at der 

mangler en eller flere oplysninger, som lovgivningen kræver der skal gives i 

ledelsesberetningen"111

Vi mener derfor godt, at kunne sammenligne denne præcisering med at revisor ligeledes, 

burde være bekendt med indholdet i § 107 b, altså krav til beskrivelse af anbefalingerne for 

god selskabsledelse samt beskrivelse af interne kontroller og ledelsesorganer. Dog bemærkes 

at revisor ikke er forpligtet til at udtale sig om punkterne 1-5 i paragraffen, som er 

anbefalinger for god selskabsledelse.  

. Det forudsættes at revisor er bekendt med regelgrundlaget til 

indholdet i ledelsesberetningen.  

I vores analyse var der flere selskaber som ikke beskrev ledelsesorganer, samtidig med det var 

der et enkelt selskab, som slet ikke beskrev de interne kontroller og risikostyringssystemer. I 

disse tilfælde er det vores vurdering, at revisor burde have medtaget en supplerende oplysning 

i sin udtalelse om ledelsesberetningen.  

Af ovenstående er det vores vurdering, at der burde have været flere supplerende oplysninger 

fra revisors side af, i forbindelse med sin udtalelse om ledelsesberetningen.  

Det er muligt at denne præcisering er med til at sætte fokus på revisors arbejde, og at der 

måske fremover vil være flere supplerende bemærkninger til revisors udtalelse om 

ledelsesberetningen.  

                                                      
109 Rapport udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, FSR og CBS, titel "Samfundsansvar og 
rapportering i Danmark - Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven" august 2010 
110 Rapport udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, FSR og CBS, titel "Samfundsansvar og 
rapportering i Danmark - Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven" august 2010. Del 1 s. 13 
111 Vejledning om bekendtgørelse om godkendte revisors erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) version 1.0 24. marts 2009 
s. s.30 
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8.4 Delkonklusion 
I det omfang som loven anvendes nu, mener vi ikke at loven bidrager med brugbare 

oplysninger til investor. De oplysninger som selskaberne giver investor i årsregnskabet er på 

nuværende tidspunkt på et alt for overordnet niveau.  

Det er muligt at dette vil ændre sig over tid. Som med alle nye forhold skal omverdenen tage 

ændringerne til sig og kunne se fordelene heri. Det kan derfor håbes, at selskaberne over tid 

vil blive bedre til at foretage de beskrivelser, de er pålagt af loven. 

Det skal dog i den forbindelse holdes for øje, at Danmark er et land af gamle traditioner, 

hvilket blandt andet ses af sammensætningen af bestyrelser. Der er derfor risiko for at 

selskaberne ikke vil tage de oplysningsforligtelser til sig, som betyder større åbenhed om deres 

erhverv, hvilket kunne være beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og oplysninger om 

vederlag.  

En anden mulighed i forhold til denne form for softlaw som EU har implementeret, er at 

ændre på kravene eller at implementere Sox-lignende tiltag. Om Sox skal implementeres vil 

afhænge af, om investorerne har større tillid til uafhængige revisorer, eller om de selv ønsker 

at blive oplyst for derefter at kunne drage deres egen konklusion.  

Et tredje alternativ er, at der kommer større fokus på revisors forpligtelser i forbindelse med 

deres udtalelse om ledelsesberetningen. En sådan fokus kan bidrage til, at selskaberne tager 

paragraffen alvorligt, da ingen ønsker at få en supplerende oplysning i deres 

revisionspåtegning.  

Det har siden implementering af paragraffen ikke været tydeliggjort overfor revisor, hvad hans 

ansvar har været i forbindelse med udtalelse om ledelsesberetningen.  

I 2010 blev der udgivet en publikation om samfundsansvar, hvor det tydeliggøres hvad revisor 

er forpligtet til, med henvisning til erklæringsbekendtgørelsen. Der kan på denne baggrund 

drages en parallel til redegørelsen for selskabsledelsen, således at revisor rent faktisk burde 

have givet supplerende oplysninger i sin udtalelse om ledelsesberetningen.  
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9 Konklusion 
Eurosox blev implementeret i årsregnskabsloven og revisorloven i 2008. Grundlaget herfor 

var ændringer til 4., 7. og 8. direktiv. Ændringerne i direktiverne blev foretaget for at 

modernisere selskabsretten og sikre god skik for virksomhedsledelsen. Ændringerne til 4. og 

7. direktiv vedrørte årsregnskaber, og 8. direktiv vedrørte krav til revisor. Ændringerne til 4. 

direktiv blev implementeret i årsregnskabsloven § 107 b. 

§ 107 b indeholder retningslinjer om, at selskaberne skal forholde sig til anbefalingerne for 

god selskabsledelse, beskrive interne kontrol- og risikostyringsaktiviteter, samt beskrive 

selskabets ledelsesorganer.  

Loven er bredt formuleret, og der findes ikke yderligere detaljerede beskrivelser til, hvad 

selskaberne skal gøre for at opfylde paragraffen tilstrækkeligt.  

At forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse betyder, at selskaberne i deres 

årsrapport skal forklare såfremt de afviger fra anbefalingerne. 

Beskrivelse af interne kontrol- og risikostyringssystemer er formuleret som at selskaberne skal 

beskrive hovedelementerne heri. Et godt udgangspunkt for dette kunne være at benytte sig af 

COSOs framework.  

Beskrivelsen af ledelsesorganerne skal indeholde beskrivelser af bestyrelsen, ledelsen og de 

udvalg selskabet nu måtte have. Beskrivelsen skulle bidrage til øget åbenhed om ledelserne i 

selskabet, så aktionærerne til enhver tid er sikre på, at ledelsen besidder de rette kompetencer. 

Generelt er der ikke stor villighed til at efterleve § 107 b. Selskaberne oplyser kun i få tilfælde 

om, hvilke anbefalinger de fraviger. Set i forhold til den analyse vi har foretaget, er der stor 

forskel på, hvad selskaberne selv mener de efterlever og hvad vi mener.  

Generelt opfylder selskaberne reglerne om at skulle beskrive deres interne kontrolsystemer. 

Der er dog stor forskel på hvordan de foretager beskrivelsen. Umiddelbart bærer alle 

beskrivelserne præg af det samme indhold, det er blot et spørgsmål om hvor nærgående og 

detaljerede selskaberne er i deres beskrivelser. De fleste af beskrivelserne er foretaget på et 

meget overordnet niveau, hvilket også var hensigten med lovgivningen. Flere af selskaberne 

har den samme tekstbeskrivelse af enkelte forhold, hvilket understøtter at selskaberne ikke har 

udarbejdet selvstændige virksomhedsnære beskrivelser. 
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Generelt vil selskaberne ikke oplyse om sammensætningen af deres bestyrelse og direktion. 

De fleste Large Cap selskaber beskriver gerne hvad deres ansvarsområder er, men når der skal 

tages stilling til sammensætningen fejler flere af selskaberne. 

 Næsten ingen af selskaberne oplyser om ansvarsområder eller sammensætning for udvalg. 

Det er en mulighed at flere af selskaberne ikke er klar over, at dette forventes af loven. En 

anden mulighed er at flere af selskaberne tager for givet, at investor er bekendt med ansvaret 

for et revisionsudvalg, som er det udvalg de fleste selskaber har implementeret. 

Analysen bæger præg af, at det er en mulighed at selskaberne ikke har sat sig ordentlig ind i 

paragraffen. Herudover kan der være behov for øget fokus fra regeringen og medierne på 

paragraffen, så investor kan blive bekendt med de krav han kan stille overfor selskaberne.   

Den overordnede forskel på amerikansk og europæisk lovgivning er, at europæisk lovgivning 

er principbaseret og amerikansk er regelbaseret. Formålet med Eurosox er, at det skal kunne 

tilpasses det enkelte selskab. US-Sox derimod bygger på hard law, hvor der ikke er mulighed 

for tilpasning. I US-Sox er implementeret hårde straffe for dem som ikke følger den nøje.     

I det omfang som § 107 b, anvendes nu, mener vi ikke at den bidrager med brugbare 

oplysninger til investor. De oplysninger som selskaberne giver investor i årsrapporten er på 

nuværende tidspunkt på et alt for overordnet niveau.  

Det er muligt at dette vil ændre sig over tid. Som med alle nye forhold skal omverdenen tage 

ændringerne til sig og kunne se fordelene heri. Det kan derfor håbes, at selskaberne over tid 

vil blive bedre at foretage de beskrivelser de er pålagt af loven. Det skal dog i den forbindelse 

holdes for øje at Danmark er et land af gamle traditioner, hvilket blandet ses af 

sammensætningen af bestyrelser. Der er derfor risiko for at selskaberne ikke vil tage de 

oplysningsforpligtelser til sig, som kan medføre større åbenhed om deres erhverv, hvilket 

kunne være beskrivelse af sammensætning og oplysninger om vederlag.   

En anden mulighed i forhold til denne form for softlaw, som EU har implementeret, er at 

ændre på kravene eller at implementere mere Sox-lignende tiltag.  

Om Sox skal implementeres vil afhænge af, om investorerne har større tillid til uafhængige 

revisorer eller om de selv ønsker at blive oplyst om relevant information i årsrapporten for 

derefter at kunne drage deres egen konklusion.   

Et tredje alternativ er, at der kommer større fokus på revisors forpligtelser i forbindelse med 

deres udtalelse om ledelsesberetningen. En sådan fokus kan bidrage til, at selskaberne tager 
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paragraffen alvorligt, da ingen ønsker at få en supplerende oplysning i deres 

revisionspåtegning.  

Det har siden implementering af paragraffen ikke været tydeliggjort overfor revisor, hvad hans 

ansvar har været i forbindelse med udtalelse om ledelsesberetningen. I 2010 blev udgivet en 

publikation om samfundsansvar hvor revisorsrolle blev præciseret. Præciseringen skete udfra 

erklæringsbekendtgørelsen. Vi mener at denne præcisering ligeledes kan anvendes på 

revisorsrolle i forhold selskabers efterlevelse af § 107 b. 
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regnskabsaflæggelsesprocessen", Finn Meyer, RR 2008 nr. 5 
 
"Kontrol og bøder virker", af Tage Otkjær, 25. januar 2008, Business.dk 
 
"Ændrer risiko- og kontrolludviklingen inden for Corporate Governance den eksterne revisors 
rolle", af Peter Birkholm og Claus Holm, RR 2006, nr. 3 
 
"Løsningsmodel til email matcher eurosox" artikel fra www.teknikogviden.dk 
 
"Eurosox kommer til at koste kassen" af Kersi Porbunderwalla, udgivelses tidspunkt er 
ukendt. 
 
Publikationer 
Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag t.o.m. lovændringer 
17. juni 2008, KPMG, November 2008 
 
Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG's praktiske guide til forståelse af loven, KPMG, 3. udgave 
2008/09 
 
 "Samfundsansvar og rapportering i Danmark - Effekten af rapporteringskrav i 
årsregnskabsloven" Rapport udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
FSR og CBS, august 2010 
 
"Rapportering om interne kontrol- og risikostyringssystemer i årsrapporten", KPMG med 
udgivelsen fra marts 2009.  
 
"Risikostyring og interne kontroller - oplysningskrav i EU's 4. og 7. direktiv" , PWC med 
udgivelse fra marts 2009 
 
"Internal control - intergrated framework", udgivet af Comitee of sponsoring of the Treadway 
Commission, 2. udgave 1994 
 
"The Financiel Aspect of Corporate Governance", udgivet af the committee on the Financial 
Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd., december 1992 
 
"Nørby udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark", udgivet af Nørby udvalget, 
i. udgave 2001 
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"Bestyrelseskulturen i Danmark" udgivet af Mandag morgen strategisk Forum,  2001 
 
Love og regler 
Erklæringsbekendtgørelse, vejledning om bekendtgørelse om godkendte revisors erklæringer, 
version 1.0 24. marts 
 
Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), LOV  nr. 468 af 
17/06/2008 
 
"The Sarbanes Oxley Act og 2002" 
 
Regler for udstedere af aktier, NASDAQ OMX Copenhagen A/S gældende frem til 30/12-
2009 
 
"Lov om ændring af årsregnskabsloven", LOV nr. 516 17/6-2008 
 
"Om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for 
samfundsansvar på virksomheders hjemmeside mv.", LBK nr. 761 af 20/7-2009 
 
L 100 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, Folketinget, d. 12/3-2008 
 
Aktieselskabsloven, LBK nr. 649 af 15/6/2009 
 
Selskabsloven, LOV nr. 470 af 12/6-2009 
 
"Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven" udgivet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen 
19. december 2007 
 
Europa-parlamentet og rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af rådets 
direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om 
konsoliderede regnskaber, 86/635/EØF om bankers og andres penge- og 
finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og konsoliderede 
regnskaber og 91/674/EØF om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber 
 
Europa-parlamentets og rådets direktiv - om ændring af rådets direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF om årsregnskaber og vise selskabsformer og konsoliderede regnskaber - 
27.05.2004 
 
"Om modervisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i den Europæiske 
Union - Vejen frem", Meddelelse fra kommissionen til rådet og europaparlamentet. Bruxelles, 
d. 21.maj 2003 
 
"Europa-parlamentets og rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006", Den Europæiske 
Unions Tidende L224/1 
Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 
 
"Revisions ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber", RS  240, FRS's 
revisionstekniske udvalg, januar 2006 
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Anbefalinger for god selskabsledelse, udstedt af Komiteen for god selskabsledelse, senest 
opdateret d. 10. december 2008 
 
"Internal control - Revised Guidance for Directors on the Combined Code", udgivet af 
Financial Reporting Council, oktober 2005 
 
"The combined code on corporate governance" udgivet af Financial Reporting Council, juni 
2008 
 
Hjemmeside 
www.eurosox.dk 
www.coso.org 
www.fsr.dk 
www.eogs.dk 
www.sox-online.com 
http://stats.oecd.org 
http://ec.europa.eu/index_da.htm 
www.corporategovernance.dk 
www.fsahandbook.info/FSA 
www.netop.com 
 
Diverse 
 
"Høring vedrørende forslag til ændring af årsregnkabsloven", kommentering fra Foreningen 
for Statsaurotiseret Revisorer, d. 17. januar 2008 
 
"A modern regulatory framework for company law in Europe", A consultive document of the 
high level group of company law experts, udgivet I 2002 
 
Meddelese fra kommissionen til rådet og europaparlamentet; Om modernisering af 
selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse I Den Europæiske Union - Vejen frem, fra 
21.05.2003 
 
“En komparativ analyse af udviklingen I international revisionsregulering med hensyn til 
intern control og IT-revision” af Peter Birkholm, 1. udgave 2000, s. 90+92 
 
http://www.startvaekst.dk/ansaettelses-bevis 
 
Fondsrådets afgørelse vedrørende "Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for 
regnskabsåret 2009 for Netop Solutions A/S, CVR. 16 22 15 03", afgjort d. 11. oktober 2010 
 
Årsrapporten for Netop Solutions 2009 
 
Selskabsmedelelse nr. 22 2010, vedrørende supplerende/korrigerende information til 
årsrapport for 2009, fra Netop Solutions A/S 
 
Interview 
Kurt Gimsing, Formand for FSR, 12. oktober 2010 
Jakob Vestergaard, rådgiver vedrørende interne kontroller, 12. oktober 2010 
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Finn Meyer, medlem af komiteen for god selskabsledelse, 14. oktober 2010 
 
Årsrapporter 
Årsrapport 2009 for Jeaudan 
Årsrapport 2009 for  DSV 
Årsrapport 2009 for  Skjernbank 
Årsrapport 2009 for  Mærsk 
Årsrapport 2009 for  Lundbeck 
Årsrapport 2009 for Tryg 
Årsrapport 2009 for Hvidbjerg Bank 
Årsrapport 2009 for TopoTarget 
Årsrapport 2009 for Deltaq 
Årsrapport 2009 for Nord Fynsbank 
Årsrapport 2009 for Aab  
Årsrapport 2009 for Bioporto 
Årsrapport 2009 for Blue Vision 
Årsrapport 2009 for F.E.Bording 
Årsrapport 2009 for Andersen & Martini 
Årsrapport 2009 for Thrane & Thrane 
Årsrapport 2009 for Vestjysk Bank 
Årsrapport 2009 for Auriga  
Årsrapport 2009 for Rockwool 
Årsrapport 2009 for Danske Bank 

 
11 Bilag 

11.1 Bilag 1 - Interview med Kurt Gimsing 
Interview med Kurt Gimsing, formand for FSR. Afholdt d. 12. oktober 2010 
 
Hvad mener du om påstanden om, at Anbefalinger for god selskabsledelse, udarbejdes af dem 
der skal følge det, hvorfor anbefalingerne, måske kan være lidt vage. 
Ifølge Kurt Gimsing, blev der, da disse blev præsenteret for offentligheden på CBS, givet 
udtryk for, at reglerne var for ambitiøse, de var foran deres tid, i forhold til hvad dansk 
erhvervsliv var klar til. Professor Steen Thomsen fra CBS, var blandt andet, en af dem, som 
kom med kritikken om at de var for ambitiøse, og ikke den omvendte kritik, som nogle medier 
og lektorer skriver om, ved at komiteen for god selskabsledelse, består primært af succesfulde 
direktører, og derved stilles spørgsmålstegn, ved det forhold, at direktørerne selv udarbejder, 
de regler de skal efterleve, og derfor kunne have incitament, til at gøre dem bløde og lette, at 
komme over. 
 
Hvorfor var Danmark så længe om at få Corporate Governance regler 
KPMG inviterede Cadbury til Danmark i 1992, hvor han fremlagde reglerne for den danske 
presse, og flere højtstående mennesker. Folk syntes det løb spændende, og var generelt 
positive for reglerne, men det blev vurderet at Dansk Erhvervsliv, ikke var klar til Corporate 
Governance regler, hvorfor de først blev indført i 2001. 
 
Hvorfor har DK ikke indført en erklæring på interne kontroller, som revisor skal afgive 
ligesom US-SOX? 
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Kurt svarede, at 107B er opvarmning, og regeringen herved vil se, hvad det medfører at 
selvjustits i erhvervslivet, og erklæringen vil blive indført senere, som et søm, hvis 
selvreguleringen ikke er god nok. Kurt snakkede også om muligheden for, at selvjustitsen ville 
medfører, at selskaberne, selv tog initiativ til, at revisor afgiver en særskilt erklæring om 
virksomhedens kontrolmiljø. Dette ville gøre det mere flexibelt, i forhold til hvis en ”Hard 
law” erklæring indføres. 
 
ÅRL 107b, ”forståelse af sikring af overholdelse af 107b på hjemmesiden” 
Kurt Gimsing: KPMG’s holdning er, at man skal se henvisningen til hjemmesiden og læse at 
den på underskriftstidspunktet ikke er i strid med ÅRL. Det er et vanskeligt område for 
revisor, i det henvisning til regler på hjemmesiden, vil være et øjebliksbillede. I det sekund 
årsrapporten underskrives, vil det være i orden, men kan efterfølgende blive ændret, hvorfor 
der reelt, ikke er nogen mulighed for effektiv løbende kontrol. 
Kurt henviste i øvrigt, til de nye XBL regler, som medfører at klasse B, skal til at aflægge 
digitale regnskaber, i stedet for på papirform. Udfordringen er, at når noget er digitalt kan det 
ændres, hvor imod, papirform regnskaber er stabile. 
 
Hard law/Soft law. 
Dansk kultur er, at vi startet med soft law, for at se, hvordan tendenser udvikler sig i 
samfundet og tilsidst hvis nødvendigt, vil indføres hard law, på de mest essentielle områder. 
Eksempel: Kvinder i bestyrelsen, blev drøftet i folketinget om det skulle være soft eller hard 
law. Man nåede frem til, at soft law, ville være mest hensigtsmæssigt, og se om markedet selv 
vil indrette sig. Hvis ikke, vil der blive indført hard law. Andet eksempel: God revisionsskik, 
reguleres af soft law. 
 
”Ledelsesberetning” 
Vi havde en diskussion om revideret kontra ej revideret ledelsesberetning. En ej revideret 
ledelsesberetning, giver virksomheden muligheder for at, få mere med i ledelsesberetningen 
og hvad de synes er vigtigt.  Ledelsesberetningen bliver herved bredere, og reguleres af soft 
law.FSR anbefaler, at tøjle virksomhedernes ledelsesberetningen, så der ikke står noget, som 
er usandt eller for rosenrødt.Kurt Gimsing redegjorde desuden for, at regnskaber ikke længere 
er tilsigtet, at enhver skal kunne forstå det, men mere henvender sig til professionelle 
regnskabsbrugere. 
 
”Skandaler” 
• IT-Factory ville ikke have været omfattet af 107b, da de ikke falder ind under kriterierne. 
• Spjældnæs Jyske Bank Gibraltar (Kunne være afdækket af 107b, men 107b er svag i det, at 

den er meget luftig paragraf, som ikke binder ledelsen så meget.) 
• PFA, Nordisk Fjer, Riskær. 

Vi fremlagde muligheden for en byggeklodsmodel, så alle virksomheder blev underlagt, men 
med forskellige oplysningskrav. Kurt Gimsing, var enig i, at dette kunne være en mulighed. 
Lige nu, er der også meget fokus på udbygning af regler, for rapportering om Going Concern 
og Impairment test.  Der ligges op til, at revisor måske fremover skal beskrive, hvorledes man 
er nået frem til, at regnskabet kan aflægges ud fra en forudsætning om Going Concern i stedet 
for den nuværende, hvor vi kun skal skrive, at vi har identificeret problemer ved Going 
Concern. 
 
Revisionskomite 



Eurosox - En analyse af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens § 107 b 
 

Side 126 af 161 
 

Det er Kurt Gimsings erfaring, at revisionskomiteer højner niveauet i selskaberne samt i 
årsrapporten. Der skal dog være tale om en professionel revisionskomite, og ikke dem, hvor 
hele bestyrelsen udgør revisionskomiteen. Mange selskaber er pt. på et niveau som er 
utilfredsstillende, iforhold til at kunne håndterer dette på et professionelt niveau. 
 
 
 

11.2 Bilag 2 - Artikel 46A 
Et selskab, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 14, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse i sin 
årsberetning. Denne redegørelse skal medtages som et særligt afsnit i årsberetningen og skal 
mindst indeholde følgende oplysninger 
 

A.  
i. den kodeks for virksomhedsledelse, som selskabet er omfattet af og/eller 

ii. den kodeks for virksomhedsledelse, som selskabet frivilligt har besluttet at anvende 
og/eller 

iii. alle relevante oplysninger om de virksomhedsledelsesmetoder, der anvendes i 
tillæg til kravene 

 
Hvis nr. i) og ii) finder anvendelse, skal selskabet også angive, hvor de relevante tekster er 
offentligt tilgængelige; hvis nr. iii) finder anvendelse, skal selskabet offentliggøre sine 
virksomhedsledelsesmetoder 
 

B. for så vidt et selskab i overensstemmelse med den nationale lovgivning fraviger en 
kodeks for virksomhedsledelse omhandlet i litra a), nr. i) eller ii), en forklaring fra 
selskabet om, hvilke dele af kodeksen for virksomhedsledelse det fraviger, og om 
grundene hertil

 

. Hvis selskabet har besluttet ikke at anvende nogen af 
bestemmelserne i en kodeks for virksomhedsledelse omhandlet i litra a), nr. i) eller 
ii), skal det forklare årsagerne til denne beslutning 

C. en beskrivelse af hovedelementerne i selskabets interne kontrol- og 
risikostyringssystemer i forbindelse med dets regnskabsaflæggelsesprocedure 

D. de oplysninger, der kræves i artikel 10, stk. 1, litra c), d), f), h) og i), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud, hvis selskabet er omfattet af dette direktiv 

E. medmindre disse oplysninger allerede er omfattet fuldt ud af de nationale love eller 
bestemmelser, generalforsamlingens funktion og dens centrale beføjelser samt en 
beskrivelse af aktionærrettigheder og af, hvordan de kan udøves 

F. sammensætningen af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne

Stk. 2. 

 og deres 
udvalg samt disses funktion. 

Medlemsstaterne kan tillade, at de oplysninger, der kræves i henhold til denne 
artikel, anføres i en særskilt beretning, som offentliggøres sammen med årsberetningen i 

http://www.thomson.dk/pls/onl/ilsedocs.docbyref?idr=EUDIR200439&vid=488-1-2007�
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overensstemmelse med artikel 47 eller ved hjælp af en henvisning i årsberetningen, hvis et 
sådant dokument er offentligt tilgængeligt på selskabets websted. Hvis der udfærdiges en 
særskilt beretning, kan redegørelsen for virksomhedsledelse indeholde en henvisning til 
årsberetningen, hvor de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, litra d), er 
tilgængelige. Artikel 51, stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse på bestemmelserne i stk. 1, 
litra c) og d). Med hensyn til de øvrige oplysninger skal revisoren kontrollere, at 
redegørelsen for virksomhedsledelse er udarbejdet.

 

 
Stk. 3. Medlemsstaterne kan undtage selskaber, som kun har udstedt andre værdipapirer 
end aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, i 
direktiv 2004/39/EF, fra anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, litra a), b), e) og f), 
medmindre sådanne selskaber har udstedt aktier, som handles i en multilateral 
handelsfacilitet, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 15, i direktiv 2004/39/EF. 

11.3 Bilag 3 - Årsregnskabsloven § 107b 

§ 107 b. En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU/EØS-land, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende: 

1) Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, 
med henvisning til den kodeks, virksomheden i givet fald er omfattet af. 
2) Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig. 
3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks virksomheden fraviger, og 
grundene hertil, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af kodeksen. 
4) Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i nr. 1 omhandlede 
kodeks, hvis virksomheden har besluttet ikke at anvende kodeksen. 
5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som virksomheden har 
besluttet at anvende i tillæg til eller i stedet for den i nr. 1 omhandlede kodeks, eller som 
virksomheden frivilligt anvender, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 
og 3 anførte. 
6) Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og 
risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. 
7) Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg 
samt disses funktion. 
Stk. 2. En virksomhed, som er omfattet af stk. 1, og som alene har andre værdipapirer end 

aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan undlade at give de i 
stk. 1, nr. 1-5 og 7, nævnte oplysninger, medmindre den pågældende virksomhed har aktier 
optaget til handel i en multilateral handelsfacilitet i et EU/EØS-land. 1. pkt. gælder ikke for 
statslige aktieselskaber. 

Stk. 3. Redegørelsen efter stk. 1 skal gives i sammenhæng med de i § 107 a nævnte 
oplysninger i ledelsesberetningen, jf. dog stk. 4. 

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk. 1 ikke skal 
medtages i ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til 
virksomhedens hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herunder om virksomhedens opdatering af 
oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som 
offentliggøres på hjemmesiden. 
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11.4 Bilag 4 - Fuld børsliste 
Denne liste er kopieret fra fondsbørsen mandag d. 7. juli 2010 kl. 
16.33 

   
A og B aktier er sammenlagt til et selskab. Omsætningen er hentet fra TOP100 selskaber 

 Kursinformationen er forsinket med 15 
minutter. 

     Aktie 

 
% +/- Senest Bud Udbud 

A.P. Møller - Mærsk A  

 
0,51 240 47010 46970 47050 

A.P. Møller - Mærsk B  

 
0,35 170 48770 48760 48780 

Aab  

 
0 0 8,9 8,9 9 

Aarhus Lokalbank  

 
0 0 52 52 52,5 

Affitech  

 
-6,52 -0,03 0,43 0,42 0,45 

ALK Abello B  

 
0,9 3 338 337,5 338 

Alm. Brand  

 
2,44 1,5 63 60,5 63 

Alm. Brand Formue B  

 
0,58 0,5 86,5 81 86 

Alm. Brand Pantebreve B  

 
3,23 0,5 16 13,6 16 

Amagerbanken  

 
-5 -0,9 17,1 17,1 17,3 

Ambu B  

 
-2,01 -3 146,5 146,5 148 

Andersen & Martini B  

    
38 40 

Arkil Holding B  

    
665 685 

Asgaard Group  

    
74,5 99,5 

Atlantic Airways P/F  

    
117 120 

Atlantic Petroleum  

 
0 0 140 137 139 

Auriga Industries B  

 
-1,22 -1 81 81 82 

Bang & Olufsen B  

 
0 0 54,5 54 54,5 

BankNordik  

 
-2,05 -3 143 143 145 

Bavarian Nordic  

 
-0,92 -2 215 213 215 

Berlin III  

 
17,14 0,06 0,41 0,36 0,4 

Berlin IV B  

 
0 0 0,35 0,34 0,35 

Bioporto B  

 
0,84 0,05 6 5,9 6,15 

Blue Vision  

 
0 0 38,3 38,3 45 

BoConcept B  

 
-3,14 -6 185 185 188 

Brd. Klee B  

    
832 949 

Brdr. A & O Johansen p...  

 
0 0 550 525 550 

Brdr.Hartmann  

 
2,35 2 87 87 88 

Brøndby IF B  

 
2,79 0,7 25,8 25,1 25,8 

Aktie  % +/- Senest Bud 
Capinordic 

Udbud 
 

 
4,07 0,05 1,28 1,23 1,25 

Carlsberg A  

 
-0,21 -1 472 472,5 476 

Carlsberg B  

 
-0,11 -0,5 465 464,3 465 

cBrain  

    
5,1 5,3 

ChemoMetec  

    
5,1 5,75 

Chr. Hansen Holding  

 
-0,35 -0,35 99,75 99,75 100 

Cimber Sterling Group  

 
1,52 0,05 3,35 3,35 3,39 

Coloplast B  

 
0,9 5,5 615,5 615 615,5 

Columbus IT Partner  

 
-3,16 -0,08 2,45 2,32 2,45 

Comendo  

    
1,4 1,5 

http://trader.borsen.dk/borsendk/site/miniweb/miniweb.page?magic=(cc%20(level1%201)%20(nobanner%20true)%20(level3%207)%20(stock%20(sortcol%20Nm)%20(sortdir%20DESC)))�
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D/S Norden  

 
-2,07 -4,3 203,5 203,1 203,4 

Dan-Ejendomme Holding  

    
359 375 

Danionics  

    
2,35 2,5 

Danisco  

 
-0,12 -0,5 410,5 410,3 410,5 

Danske Bank  

 
-0,25 -0,3 119,5 119,5 119,7 

Dantax  

    
75 

 Dantherm  

 
1,13 0,2 17,9 17,5 17,9 

DanTruck-Heden  

    
28,5 29,9 

Deltaq  

    
73 76 

DFDS  

 
-1,52 -5,5 357,5 357 358,5 

DiBa Bank  

 
-3,12 -2 62 62 65 

Djurslands Bank  

 
-3,61 -5 133,5 134 137,5 

DK Trends Invest  

 
11,11 7,5 75 67,5 74,5 

DLH B  

 
1 0,2 20,2 20,3 20,7 

DSV  

 
0,62 0,55 89,25 89,25 89,3 

Egetæpper B  

    
880 924 

Eik Banki P/F  

    
78,5 80,5 

Eitzen Bulk Shipping A/S  

    
28,1 29,5 

Erria  

 
-2,61 -0,6 22,4 21,5 22,4 

Euroinvestor.com  

 
0 0 10,4 10,4 10,7 

Aktie  % +/- Senest Bud 
Exiqon 

Udbud 
 

    
6,2 6,95 

Expedit B  

    
228 298,5 

F.E. Bording B  

    
476,5 572 

FirstFarms  

 
1,96 1 52 50,5 52 

FLSmidth & Co  

 
0,03 0,1 384,7 384,4 384,9 

Flügger B  

 
-4,76 -20 400 400,5 420 

FormueEvolution I  

    
6500 6600 

FormueEvolution II  

    
575 585 

Formuepleje Epikur  

 
-1,24 -3,5 278 278 280,5 

Formuepleje LimiTTellus  

    
104,5 105,5 

Formuepleje Merkur  

 
-0,29 -0,5 170,5 168 170,5 

Formuepleje Optimum  

    
105 108 

Formuepleje Pareto  

 
-1,09 -2,5 226,5 225,5 226,5 

Formuepleje Penta  

 
-0,43 -0,5 115 113,5 115 

FormuePleje Safe  

 
0 0 128 127 128 

G4S  

 
1,18 0,28 23,94 23,94 23,97 

Gabriel Holding  

    
64 66,5 

Genmab  

 
0,17 0,1 59,75 59,75 59,85 

Glunz & Jensen  

 
2,19 0,6 28 28 30,5 

GN Store Nord  

 
-0,96 -0,4 41,4 41,3 41,5 

Greentech Energy Systems  

 
5,51 0,7 13,4 13,2 13,4 

Green Wind Energy  

 
0 0 2,7 2,71 2,74 

Grønlandsbanken  

    
405,5 424 

Gyldendal A  

 
1,24 11 900 875 900 

Gyldendal B  

 
0 0 380 380 425 

H. Lundbeck  

 
-0,24 -0,2 83,65 83,5 83,65 

H+H International  

 
-2,32 -1,1 46,4 45,5 46,3 

Harboes Bryggeri B  

 
0 0 117,5 117,5 118 
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Holdingselskabet af 1958  

 
20 0,05 0,3 0,26 0,3 

Hvidbjerg Bank  

    
79,5 82,5 

Aktie  % +/- Senest Bud 
Højgaard Holding A 

Udbud 
 

    
193 227 

Højgaard Holding B  

    
192 219 

IC Companys  

 
1,17 2 173 173 174,5 

InterMail  

    
44,1 46 

Investea German High S...  

    
38 39 

Jensen & Møller Invest  

    
4710 5370 

Jeudan  

    
422 424,5 

Jyske Bank  

 
-1,34 -2,4 176,1 176,1 176,4 

KlimaInvest  

    
34,1 35,3 

Kreditbanken  

 
1,41 23 1650 1626 1790 

Københavns Lufthavne  

 
-2,14 -29 1326 1326 1350 

Land & Leisure A  

 
17,5 0,28 1,88 1,67 1,88 

Land & Leisure B  

    
1,02 

 Lastas B  

 
2,77 1 37,1 37,2 40 

LifeCycle Pharma  

 
-2,75 -0,11 3,89 3,8 3,93 

Lollands Bank  

    
175,5 185 

Luxor B  

 
0 0 263 263 265 

Lån og Spar Bank  

    
270 275 

Maconomy  

    
18,6 20 

Max Bank  

 
-1,56 -1 63 63 63,5 

Migatronic B  

 
-1,77 -2 111 112,5 119 

Mols-Linien  

 
-3,44 -1,6 44,9 44 45 

Monberg & Thorsen B  

 
1,48 5 343 338 343 

Morsø Bank  

    
443,5 497,5 

Møns Bank  

 
0 0 120 121 125,5 

Netop Solutions  

    
8,4 8,45 

NeuroSearch  

 
0,58 0,5 86,5 86,5 87 

NKT Holding  

 
0,74 2 272,2 272,1 272,4 

Nordea Bank  

 
-0,89 -0,45 50,15 50,15 50,2 

Nordfyns Bank  

 
0 0 410 400 434 

Aktie  % +/- Senest Bud 
Nordicom 

Udbud 
 

 
0 0 50 50 55,5 

Nordic Tankers  

 
2,72 0,25 9,45 9,2 9,45 

Nordjyske Bank  

 
-2,02 -2 97 97 100 

North Media  

 
-2,88 -1,2 40,4 40,4 40,8 

Novo Nordisk B  

 
0 0 483,5 483,4 483,7 

Novozymes B  

 
1,27 8 639 638 639 

NTR Holding B  

    
46,5 49,2 

NunaMinerals D/S  

 
-1,87 -4 210 210 211 

Nørresundby Bank  

 
-0,58 -1 170 170 179,5 

PARKEN Sport & Enterta...  

 
0,64 0,5 79 78,5 79 

Per Aarsleff B  

 
-1,75 -8 450 450 456 

Prime Office  

 
-2,94 -2 66 57 66 

Rella Holding  

 
0 0 36 35,6 36 

Rias B  

    
361 395 

Ringkjøbing Landbobank  

    
571 580 
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Roblon B  

    
588 600 

Rockwool International A  

 
-3,56 -17,8 482,2 483 490 

Rockwool International B  

 
1,73 8 471 471 471,9 

Rovsing  

 
15,94 0,22 1,6 1,3 1,6 

Royal Unibrew  

 
0 0 192 191 192 

RTX Telecom  

 
0 0 12,7 12,7 12,9 

Salling Bank  

    
320 334 

Sanistål B  

 
-3,33 -2 58 58 63,5 

SAS AB  

 
1,51 0,3 20,2 20 20,2 

Satair  

 
-1,12 -2,5 221 219,5 222,5 

Scandinavian Brake Sys...  

 
3,85 2 54 54 55 

Scandinavian Private E...  

 
0,98 100 10350 10210 10350 

Scandinavian Properties B  

    
128 132 

SCF Technologies  

 
21,25 1,7 9,7 9 9,7 

Schaumann Properties  

 
-5,36 -0,06 1,06 1,05 1,09 

Aktie  % +/- Senest Bud 
Schouw & Co. 

Udbud 
 

 
-0,41 -0,5 122 122 123 

Silkeborg IF Invest B  

    
8,7 9,4 

SimCorp  

 
-1,24 -12 958 958 959 

Sjælsø Gruppen  

 
0,64 0,05 7,9 7,9 8 

SKAKO  

 
13,4 4,3 36,4 32 35,4 

Skjern Bank  

    
131 134 

Skælskør Bank  

 
0,91 0,1 11,1 10,5 11 

Small Cap Danmark  

 
1,47 1 69 68,5 69 

Solar B  

 
-1,93 -7 355 355 357 

Sparbank  

 
0 0 90 90,5 95 

Sparekassen Faaborg  

 
-1,19 -10 830 830 840 

Sparekassen Himmerland  

 
0 0 265 245 265 

Sparekassen Hvetbo  

    
170 175 

Sparekassen Lolland  

 
0 0 200 200 203 

Spar Nord Bank  

 
0 0 58,5 58,5 59,5 

Spar Nord FormueInvest  

    
0,77 0,79 

SP Group  

    
56 58,5 

Spæncom A  

    
698 838 

Spæncom B  

    
792 930 

Svendborg Sparekasse  

 
0 0 880 840 880 

Sydbank  

 
0 0 122,8 122,7 122,8 

TDC  

 
-0,35 -0,15 43,25 43,25 43,6 

Thrane & Thrane  

 
-0,86 -1,5 172,5 172,5 174,5 

Tivoli  

 
-1,75 -60 3370 3360 3375 

TK Development  

 
-0,48 -0,1 20,8 20,7 20,8 

Topdanmark  

 
-0,3 -2 668 668 669 

TopoTarget  

 
-0,6 -0,02 3,3 3,27 3,29 

Topsil Semiconductor M...  

 
-0,68 -0,01 1,45 1,43 1,45 

TORM  

 
0,54 0,25 46,5 46,42 46,6 

Totalbanken  

 
2,08 2 98 98 105,5 

Aktie  % +/- Senest Bud 
Tower Group 

Udbud 
 

 
-1,12 -0,02 1,77 1,71 1,76 

Trifork  

    
6,1 6,25 
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Tryg  

 
0,63 2 321,9 321,6 322,1 

Tønder Bank  

    
210 230 

United International E...  

 
0,84 4 480 475 480 

United Plantations Berhad  

 
-5,88 -1,5 24 23 24 

Walls  

 
10 0,01 0,11 0,1 0,11 

Vestas Wind Systems  

 
-1,28 -3,3 254,8 254,7 254,8 

Vestfyns Bank  

    
550 569 

Vestjysk Bank  

 
2,5 2 82 81 82 

Viborg Håndbold Klub  

    
24 28,4 

Victoria Properties  

    
145 149,5 

Victor International  

    
80,5 105 

William Demant Holding  

 
2,58 11,7 464,5 464,1 464,5 

Vinderup Bank  

    
73 89,5 

Vordingborg Bank  

    
480 510 

Århus Elite B  

 
0,34 0,01 2,98 2,65 2,98 

Øssur  

    
8,4 8,5 

Østasiatiske Kompagni  

 
11,07 14 140,5 139,5 140,5 

Østjydsk Bank  

    
380 391,5 

       
   

11.5 Bilag 5 - Udvalgte selskaber 
 
Jeaudan 
DSV 
Skjernbank 
Mærsk 
Lundbeck 
Tryg 
Hvidbjerg Bank 
TopoTarget 
Deltaq 
Nord Fynsbank 
Aab  
Bioporto 
Blue Vision 
F.E.Bording 
Andersen & Martini 
Thrane & Thrane 
Vestjysk Bank 
Auriga  
Rockwool 
Danske Bank 
 

11.6 Bilag 6 - Tjekliste 2009 

 
Tjekliste til årsrapporter 

       
           
 

Selskabets navn :   
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Årsregnskabsloven § 107 B 
       

 

Oplysning om selskabet er omfattet af en kodeks 
for virkomhedsledelse 

 
  

 

 

Henvisning til det kodeks som selskabet er 
omfattet af  

 
  

 

 

Angivelse af hvor det omfattede kodeks er 
offentlig tilgængeligt 

 
  

 

 

Angivelse af hvor selskabet fraviger fra kodeksen, 
hvis relevant.  

 
  

 

 

Angiv hvilke forhold der ikke følges, samt en 
forklaring hertil 

 
  

 

 

Angivelse af hvorfor det samlede kodeks ikke 
anvendes. Bør ikke kunne være gældende for vores 
virksomheder, da de automatisk er underlagt jf. 
børsreglerne. Angivelse skal derfor vedrører at 
selskabet ikke finder kodeksen relevant for deres 
selskab 

 
  

 

 

Henvisning til eventuelle andre kodeks for 
virksomhedsledelse virksomheden har valgt at 
følge 

 
  

 

           

 

Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens 
interne kontrol- og risikostyringssystem i 
forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bør 
beskrives i hovedpunkter og indeholde følgende 

 
  

 

 

Procedure eller systemer som virksomheden har 
indført i forbindelse med den interne kontrol i 
relation til regnskabsaflæggelsen. Kan f.eks. Være 
en controlling funktion, udvalg mv.  

 
  

 

 

Procedure eller systemer som virksomheden har 
indført i forbindelse med risikostyringen 

 
  

 
 

Besvigelser af betydning for regnskabsprocessen 
 

  
 

 

Omtale af væsentlige joint ventures/associerede 
selskaber, der indgår i regnskabet men som ikke er 
omfattet af virksomhedens interne kontrol miljø 
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Beskrivelser vil formentlig tage udgangspunkt i 
COSO eller Turnbull 

 
  

 

           

 

Beskrivelse af sammensætningen af 
ledelsesorganer og deres udvalg samt disse 
funktioner. Omfatter: 

 
  

 
 

Bestyrelse 
 

  
 

 
Direktion 

 
  

 
 

Diverse udvalg 
 

  
 

     
     
 

Anbefalinger for god selskabsledelse 
   

     

 

Redegørelse for om selskabets kapital- og 
aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og 
selskabets interesse. Omfattende følgende: 

 
  

 
 • Forholdet melem A og B aktier  

 
  

 
 • Stemmerettigheder/begrænsninger  

 
  

 
 Selskabet skal have en næstformand 

 
  

 

 
Følgende forhold skal overholdes i forbindelse med 
rekrutering af nye medlemmer til bestyrelsen 

 
  

 

 

• Sammen med indkaldelsen til generalforsamling, 
hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen 
udsender en beskrivelse af de opstillede 
bestyrelseskandidaters baggrund med oplysning om 
bestyrelseskandidaternes øvrige direktions- og 
bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske 
selskaber samt krævende organisationsopgaver 
• Beskrivelsen skal give oplysning om de 
rekrutteringskriterier, bestyrelsen har fastlagt, 
herunder de krav til professionelle kvalifikationer, 
international erfaring, uddannelsesmæssig 
baggrund m.v., som det er væsentligt at have 
repræsenteret i bestyrelsen 
• Beskrivelsen give oplysning om bestyrelsens 
vurdering af dens sammensætning, herunder med 
hensyn til mangfoldighed  generalforsamlingen 

 
  

 
 Redegørelse for bestyrelsens sammensætning 

 
  

 
 • Fordeling mellem køn  

 
  

 
 • Fordeling mellem alder  

 
  

 
 • Forskellighed og kompetencer 

 
  

 

 

Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være 
uafhængige 
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• være ansat i eller have været ansat i selskabet 
inden for de sidste 5 år 
• være eller have været medlem af direktionen i 
selskabet 
• være professionel rådgiver for selskabet eller 
ansat i eller have en økonomisk interesse i en 
virksomhed, som er professionel rådgiver for 
selskabet 
• i øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i 
selskabet andet end som aktionær 
• nære bånd til hovedaktionæren 
• familiemæssige relationer 

 
  

 
 Direktionen må ikke indgå i bestyrelsen 

 
  

 
 

Følgende skal fremgå omkring 
bestyrelsesmedlermmern.  

 
  

 
 • den pågældende stilling 

 
  

 

 

• den pågældendes øvrige direktions- og 
bestyrelsesposter i såvel dansk som udenlandsk 
selskaber samt krævende organisationsopgaver 

 
  

 

 

• det antal aktier, optioner og warrants i selskabet 
og de med selskabet koncernforbundne selskaber, 
som medlemmet ejer 

 
  

 

 

• Ændringer i medlemmets beholdning af de 
nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af 
regnskabsåret 

 
  

 
 

Bestyrelsen bør mødes med jævne mellemrum. Der 
skal oplyses om den årlige mødefrekvens 

 
  

 

 

Bestyrelsesmedlemmer der samtidig indgår i en 
direktion i et aktivt selskab, må ikke beklæder mere 
end tre menige bestyrelsesposter eller en 
formandspost og en menig bestyrelsespost i 
selskaber, der ikke er en del af koncernen, 
medmindre der foreligger særlige omstændigheder 

 
  

 

 

Oplysning om alderen på alle 
bestyrelsesmedlemmer 

 
  

 
 

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år 
 

  
 

 
Følgende skal oplyses om besyrelsesmedlemmerne 

 
  

 
 

• tidspunkt for indtræden i bestyrelsen 
 

  
 

 
• hvorvidt genvalg har fundet sted 

 
  

 
 

• udløb af valgperiode 
 

  
 

 
Følgende skal oplyses om udvalget 

 
  

 
 

• kommissorium (forretningsorden/agenda) 
 

  
 

 
• navne på medlemmer 

 
  

 



Eurosox - En analyse af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens § 107 b 
 

Side 136 af 161 
 

 
• antallet af møder på et år 

 
  

 

 

Selskabet beskrive fremgangsmåden for 
selvevaluering (hvordan forbedres arbejdet, og det 
sikres at målene opnås) 

 
  

 

 

Bestyrelsen vedtager en vederlagspolitik, og at 
selskabet oplyser om indholdet. Følgende skal 
oplyses: 

 
  

 

 

• Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder 
en redegørelse for den faste løn og de overordnede 
retningslinjer for incitamentsaflønning (omfattende 
enhver variabel aflønning) 

 
  

 

 

• betingelserne for at optjene/få tildelt 
bonus/tantieme og/eller aktiekursrelaterede 
incitamentsordninger m.v. samt for pensions- og 
fratrædelsesordninger og andre fordele 

 
  

 

 

• Oplysning om forholdet mellem henholdsvis den 
faste løn, incitamentsaflønningen og de øvrige 
elementer i vederlæggelsen er en del af 
vederlagspolitikken 

 
  

 

 

• Eventuelle ydelsesdefinerede pensionsordninger 
(defined benefit ordninger) 

 
  

 

 

• Hvordan vederlagspolitikken er gennemført i det 
foregående regnskabsår 

 
  

 

 

• Hvordan den påtænkes fulgt, i det indeværende 
regnskabsår 

 
  

 

 

• Hvordan den påtænkes fulgt i det følgende 
regnskabsår 

 
  

 

 

Bestyrelsen bør ikke aflønnes med 
aktieoptionsprogrammer, men evt. med 
bonusprogrammer og aktier til markedskurs. Note: 
Kan kun kontrolleres såfremt selskabet oplyser om 
deres vederlagspolitik. Dette punkt separat skal ikke 
offentliggøres i årsrapporten. 

 
  

 

 

Oplysninger om fratrædelsesordningers 
væsentligste indhold. Bør omtale følgende: 

 
  

 
 

• Antal års opsigelse 
 

  
 

 
• Løn under fratrædelse 

 
  

 
 

• Særlige godtgørelse 
 

  
 

 

Oplysninger om størrelsen af henholdsvis de 
enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte 
direktionsmedlemmers samlede vederlag fra 
selskabet og andre selskaber i koncernen 

 
  

 
 

Oplysninger om selskabets risikostyringsaktiviteter 
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11.7 Bilag 7 - Anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse 
 
Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 
2005, afsnit VI opdateret den 6. februar 2008 og afsnit III og V opdateret den 10. 
december 2008 
 
Anbefalingerne er opdelt i 8 hovedafsnit og et bilag. Hvert hovedafsnit indledes med nogle 
overordnede rationaler, som beskriver baggrunden for, at emnet er genstand for Anbefalinger. 
Dernæst følger de konkrete Anbefalinger, som komiteen foreslår med udgangspunkt i 
rationalet. Endelig er der i varieret omfang knyttet kommentarer til Anbefalingerne. 
Kommentarerne er ikke en egentlig del af Anbefalingerne, men indeholder bl.a. praktiske 
anvisninger og eksempler på, hvorledes selskaberne kan anvende anbefalingerne. 
 
I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 
II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 
III. Åbenhed og gennemsigtighed 
IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 
V. Bestyrelsens sammensætning 
VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag 
VII. Risikostyring 
VIII. Revision 
 
I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 
Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at selskaberne til 
enhver tid er i stand til at tilpasse sig skiftende krav og dermed vedblivende er 
konkurrencedygtige og kan skabe værdier. God selskabsledelse indebærer bl.a., at bestyrelse 
og direktion gør sig klart, at et samspil mellem ledelse og aktionærer er af væsentlig 
betydning for selskabet. Som ejere af selskaberne kan aktionærerne ved aktivt at udøve deres 
rettigheder og indflydelse medvirke til, at ledelsen varetager aktionærernes interesser bedst 
muligt og sikrer en effektiv udnyttelse af selskabets ressourcer på kort og på lang sigt. 
God selskabsledelse forudsætter derfor hensigtsmæssige rammer, der tilskynder aktionærerne 
til at indgå i en dialog med selskabets ledelse og med hinanden. Dette kan bl.a. fremmes ved 
en styrkelse af generalforsamlingens rolle som forum for kommunikation og beslutninger. 
 
1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation 
Det anbefales, at selskaberne medvirker til, at kommunikationen mellem selskabet og 
aktionærerne samt mellem selskabets aktionærer indbyrdes gøres så let og omkostningsfrit 
som muligt for aktionærerne bl.a. ved brug af informationsteknologi. 
Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse. 
 
2. Kapital- og aktiestruktur 
Det anbefales, at bestyrelsen med passende mellemrum vurderer, hvorvidt selskabets kapital- 
og aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse, samt redegør for denne 
vurdering i selskabets årsrapport. 
 
3. Forberedelse af generalforsamlingen, herunder indkaldelse og afgivelse af fuldmagter 
Det anbefales, at generalforsamlingen indkaldes med et tilstrækkeligt varsel til, at 
aktionærerne kan forberede sig og tage stilling til de anliggender, der skal behandles på 
generalforsamlingen, at indkaldelsen med tilhørende dagsorden udformes således, at 
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aktionærerne får et fyldestgørende billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens 
punkter, og at fuldmagter, som gives til selskabets bestyrelse, så vidt muligt indeholder 
aktionærernes stillingtagen til hvert enkelt punkt på dagsordenen. 
Kommentar: I henhold til aktieselskabsloven kan fuldmagt til bestyrelsen alene gives til én på 
forhånd bestemt generalforsamling. 
 
4. Bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved overtagelsesforsøg 
Når et offentligt overtagelsestilbud fremsættes, anbefales det, at bestyrelsen i sådanne 
situationer afholder sig fra på egen hånd og uden generalforsamlingens godkendelse at 
imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra 
at tage stilling til overtagelsesforsøget. 
Kommentar: Det er væsentligt, at aktionærerne gives mulighed for at tage stilling til, om de 
ønsker at afstå deres aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. De dispositioner, der frarådes, er 
eksempelvis at gennemføre kapitalforhøjelser eller lade selskabet erhverve egne aktier baseret 
på en tidligere meddelt bemyndigelse. 
 
II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 
Det er afgørende for et selskabs trivsel og fremtidsmuligheder, at selskabet har gode 
relationer til sine interessenter (stakeholders). En interessent er enhver, der direkte berøres af 
selskabets dispositioner og virksomhed. Det er derfor ønskeligt, at selskabets ledelse driver og 
udviklerselskabet under behørig hensyntagen til dets interessenter og stimulerer til dialog med 
disse. Et frugtbart samspil mellem selskabet og dets interessenter forudsætter åbenhed samt 
gensidig respekt. 
 
1. Selskabets politik i relation til interessenterne 
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en politik for selskabets forhold til sine interessenter. 
Kommentar: En sådan politik kan eksempelvis indeholde selskabets idégrundlag, 
grundlæggende værdier og formål, og et element kan også være retningslinierne for selskabets 
oplysninger om f.eks. miljømæssige og sociale forhold. 
 
2. Interessenternes rolle og interesser 
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at interessenternes interesser og roller respekteres i 
overensstemmelse med selskabets politik herom. 
Kommentar: Som led i gennemførelsen heraf er det naturligt, at bestyrelsen påser, at 
direktionen fører en aktiv dialog med selskabets interessenter for at udvikle og styrke 
selskabet. 
 
III. Åbenhed og gennemsigtighed 
Aktionærer, herunder potentielle aktionærer, og øvrige interessenter har i forskelligt omfang 
behov for information om selskabet. Deres forståelse af og relation til selskabet afhænger bl.a. 
af informationsmængden og kvaliteten af den information, selskabet offentliggør eller 
meddeler. Åbenhed og gennemsigtighed er væsentlige forudsætninger for, at selskabets 
aktionærer og øvrige interessenter løbende har mulighed for at vurdere og forholde sig til 
selskabet og dets fremtidsperspektiver og dermed kan medvirke til et konstruktivt samspil med 
selskabet. 
 
1. Oplysning og afgivelse af information 
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en informations- og kommunikationspolitik. 
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Endvidere anbefales det, at der udarbejdes procedurer, der sikrer, at alle væsentlige 
oplysninger af betydning for aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af selskabet og 
dets aktiviteter samt forretningsmæssige mål, strategier og resultater offentliggøres straks på 
en pålidelig og fyldestgørende måde, medmindre offentliggørelse kan undlades efter de 
børsretlige regler. 
 
Det anbefales, at offentliggørelse sker både på dansk og engelsk og eventuelt andre relevante 
sprog og omfatter brug af selskabets hjemmeside med identisk indhold på disse sprog. 
 
2. Investor-relationen 
Det anbefales, at bestyrelsen skaber grundlag for en løbende dialog mellem selskabet og 
selskabets aktionærer og potentielle aktionærer. 
Kommentar: En sådan dialog kan bl.a. ske ved, at: 
• der afholdes investormøder. 
• det løbende vurderes, om informationsteknologi kan anvendes til at forbedre 
investorrelationerne, herunder at der etableres et sted på selskabets hjemmeside for 
Corporate Governance-relaterede emner. 
• alle investorpræsentationer gøres tilgængelige på Internettet, samtidig med at de foretages. 
 
3. Årsrapporten og supplerende oplysninger 
Det anbefales, at bestyrelsen overvejer i hvilket omfang årsrapporten skal suppleres med 
andre end de krævede internationale anerkendte regnskabsstandarder som f.eks. US-GAAP, 
hvis brancheforhold eller andre omstændigheder gør dette relevant i forhold til modtagernes 
informationsbehov, herunder hensynet til sammenlignelighed. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten også i tilfælde, 
hvor det ikke er krævet af gældende standarder eller lovgivning, tager stilling til, om det er 
formålstjenligt, at selskabet offentliggør yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger. 
Kommentar: Årsrapporten skal under alle omstændigheder leve op til den højeste standard for 
den kategori af virksomheder, som selskabet tilhører, og skal følge udviklingen i god 
regnskabsskik. 
 
Eksempler på yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger kan være oplysninger om 
selskabets: 
• udvikling og vedligeholdelse af interne vidensressourcer. 
• mangfoldighed, herunder bl.a. i relation til køn og alder, i bestyrelse, direktion og 
virksomheden som helhed. 
• etiske og sociale ansvar. 
• arbejdsmiljø. 
 
4. Kvartalsrapporter 
Det anbefales, at selskaber gør brug af kvartalsrapporter. 
 
IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 
Det påhviler bestyrelsen at varetage aktionærernes interesser med omhu og under behørig 
hensyntagen til de øvrige interessenter. For så vidt angår den ledelsesmæssige 
arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion, er det bestyrelsens opgave og ansvar at 
forestå den overordnede ledelse af selskabet samt fastlægge retningslinierne for og udøve 
kontrol med direktionens arbejde. Udvikling og fastlæggelse af hensigtsmæssige strategier for 
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selskabet er en væsentlig ledelsesopgave. Det er væsentligt, at bestyrelsen i samarbejde med 
direktionen sikrer, at der løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige 
strategier. 
 
1. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar 
Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter og fastlægger sine væsentligste 
opgaver i relation til varetagelsen af den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og 
ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt den løbende vurdering direktionens arbejde. 
Kommentar: Bestyrelsens væsentligste opgaver vil normalt bl.a. omfatte: 
• at fastlægge de overordnede mål og strategier og følge op på disse. 
• at sikre klare retningslinier for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning og opfølgning 
samt risikostyring. 
• at udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, herunder 
udarbejde retningslinier for udvælgelse og sammensætning af direktionen samt sikre, at 
direktionens vederlag afspejler de resultater, den opnår. 
• at sikre, at der er gode og konstruktive relationer til selskabets interessenter. 
 
2. Bestyrelsesformandens opgaver 
Det anbefales, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som indeholder en 
beskrivelse af bestyrelsesformandens og eventuelt næstformandens opgaver, pligter og ansvar. 
 
Det anbefales, at bestyrelsesformanden påser, at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden 
og kompetence bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for selskabet. 
 
Det anbefales, at der vælges en næstformand i selskabet, som skal kunne fungere i tilfælde af 
bestyrelsesformandens forfald og i øvrigt være en effektiv sparringspartner for denne. 
Kommentar: Bestyrelsesformanden har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelsen fungerer 
tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde. 
Dette kan bl.a. ske ved at, at bestyrelsesformanden tilstræber, at bestyrelsens forhandlinger 
finder sted i den samlede bestyrelse, at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede 
bestyrelse, og at mødefrekvensen tilrettelægges således, at bestyrelsen hele tiden kan være en 
aktiv sparringspartner for direktionen og kan reagere hurtigt og effektivt. 
 
3. Forretningsorden 
Det anbefales, at forretningsordenen altid er tilpasset det enkelte selskabs behov og mindst én 
gang årligt gennemgås af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre dette. 
Kommentar: Det er væsentligt, at bestyrelsens forretningsorden er et effektivt og operationelt 
redskab ved løsningen af bestyrelsens opgaver. 
 
4. Information fra direktionen til bestyrelsen 
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger procedurer for direktionens rapportering til 
bestyrelsen og for bestyrelsens og direktionens kommunikation i øvrigt med henblik på at 
sikre, at der løbende tilgår bestyrelsen de oplysninger om selskabets virksomhed, som 
bestyrelsen har behov for. 
Kommentar: Direktionen må under alle omstændigheder sikre, at væsentlige oplysninger tilgår 
bestyrelsen, uanset om denne har anmodet herom. 
 
V. Bestyrelsens sammensætning 
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Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat således, at den på en effektiv og fremadrettet 
måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de strategiske og 
kontrolmæssige, og samtidig være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for 
direktionen. Det er ligeledes væsentligt, at bestyrelsen altid handler uafhængigt af 
særinteresser. Bestyrelsen må løbende vurdere om dens sammensætning og medlemmernes 
kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, selskabets situation og forhold stiller. 
For at sikre kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen og dermed øge dens bidrag til værdiskabelsen 
er det vigtigt, at bestyrelsens sammensætning løbende overvejes, herunder med hensyn til 
mangfoldighed, i relation til bl.a. køn og alder. 
 
1. Sammensætning af bestyrelsen 
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer, hvilke kompetencer den skal råde over for 
bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler den, samt vurderer bestyrelsens 
sammensætning i lyset heraf. 
 
Det anbefales, at dette sker ved: 
• at bestyrelsen ved vurderingen af dens sammensætning tager hensyn til mangfoldighed i 
relation til bl.a. køn og alder, 
• at bestyrelsen sikrer en formel, grundig og gennemsigtig proces for dens udvælgelse og 
indstilling af kandidater, 
• at bestyrelsen sammen med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen 
er på dagsordenen udsender en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters baggrund 
med oplysning om bestyrelseskandidaternes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel 
danske som udenlandske selskaber samt krævende organisationsopgaver, 
• at der i beskrivelsen gives oplysning om de rekrutteringskriterier, bestyrelsen har fastlagt, 
herunder de krav til professionelle kvalifikationer, international erfaring, uddannelsesmæssig 
baggrund m.v., som det er væsentligt at have repræsenteret i bestyrelsen, og at der sikres 
selskabets aktionærer mulighed for at drøfte rekrutteringskriterierne på generalforsamlingen, 
• at der i beskrivelsen gives oplysning om bestyrelsens vurdering af dens sammensætning, 
herunder med hensyn til mangfoldighed, samt at der gives selskabets aktionærer mulighed for 
at drøfte bestyrelsens sammensætning på generalforsamlingen, og 
• at bestyrelsen årligt i ledelsesberetningen redegør for dens sammensætning, herunder for 
dens mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers eventuelle særlige kompetencer. 
 
2. Introduktion til og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer 
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen modtager en introduktion til 
selskabet, og at bestyrelsesformanden i samarbejde med de enkelte medlemmer tager stilling 
til, om der er behov for at tilbyde den pågældende relevant supplerende uddannelse. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen årligt foretager en vurdering af, om der er områder, hvor 
medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres. 
 
Kommentar: Uddannelser og opdatering af kompetence og sagkundskab må afpasses det 
individuelle bestyrelsesmedlem og sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er i stand til at: 
• indgå i en kvalificeret dialog med direktionen om selskabets strategiske udvikling og 
fremtidsmuligheder. 
• tilegne sig og bevare et overblik over selskabets kerneområder, aktiviteter og den 
pågældende branches forhold. 
• deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. 
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Bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt selv et ansvar for aktivt at sætte sig ind i og løbende holde 
sig orienteret om selskabets og den pågældende branches forhold. 
 
3. Antallet af bestyrelsesmedlemmer 
Det anbefales, at bestyrelsen ikke er større end der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv 
beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt, og sådan at 
størrelsen giver mulighed for at bestyrelsens kompetencer og erfaringer passer til selskabets 
behov. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen med passende mellemrum overvejer, hvorvidt antallet af 
bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. 
 
4. Bestyrelsens uafhængighed 
Med henblik på at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser anbefales det, at mindst 
halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. 
For at et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen i denne sammenhæng kan anses for at 
være uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: 
 
• være ansat i eller have været ansat i selskabet inden for de sidste 5 år. 
• være eller have været medlem af direktionen i selskabet. 
• være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en 
virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. 
• i øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i selskabet andet end som aktionær. 
 
Derudover anses hovedaktionæren eller personer, der har nære bånd til selskabets 
hovedaktionær, ikke for uafhængige. 
 
Familiemæssige relationer til personer, der ikke kan anses for uafhængige, medfører ligeledes, 
at der ikke kan være tale om uafhængighed. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt oplyser hvilke bestyrelsesmedlemmer, der 
ikke anses for at være uafhængige, og at det oplyses, om nye kandidater til bestyrelsen anses 
for at være uafhængige, og at dette begrundes. 
 
Det anbefales, at medlemmer af et selskabs direktion ikke indgår i selskabets bestyrelse. 
 
Det anbefales, at årsrapporten indeholder følgende oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne: 
• den pågældendes stilling. 
• den pågældendes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske 
selskaber samt krævende organisationsopgaver. 
• det antal aktier, optioner og warrants i selskabet og de med selskabet koncernforbundne 
selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte 
værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret. 
 
5. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
Det anbefales, at det enkelte selskab overvejer behovet for, at systemet med 
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forklares i årsrapporten eller på selskabets 
hjemmeside. 
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Kommentar: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og 
ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 
 
6. Mødefrekvens 
Det anbefales, at bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt 
møde- og arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af 
selskabets behov, og at den årlige mødefrekvens offentliggøres i årsrapporten. 
 
7. Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter 
Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem, der samtidig indgår i en direktion i et aktivt selskab, 
ikke beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én menig 
bestyrelsespost i selskaber, der ikke er en del af koncernen, medmindre der foreligger særlige 
omstændigheder. 
Kommentar: Det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem på forhånd gør sig klart, 
hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver 
i bestyrelsen. 
 
8. Aldersgrænse 
Det anbefales, at selskabet fastsætter en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, og at 
årsrapporten indeholder oplysninger om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
 
9. Valgperiode 
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år på den ordinære 
generalforsamling og at bestyrelsen i den sammenhæng søger sikret balancen mellem 
fornyelse og kontinuitet, særligt for så vidt angår formands- og næstformandsposten. 
 
Det anbefales, at årsrapporten oplyser tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, 
hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den nye valgperiode. 
Kommentar: Et bestyrelsesmedlem, hvis ansættelsesforhold ændres i en valgperiode, må 
informere den øvrige bestyrelse herom og være indstillet på at stille sit mandat til rådighed 
ved førstkommende generalforsamling. 
 
10. Anvendelse af bestyrelsesudvalg (komitéer) 
Det anbefales, at bestyrelsen overvejer og beslutter, om den vil nedsætte udvalg, herunder 
nominerings-, vederlags- og revisionsudvalg. 
Hvis bestyrelsen nedsætter et udvalg, anbefales det, at dette alene sker vedrørende forhold, 
som angår afgrænsede temaer med henblik på at forberede beslutninger, som så træffes i den 
samlede bestyrelse. 
 
Såfremt der nedsættes bestyrelsesudvalg, anbefales bestyrelsen at udarbejde et kommissorium 
for det enkelte udvalg, hvori udvalgets ansvarsområde og kompetence fastlægges. 
 
Det anbefales, at væsentlige punkter i det enkelte bestyrelsesudvalgs kommissorium oplyses i 
selskabets årsrapport, og at navnene på medlemmerne i det enkelte bestyrelsesudvalg samt 
antallet af møder i løbet af året oplyses i årsrapporten. 
Kommentar: Det beror på de konkrete omstændigheder i det enkelte selskab, herunder 
bestyrelsens størrelse og arbejdsform samt selskabets størrelse og kompleksitet, hvorvidt 
bestyrelsesudvalg bør nedsættes. Det er væsentligt, at bestyrelsen sikrer sig, at etableringen af 
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et bestyrelsesudvalg ikke medfører, at væsentlig information, som alle bestyrelsesmedlemmer 
bør modtage, alene tilgår bestyrelsesudvalget. 
 
11. Evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde 
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens og de 
individuelle medlemmers, herunder bestyrelsesformandens arbejde, resultater og 
sammensætning løbende og systematisk evalueres med henblik på at forbedre 
bestyrelsesarbejdet og at der fastsættes klare kriterier for evalueringen. 
 
Det anbefales, at evalueringen af bestyrelsen foretages én gang årligt, at den forestås af 
bestyrelsesformanden, eventuelt med inddragelse af ekstern bistand, at resultatet drøftes i den 
samlede bestyrelse, og at der i årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved bestyrelsens 
selvevaluering. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter i 
forvejen fastsatte klare kriterier. 
 
Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorved samarbejdet 
mellem bestyrelsen og direktionen én gang årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem 
den administrerende direktør og bestyrelsesformanden, og at resultatet af evalueringen 
forelægges for den samlede bestyrelse. 
Kommentar: Ved evalueringen af den samlede bestyrelse er det bl.a. nærliggende at vurdere, i 
hvilket omfang tidligere fastlagte strategiske målsætninger og planer er blevet realiseret. 
 
VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag 
En konkurrencedygtig vederlæggelse er en forudsætning for at tiltrække og fastholde 
kompetente bestyrelsesmedlemmer og direktører. Bestyrelsens og direktionens vederlag bør 
være rimelig i forhold til de stillede opgaver og det ansvar, der er forbundet med løsningen af 
disse opgaver. Incitamentsaflønning baseret på resultater kan medvirke til at skabe 
interessesammenfald mellem aktionærerne og selskabsledelsen og bidrage til, at 
selskabsledelsen fokuserer på at øge værdiskabelsen i selskabet. Det er vigtigt, at der er 
åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende principperne for og størrelsen af henholdsvis 
bestyrelsens og direktionens vederlag. 
 
1. Vederlag 
Det anbefales, at det samlede vederlag (fast løn, incitamentsaflønning omfattende enhver 
variabel aflønning, pension, fratrædelsesordninger og andre fordele) ligger på et 
konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsens selvstændige 
indsats og værdiskabelse for selskabet. 
 
2. Vederlagspolitik 
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en vederlagspolitik, og at selskabet oplyser om 
indholdet heraf i årsrapporten samt på selskabets hjemmeside. 
 
Det anbefales, at vederlagspolitikken afspejler selskabets og aktionærernes interesser, er 
tilpasset selskabets specifikke forhold og er rimelig i forhold til de opgaver og det ansvar, der 
varetages, samt at den fremmer langsigtet adfærd, er gennemsigtig og klart forståelig. 
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Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder en redegørelse for den faste løn og de 
overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning (omfattende enhver variabel aflønning), 
herunder betingelserne for at optjene/få tildelt bonus/tantieme og/eller aktiekursrelaterede 
incitamentsordninger m.v. samt for pensions- og fratrædelsesordninger og andre fordele. 
Oplysning om forholdet mellem henholdsvis den faste løn, incitamentsaflønningen og de 
øvrige elementer i vederlæggelsen er en del af vederlagspolitikken. 
 
Det anbefales, at der oplyses om eventuelle ydelsesdefinerede pensionsordninger (defined 
benefit ordninger). 
 
Det anbefales, at selskabets rapportering om vederlagspolitikken og herunder 
incitamentsaflønningen indeholder en redegørelse for, hvordan vederlagspolitikken er 
gennemført i det foregående regnskabsår, samt hvordan den er henholdsvis påtænkes fulgt, i 
det indeværende regnskabsår samt i det følgende regnskabsår. 
 
Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder klare og overskuelige oplysninger, som kan 
forstås af den enkelte aktionær, og som sætter aktionæren i stand til efterfølgende at se, at 
bestyrelsen overholder vederlagspolitikken og de vedtagne retningslinjer vedrørende 
incitamentsaflønning. Der skal således være sammenhæng mellem de oplysninger, der 
meddeles henholdsvis godkendes af generalforsamlingen før tildelingen, og årsrapporten, der 
viser de faktiske forhold efter tildelingen. 
 
Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik omtales i formandens beretning på selskabets 
generalforsamling, og at bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår fremlægges til 
godkendelse på den generalforsamling, hvor årsrapporten for det foregående år forelægges til 
godkendelse. 
 
3. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 
Det anbefales, at de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning afspejler 
aktionærernes og selskabets interesser, er tilpasset selskabets specifikke forhold og er rimelige 
i forhold til de opgaver og det ansvar, der varetages. Der skal være sammenhæng mellem de 
oplysninger, der meddeles henholdsvis godkendes af generalforsamlingen før tildelingen, og 
årsrapporten, der viser den konkrete udmøntning af de godkendte retningslinier for 
incitamentsaflønning. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer, men evt. med 
bonusprogrammer og aktier til markedskurs. 
 
Det anbefales, at såfremt direktionen aflønnes med aktie- eller tegningsoptioner, skal 
programmerne gøres revolverende (dvs. optionerne tildeles periodisk f.eks. hvert år og udløber 
over en årrække), og at indløsningskursen er højere end markedskursen på tildelings-
tidspunktet. 
 
Det anbefales, at incitamentsaflønningen udformes på en sådan måde, at den fremmer 
langsigtet adfærd, er gennemsigtig samt klart forståelig, også for udenforstående, og at 
værdiansættelsen på tildelingstidspunktet opgøres efter anerkendte metoder. 
Kommentar: I henhold til aktieselskabslovens § 69 b skal et selskabs bestyrelse, inden 
selskabet indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets 
bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets 
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incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne skal være behandlet og 
godkendt på selskabets generalforsamling. 
 
4. Fratrædelsesordninger 
Det anbefales, at oplysninger om fratrædelsesordningers væsentligste indhold offentliggøres i 
selskabets årsrapport. 
Kommentar: Fratrædelsesordninger omfatter et bredt område inkl. antal års opsigelse og 
eventuel optjening heraf, "change of control"-aftaler, "gyldne håndtryk", forsikrings- og 
pensionsordninger, pensionsindbetalinger efter fratræden m.v. I henhold til 
årsregnskabslovens § 107 a skal et selskabs årsrapport indeholde oplysninger om særlige 
fratrædelsesaftaler som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Indeholder 
fratrædelsesordninger undtagelsesvist et element af incitamentsaflønning, er ordningerne 
derudover omfattet af punkt 3. 
 
5. Åbenhed om vederlag 
Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede vederlag fra selskabet 
og andre selskaber i samme koncern. 
Kommentar: Årsrapporten bør indeholde samlede, klare og overskuelige oplysninger om 
vederlaget til de enkelte ledelsesmedlemmer, som kan forstås af den enkelte aktionær, og som 
sætter aktionæren i stand til at følge op på overholdelsen af vederlagspolitikken og de 
vedtagne overordnede retningslinier for incitamentsaflønning. 
 
VII. Risikostyring 
Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst mulig måde kan udføre de 
opgaver, som det påhviler den at varetage. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at 
der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici og i øvrigt sørger for, at sådanne 
systemer til enhver tid opfylder selskabets behov. 
Risikostyringens formål er bl.a. at: 
• udvikle og fastholde en forståelse i organisationen af virksomhedens strategiske og 
operationelle mål, herunder at identificere de kritiske succesfaktorer for opnåelse af mål. 
• analysere de muligheder og udfordringer, som er knyttet til realiseringen af ovennævnte mål 
og risikoen for, at de ikke opfyldes. 
• analysere de væsentlige aktiviteter, der finder sted i virksomheden for at identificere de 
risici, der er knyttet hertil. 
• fastlægge virksomhedens risikovillighed. 
 
1. Identifikation af risici 
Det anbefales, at bestyrelse og direktion ved udarbejdelsen af selskabets strategi og 
overordnede mål identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med 
realiseringen heraf. 
 
2. Plan for risikostyring 
Det anbefales, at direktionen på baggrund af de identificerede risici udarbejder en plan for 
virksomhedens risikostyring til bestyrelsens godkendelse, og at direktionen løbende 
rapporterer til bestyrelsen med henblik på, at den systematisk kan følge udviklingen inden for 
de væsentlige risikoområder. 
Kommentar: Rapporteringen til bestyrelsen kan bl.a. omfatte arbejdsgange og andlingsplaner, 
som kan eliminere, reducere, dele eller acceptere disse risici. 
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3. Åbenhed om risikostyring 
Det anbefales, at selskabet i sin årsrapport oplyser om selskabets risikostyringsaktiviteter. 
 
VIII. Revision 
Sikring af en kompetent og uafhængig revision er et væsentligt led i bestyrelsens arbejde. Det 
anbefales, at aftalegrundlaget og dermed rammerne for revisionens arbejde aftales mellem 
bestyrelse og revision. 
 
1. Bestyrelsens indstilling til valg af revisor 
Det anbefales, at bestyrelsen efter samråd med direktionen foretager en konkret og kritisk 
vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til 
generalforsamlingen om valg af revisor.´ 
 
2. Aftalen med revisor 
Det anbefales, at revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem 
selskabets bestyrelse og revisor. 
 
3. Ikke-revisionsydelser 
Det anbefales, at bestyrelsen årligt vedtager overordnede, generelle rammer for revisors 
levering af ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed m.v. 
 
4. Interne kontrolsystemer 
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt gennemgår og vurderer de interne 
kontrolsystemer i selskabet samt ledelsens retningslinier herfor og overvågning heraf, og at 
bestyrelsen overvejer, i hvilket omfang en intern revision kan bistå bestyrelsen hermed. 
 
5. Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn 
I forbindelse med at bestyrelsen sammen med revisor gennemgår årsrapporten (eventuelt et 
udkast hertil) anbefales det særligt at drøfte regnskabspraksis på de væsentligste områder 
samt væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt at hensigtsmæssigheden af den valgte 
regnskabspraksis vurderes. 
 
6. Resultatet af revisionen 
Det anbefales, at resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med henblik på at 
gennemgå revisors observationer og konklusioner eventuelt baseret på et revisionsprotokollat. 
 
7. Revisionsudvalg 
I selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold anbefales det, at 
bestyrelsen overvejer, hvorvidt der skal etableres et revisionsudvalg til forberedelse af 
bestyrelsens behandling af revisions- og regnskabsmæssige forhold. 
Kommentar: Om anvendelse af bestyrelsesudvalg generelt se V, 10. 
 

11.8 Bilag 8 -Kontrollerbare forhold i opstillet form 
 

   
Kontrollerbart 

 
Ikke kontrollerbart 

  
I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen    
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Udøvelse af ejerskab og kommunikation 
Det anbefales, at selskaberne medvirker til, at 
kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne 
samt mellem selskabets aktionærer indbyrdes gøres så let 
og omkostningsfrit som muligt for 
aktionærerne bl.a. ved brug af informationsteknologi. 

 

  
x 

 

Kapital- og aktiestruktur 
Det anbefales, at bestyrelsen med passende mellemrum 
vurderer, hvorvidt selskabets kapital- og 
aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets 
interesse, samt redegør for denne vurdering i 
selskabets årsrapport. 

 

x 
  

 

Forberedelse af generalforsamlingen, herunder 
indkaldelse og afgivelse af fuldmagter 
Det anbefales, at generalforsamlingen indkaldes med et 
tilstrækkeligt varsel til, at aktionærerne kan 
forberede sig og tage stilling til de anliggender, der skal 
behandles på generalforsamlingen, at 
indkaldelsen med tilhørende dagsorden udformes således, 
at aktionærerne får et fyldestgørende 
billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens 
punkter, og at fuldmagter, som gives til 
selskabets bestyrelse, så vidt muligt indeholder 
aktionærernes stillingtagen til hvert enkelt punkt på 
dagsordenen. 

 

  
x 

 

Bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved 
overtagelsesforsøg 
Når et offentligt overtagelsestilbud fremsættes, anbefales 
det, at bestyrelsen i sådanne situationer 
afholder sig fra på egen hånd og uden 
generalforsamlingens godkendelse at imødegå et 
overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt 
afskærer aktionærerne fra at tage stilling til 
overtagelsesforsøget. 

 

  
x 

   
   

  
II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet    

 

Selskabets politik i relation til interessenterne 
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en politik for 
selskabets forhold til sine interessenter. 

 

  
x 

 

Interessenternes rolle og interesser 
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at interessenternes 
interesser og roller respekteres i 
overensstemmelse med selskabets politik herom. 

 

  
x 

   
   

  
III. Åbenhed og gennemsigtighed    

 

Oplysning og afgivelse af information 
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en informations- og 
kommunikationspolitik. 

 

  
x 
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Endvidere anbefales det, at der udarbejdes procedurer, der 
sikrer, at alle væsentlige oplysninger af 
betydning for aktionærernes og finansmarkedernes 
vurdering af selskabet og dets aktiviteter samt 
forretningsmæssige mål, strategier og resultater 
offentliggøres straks på en pålidelig og 
fyldestgørende måde, medmindre offentliggørelse kan 
undlades efter de børsretlige regler. 

 

  
x 

 

Det anbefales, at offentliggørelse sker både på dansk og 
engelsk og eventuelt andre relevante sprog 
og omfatter brug af selskabets hjemmeside med identisk 
indhold på disse sprog. 

 

  
x 

 

Investor-relationen 
Det anbefales, at bestyrelsen skaber grundlag for en 
løbende dialog mellem selskabet og selskabets 
aktionærer og potentielle aktionærer. 

 

  
x 

 

Årsrapporten og supplerende oplysninger 
Det anbefales, at bestyrelsen overvejer i hvilket omfang 
årsrapporten skal suppleres med andre end 
de krævede internationale anerkendte 
regnskabsstandarder som f.eks. US-GAAP, hvis 
brancheforhold eller andre omstændigheder gør dette 
relevant i forhold til modtagernes 
informationsbehov, herunder hensynet til 
sammenlignelighed. 

 

  
x 

 

Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med 
udarbejdelsen af årsrapporten også i tilfælde, hvor 
det ikke er krævet af gældende standarder eller lovgivning, 
tager stilling til, om det er 
formålstjenligt, at selskabet offentliggør yderligere 
uddybende ikke-finansielle oplysninger. 

 

  
x 

 

Kvartalsrapporter 
Det anbefales, at selskaber gør brug af kvartalsrapporter. 

 

  
x 

   
   

  
IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar    

 

Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar 
Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter 
og fastlægger sine væsentligste opgaver i 
relation til varetagelsen af den overordnede strategiske 
ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige 
kontrol af selskabet samt den løbende vurdering 
direktionens arbejde. 

 

  
x 

 

Bestyrelsesformandens opgaver 
Det anbefales, at der udarbejdes en arbejds- og 
opgavebeskrivelse, som indeholder en beskrivelse 
af bestyrelsesformandens og eventuelt næstformandens 
opgaver, pligter og ansvar. 

 

  
x 

 

Det anbefales, at bestyrelsesformanden påser, at det 
enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og 
kompetence bliver anvendt bedst muligt i 

 

  
x 
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bestyrelsesarbejdet til gavn for selskabet. 

 

Det anbefales, at der vælges en næstformand i selskabet, 
som skal kunne fungere i tilfælde af 
bestyrelsesformandens forfald og i øvrigt være en effektiv 
sparringspartner for denne. 

 

x 
  

 

Forretningsorden 
Det anbefales, at forretningsordenen altid er tilpasset det 
enkelte selskabs behov og mindst én gang 
årligt gennemgås af den samlede bestyrelse med henblik på 
at sikre dette. 

 

  
x 

 

Information fra direktionen til bestyrelsen 
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger procedurer for 
direktionens rapportering til bestyrelsen og 
for bestyrelsens og direktionens kommunikation i øvrigt 
med henblik på at sikre, at der løbende 
tilgår bestyrelsen de oplysninger om selskabets 
virksomhed, som bestyrelsen har behov for. 

 

  
x 

  
V. Bestyrelsens sammensætning    

 

Sammensætning af bestyrelsen 
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer, hvilke 
kompetencer den skal råde over for bedst 
muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler den, samt 
vurderer bestyrelsens sammensætning i 
lyset heraf. 

 

  
x 

 
Det anbefales, at dette sker ved: 

 
   

 

at bestyrelsen ved vurderingen af dens sammensætning 
tager hensyn til mangfoldighed i relation 
til bl.a. køn og alder, 

 

  
x 

 

at bestyrelsen sikrer en formel, grundig og gennemsigtig 
proces for dens udvælgelse og 
indstilling af kandidater, 

 

  
x 

 

at bestyrelsen sammen med indkaldelsen til den 
generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er 
på dagsordenen udsender en beskrivelse af de opstillede 
bestyrelseskandidaters baggrund med 
oplysning om bestyrelseskandidaternes øvrige direktions- 
og bestyrelsesposter i såvel danske 
som udenlandske selskaber samt krævende 
organisationsopgaver, 

 

x 
  

 

at der i beskrivelsen gives oplysning om de 
rekrutteringskriterier, bestyrelsen har fastlagt, 
herunder de krav til professionelle kvalifikationer, 
international erfaring, uddannelsesmæssig 
baggrund m.v., som det er væsentligt at have 
repræsenteret i bestyrelsen, og at der sikres 
selskabets aktionærer mulighed for at drøfte 
rekrutteringskriterierne på generalforsamlingen, 

 

x 
  



Eurosox - En analyse af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens § 107 b 
 

Side 151 af 161 
 

 

at der i beskrivelsen gives oplysning om bestyrelsens 
vurdering af dens sammensætning, 
herunder med hensyn til mangfoldighed, samt at der gives 
selskabets aktionærer mulighed for at 
drøfte bestyrelsens sammensætning på 
generalforsamlingen, og 

 

x 
  

 

at bestyrelsen årligt i ledelsesberetningen redegør for dens 
sammensætning, herunder for dens 
mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers 
eventuelle særlige kompetencer. 

 

x 
  

 

Introduktion til og uddannelse af nye 
bestyrelsesmedlemmer 
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen 
modtager en introduktion til selskabet, og 
at bestyrelsesformanden i samarbejde med de enkelte 
medlemmer tager stilling til, om der er behov 
for at tilbyde den pågældende relevant supplerende 
uddannelse. 

 

  
x 

 

Det anbefales, at bestyrelsen årligt foretager en vurdering 
af, om der er områder, hvor 
medlemmernes kompetence og sagkundskab bør 
opdateres. 

 

  
x 

 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer 
Det anbefales, at bestyrelsen ikke er større end der kan 
foregå en konstruktiv debat og effektiv 
beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for 
at deltage aktivt, og sådan at størrelsen 
giver mulighed for at bestyrelsens kompetencer og 
erfaringer passer til selskabets behov. 

 

  
x 

 

Det anbefales, at bestyrelsen med passende mellemrum 
overvejer, hvorvidt antallet af 
bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til 
selskabets behov. 

 

  
x 

 

Bestyrelsens uafhængighed 
Med henblik på at bestyrelsen kan handle uafhængigt af 
særinteresser anbefales det, at mindst 
halvdelen af de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. 
For at et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen i 
denne sammenhæng kan anses for at være 
uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: 

 
x 

  

 

• være ansat i eller have været ansat i selskabet inden for 
de sidste 5 år 
• være eller have været medlem af direktionen i selskabet 
• være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller 
have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er 
professionel rådgiver for selskabet 
• i øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i selskabet 
andet end som aktionær 
• nære bånd til hovedaktionæren 
• familiemæssige relationer 
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Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt oplyser 
hvilke bestyrelsesmedlemmer, der ikke 
anses for at være uafhængige, og at det oplyses, om nye 
kandidater til bestyrelsen anses for at være 
uafhængige, og at dette begrundes. 

 

x 
  

 

Det anbefales, at medlemmer af et selskabs direktion ikke 
indgår i selskabets bestyrelse. 

 

x 
  

 
Følgende skal fremgå omkring bestyrelsesmedlermmern.  

 
   

 

• den pågældende stilling 
• den pågældendes øvrige direktions- og bestyrelsesposter 
i såvel dansk som udenlandsk selskaber samt krævende 
organisationsopgaver 
• det antal aktier, optioner og warrants i selskabet og de 
med selskabet koncernforbundne selskaber, som 
medlemmet ejer 
• De ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte 
værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret 

 

x 
  

 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
Det anbefales, at det enkelte selskab overvejer behovet for, 
at systemet med medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer forklares i årsrapporten eller på 
selskabets hjemmeside. 

 

  
x 

 

Mødefrekvens 
Det anbefales, at bestyrelsen mødes med jævne 
mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt 
møde- og arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes 
nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af 
selskabets behov, og at den årlige mødefrekvens 
offentliggøres i årsrapporten. 

 

x 
  

 

Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af 
bestyrelsesposter 
Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem, der samtidig 
indgår i en direktion i et aktivt selskab, ikke 
beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller én 
formandspost og én menig bestyrelsespost i 
selskaber, der ikke er en del af koncernen, medmindre der 
foreligger særlige omstændigheder. 

 

x 
  

 

AldersgrænseDet anbefales, at selskabet fastsætter en 
aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer 

 

  
x 

 

og at årsrapporten indeholder oplysninger om alderen på 
de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

 

x 
  

 

Valgperiode 
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen er på valg 
hvert år på den ordinære generalforsamling 
og at bestyrelsen i den sammenhæng søger sikret balancen 
mellem fornyelse og kontinuitet, særligt 
for så vidt angår formands- og næstformandsposten. 

 

x 
  



Eurosox - En analyse af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens § 107 b 
 

Side 153 af 161 
 

 

Følgende skal oplyses om besyrelsesmedlemmerne 
• tidspunkt for indtræden i bestyrelsen 
• hvorvidt genvalg har fundet sted 
• udløb af valgperiode 

 

x 
  

 

Anvendelse af bestyrelsesudvalg (komitéer) 
Det anbefales, at bestyrelsen overvejer og beslutter, om 
den vil nedsætte udvalg, herunder 
nominerings-, vederlags- og revisionsudvalg. 
Hvis bestyrelsen nedsætter et udvalg, anbefales det, at 
dette alene sker vedrørende forhold, som 
angår afgrænsede temaer med henblik på at forberede 
beslutninger, som så træffes i den samlede 
bestyrelse. 
Såfremt der nedsættes bestyrelsesudvalg, anbefales 
bestyrelsen at udarbejde et kommissorium for 
det enkelte udvalg, hvori udvalgets ansvarsområde og 
kompetence fastlægges. 

 

  
x 

 

Det anbefales, at væsentlige punkter i det enkelte 
bestyrelsesudvalgs kommissorium oplyses i 
selskabets årsrapport, og at navnene på medlemmerne i 
det enkelte bestyrelsesudvalg samt antallet 
af møder i løbet af året oplyses i årsrapporten. 

 

x 
  

 

Evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde 
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en 
evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens og de 
individuelle medlemmers, herunder bestyrelsesformandens 
arbejde, resultater og sammensætning 
løbende og systematisk evalueres med henblik på at 
forbedre bestyrelsesarbejdet og at der fastsættes 
klare kriterier for evalueringen. 
Det anbefales, at evalueringen af bestyrelsen foretages én 
gang årligt, at den forestås af 
bestyrelsesformanden, eventuelt med inddragelse af 
ekstern bistand, at resultatet drøftes i den 
samlede bestyrelse, og at der i årsrapporten oplyses om 
fremgangsmåden ved bestyrelsens 
selvevaluering. 

 

x 
  

 

Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer 
direktionens arbejde og resultater efter i 
forvejen fastsatte klare kriterier. 
Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en 
procedure, hvorved samarbejdet mellem 
bestyrelsen og direktionen én gang årligt evalueres ved en 
formaliseret dialog mellem den 
administrerende direktør og bestyrelsesformanden, og at 
resultatet af evalueringen forelægges for 
den samlede bestyrelse. 

 

  
x 
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Vederlag 
Det anbefales, at det samlede vederlag (fast løn, 
incitamentsaflønning omfattende enhver variabel 
aflønning, pension, fratrædelsesordninger og andre 
fordele) ligger på et konkurrencedygtigt og 
rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsens 
selvstændige indsats og værdiskabelse for 
selskabet. 

 

  
x 

 

Vederlagspolitik 
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en vederlagspolitik, 
og at selskabet oplyser om indholdet 
heraf i årsrapporten samt på selskabets hjemmeside. 

 

x 
  

 

Det anbefales, at vederlagspolitikken afspejler selskabets 
og aktionærernes interesser, er tilpasset 
selskabets specifikke forhold og er rimelig i forhold til de 
opgaver og det ansvar, der varetages, 
samt at den fremmer langsigtet adfærd, er gennemsigtig og 
klart forståelig. 

 

  
x 

 

Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder en 
redegørelse for den faste løn og de overordnede 
retningslinjer for incitamentsaflønning (omfattende enhver 
variabel aflønning), herunder 
betingelserne for at optjene/få tildelt bonus/tantieme 
og/eller aktiekursrelaterede 
incitamentsordninger m.v. samt for pensions- og 
fratrædelsesordninger og andre fordele. Oplysning 
om forholdet mellem henholdsvis den faste løn, 
incitamentsaflønningen og de øvrige elementer i 
vederlæggelsen er en del af vederlagspolitikken. 
Det anbefales, at der oplyses om eventuelle 
ydelsesdefinerede pensionsordninger (defined benefit 
ordninger). 
Det anbefales, at selskabets rapportering om 
vederlagspolitikken og herunder incitamentsaflønningen 
indeholder en redegørelse for, hvordan vederlagspolitikken 
er gennemført i det foregående 
regnskabsår, samt hvordan den er henholdsvis påtænkes 
fulgt, i det indeværende regnskabsår samt i 
det følgende regnskabsår. 

 

x 
  

 

Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder klare og 
overskuelige oplysninger, som kanforstås af den enkelte 
aktionær, og som sætter aktionæren i stand til 
efterfølgende at se, at bestyrelsen overholder 
vederlagspolitikken og de vedtagne retningslinjer 
vedrørende incitamentsaflønning. Der skal således være 
sammenhæng mellem de oplysninger, der meddeles 
henholdsvis godkendes af generalforsamlingen før 
tildelingen, og årsrapporten, der viser de faktiske forhold 
efter tildelingen. 

 

  
x 
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Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik omtales i 
formandens beretning på selskabets 
generalforsamling, og at bestyrelsens vederlag for det 
indeværende regnskabsår fremlægges til 
godkendelse på den generalforsamling, hvor årsrapporten 
for det foregående år forelægges til 
godkendelse. 

 

  
x 

 

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 
Det anbefales, at de overordnede retningslinjer for 
incitamentsaflønning afspejler aktionærernes og 
selskabets interesser, er tilpasset selskabets specifikke 
forhold og er rimelige i forhold til de opgaver 
og det ansvar, der varetages. Der skal være sammenhæng 
mellem de oplysninger, der meddeles 
henholdsvis godkendes af generalforsamlingen før 
tildelingen, og årsrapporten, der viser den 
konkrete udmøntning af de godkendte retningslinier for 
incitamentsaflønning. 

 

  
x 

 

Det anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med 
aktieoptionsprogrammer, men evt. med bonusprogrammer 
og aktier til markedskurs. 

 

x 
  

 

Det anbefales, at såfremt direktionen aflønnes med aktie- 
eller tegningsoptioner, skal programmerne 
gøres revolverende (dvs. optionerne tildeles periodisk f.eks. 
hvert år og udløber over en 
årrække), og at indløsningskursen er højere end 
markedskursen på tildelingstidspunktet. 
Det anbefales, at incitamentsaflønningen udformes på en 
sådan måde, at den fremmer langsigtet 
adfærd, er gennemsigtig samt klart forståelig, også for 
udenforstående, og at værdiansættelsen på 
tildelingstidspunktet opgøres efter anerkendte metoder. 

 

  
x 

 

Fratrædelsesordninger 
Det anbefales, at oplysninger om fratrædelsesordningers 
væsentligste indhold offentliggøres i 
selskabets årsrapport. 

 

x 
  

 

Åbenhed om vederlag 
Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om 
størrelsen af henholdsvis de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers og de enkelte 
direktionsmedlemmers samlede vederlag fra selskabet og 
andre selskaber i samme koncern. 

 

x 
  

  
VII. Risikostyring    

 

Identifikation af risici 
Det anbefales, at bestyrelse og direktion ved udarbejdelsen 
af selskabets strategi og overordnede 
mål identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, 
der er forbundet med realiseringen 
heraf. 

 

  
x 
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Plan for risikostyring 
Det anbefales, at direktionen på baggrund af de 
identificerede risici udarbejder en plan for 
virksomhedens risikostyring til bestyrelsens godkendelse, 
og at direktionen løbende rapporterer til 
bestyrelsen med henblik på, at den systematisk kan følge 
udviklingen inden for de væsentlige 
risikoområder. 

 

  
x 

 

Åbenhed om risikostyring 
Det anbefales, at selskabet i sin årsrapport oplyser om 
selskabets risikostyringsaktiviteter. 

 

x 
  

  
VIII. Revision    

 

Bestyrelsens indstilling til valg af revisor 
Det anbefales, at bestyrelsen efter samråd med direktionen 
foretager en konkret og kritisk 
vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til 
brug for indstilling til 
generalforsamlingen om valg af revisor. 

 

  
x 

 

Aftalen med revisor 
Det anbefales, at revisionsaftalen og den tilhørende 
honorering af revisor aftales mellem selskabets 
bestyrelse og revisor. 

 

  
x 

 

Ikke-revisionsydelser 
Det anbefales, at bestyrelsen årligt vedtager overordnede, 
generelle rammer for revisors levering af 
ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors 
uafhængighed m.v. 

 

  
x 

 

Interne kontrolsystemer 
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt 
gennemgår og vurderer de interne 
kontrolsystemer i selskabet samt ledelsens retningslinier 
herfor og overvågning heraf, og at 
bestyrelsen overvejer, i hvilket omfang en intern revision 
kan bistå bestyrelsen hermed. 

 

  
x 

 

Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn 
I forbindelse med at bestyrelsen sammen med revisor 
gennemgår årsrapporten (eventuelt et udkast 
hertil) anbefales det særligt at drøfte regnskabspraksis på 
de væsentligste områder samt væsentlige 
regnskabsmæssige skøn, samt at hensigtsmæssigheden af 
den valgte regnskabspraksis vurderes. 

 

  
x 

 

Resultatet af revisionen 
Det anbefales, at resultatet af revisionen drøftes på møder 
med bestyrelsen med henblik på at 
gennemgå revisors observationer og konklusioner 
eventuelt baseret på et revisionsprotokollat. 

 

  
x 
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Revisionsudvalg 
I selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige 
forhold anbefales det, at bestyrelsen 
overvejer, hvorvidt der skal etableres et revisionsudvalg til 
forberedelse af bestyrelsens behandling 
af revisions- og regnskabsmæssige forhold. 

 

  
x 

 
 

11.9 Bilag 9 - Interview med Finn Meyer 
 
Interview med Finn Meyer, medlem af Komiteen for god selskabsledelse afholdt d. 14. 
oktober. 
 
Spørgsmål til artikel i R&R 2008 nr. 5 
Hvad menes med "med en vis ret kan man sige at ledelsens ansvar er udvidet".  
Ledelsens ansvar skærpes, fordi de nu skal offentliggøre oplysninger og derved vil stå på mål for flere 
forhold. Reelt er der ikke ændret på ansvar, men efter som de skal oplyse om det nu, forpligter det dem 
også. 
 
Hvornår er skat og it væsentlige for regnskabsaflæggelsesprocessen 
Et spørgsmål angivelse af politikker mv. 
Var ment som en "provokation", for at få virksomhederne til at tage stilling til deres skatte- og IT-
politik. 
 
Generelle spørgsmål til ÅRL § 107b 
Hvorfor snakker alle om at disse regler medførre ekstra omkostninger, bør alle disse regler ikke 
allerede være opfyldt 
Disse regler har ikke før været et issue på ledelsesniveau. Jo, alle krav burde være overholdt på 
nuværende tidspunkt. Der er dog altid forskel, når der skal ske offentliggørelse af specifikke forhold. 
Bestyrelserne vil derfor gerne været helt sikre på de forhold de vælger at stå på mål for, hvorfor de 
vælger at investere penge i at få forholdene oplyst og dokumenteret korrekt. Der er også de 
virksomheder, der kan se fordelen i at investere pengene i at få etableret kontroller og systemer, der på 
længere sigt kan minimere et selskabs omkostninger og risici.  
 
Ved beskrivelse af funktionerne i ledelsen, hvor mange foretager så en beskrivelse af bestyrelsens 
ansvarsområder. 
Et få tal af selskabet. Det er et spørgsmål om at formidle til investor om hvordan ansvarsfordelingen på 
toppen er. En beskrivelse af ledelsesorganer skal sætte investor i stand til at vurdere om han har tillid 
til ledelsen og deres baggrund ,til at de er en god investering. Endvidere er der i Europa stor forskel på 
ledelsesstrukturerne landene i mellem. Nogle lande har et 1 strenget ledelsessystem, hvor vi Danmark 
har delvist 2 strenget ledelsessystem. 
 
Hvem sikre at selskaberne overholder §107 b. Revisor skal ikke længere revidere ledelsesberetningen, 
så hvad hvis selskaber ikke giver de oplysninger de skal, hvem kontrollere dette 
Reelt set ingen. Som revisor bør vi dog altid have to forhold for øje når vi gennemlæser en beretning; 
1) ”kan det bevises at” og 2) Der bør aldrig angives "alle". Der bør kun angives forhold der ikke kan 
misforstås.  
 
Hvorfor "euro"sox og ikke US Sox 
Lovgivning skal tilpasses de enkelte lande og den enkelte kultur. USA havde en skandale der ødelagde 
store dele af økonomi, og der skulle handles hurtigt. Europa har været nødt til også at implementere 
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noget lignende, for ikke at "skille" sig ud. De efterfølgende år er Europa dog blevet en noget mere 
populær markedsplads for selskaber der ønsker at notere sig. Pludselig er der langt færre forhold der 
skal opfyldes for at være på børsen i europa, modsat USA, og som selskab kan du få adgang til ligeså 
meget likviditet. Der har været meget få børsnoteringen i USA siden implementeringen af US sox, 
hvilket formentlig skyldes at kravene er blevet skærpet så meget. Modsat har der været flere noteringen 
på den engelske børs. Det kan ikke udelukkes at europa en dag får lignede stramme regler som i usa, 
det vil dog kræve en skandale i størrelsesorden som enron. Selskaberne/invetorerne vil først forstå 
vigtigheden af oplysningerne den dag der sker en skandale.  
Spørgsmål til anbefalingerne 
 
Det virker som om at anbefalingerne fra april 2010 er meget mere præcise, og med flere kommentarer 
end de tidligere. 
Overordnet er anbefalingerne ikke ændret, der er dog sket en præcisering flere steder. Herudover er det 
blevet angivet mere klart og tydeligt at der skal angives forklaringer for hver anbefaling. Nasdaq har 
blandt andet angivet i deres regler der er gældende pr. 1. juli 2010 at der skal angives forklaringer, og 
at de skal gives samlet. Endvidere har der været et ønske om at øge sammenligneligheden i 
anbefalingerne til udlandet.  
 
Hvordan skal "risikostyringsaktivitet" forstås? Er det overordnet at de gør noget for at styre deres 
risiko eller skal de skrive hvad de nøjagtigt gør for at styre den. 
Beskrivelsen skal indeholde forslag til hvorledes risici søges astyretog identificeret. Ofte er de 
væsentligste risici dem selskabet ikke kan/vil fortælle om, hvorfor investorer næsten aldrig, vil få disse 
at vide. Som eksempel kan nævnes BP-sagens indvirkning på Obamas popularitet. Obama havde 
formentlig ingen ide om, hvor meget sådan en sag kunne påvirke ham. Man kan lidt frækt sige "hans 
risiko-vurdering ikke har været tilstrækkelig". (man kan vel også sige, at BP’s risikovurdering ikke har 
været tilstrækkelig)  
 
Er det tilstrækkeligt at oplyse om bestyrelsens samlede aktie beholdning? jf. anbefalingerne står der jo 
for hvert medlem, og hvorfor skal der oplyses herom.  
Det er et spørgsmål om at investor for et overskueligt indblik i hvem der ejer aktier. Ved f.eks. at 
kontrollere de indberettede aktie handler til børsen, fås ikke samme fuldstændighed, som ved 
oplysning i årsrapporten. At direktionen/bestyrelsen har aktier i et selskaber, viser jo også at de selv 
tror på selskabet. Vises beholdningen samlet, er det ikke til at vurdere om alle ejer aktier, eller det er et 
enkelt medlem.  
 
"Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder klare og overskuelige oplysninger, som kan forstås 
af den enkelte aktionær, og som sætter aktionæren i stand til efterfølgende at se, at bestyrelsen 
overholder vederlagspolitikken og de vedtagne retningslinjer vedrørende incitamentsaflønning.  
Det er et spørgsmål om investor kan forholde sig til hvorledes ledelsen aflønnes. Er første delen af 
lønnen baseret på fastløn, er der ikke meget incitament til at performe ekstra godt.  
Herudover er det vigtigt at bestyrelsen ikke modtager incitamentsaflønning, da de skal fungere som 
kontrol organ, og det kan kompliceres af manglende uafhængighed. 
Oplysninger om udvalgets kommissorium. Er det ikke tilstrækkeligt at oplyse om komiteens 
arbejdsopgaver  
Ja, det handler igen om at investor kan blive oplyst om de opgaver som udvalgene bidrager til. Der skal 
derfor oplyses om hvad udvalgene/komiteerne laver (i regnskabsåret), og ikke om hvad de godt kunne 
tænke sig at de skal lave. 
 
Hvordan skal "følg eller forklar" forstås. Flere virksomheder skriver blot at de ikke følger 
anbefalingerne, men ikke hvorfor. 
Der skal angives en forklaring. Det er samtidig vigtigt at huske på at anbefalingerne er til også for 
investor, så argumentationen for ikke at følge anbefalingerne, skal begrunde hvorfor man indretter sig 
anderledes.  
 



Eurosox - En analyse af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens § 107 b 
 

Side 159 af 161 
 

Hvad forstås ved "redegørelse for bestyrelsens sammensætning", er der tale om en beskrivelse, eller er 
det tilstrækkeligt at beskrive de jobs, som bestyrelsen har ved siden af, og så må læseren selv drage sin 
beslutning 
Det er et spørgsmål om at give investor mulighed for at vurdere om han mener posterne er besat 
hensigtsmæssigt. Tror han på at bestyrelsen/ledelsen er den bedste til at skabe resultater, og til at 
vurdere dette er det vigtigt med oplysninger på enkelt niveau.  
 
Hvornår har et selskab komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold (her tænkes i forhold til 
revisiondudvalg). Når et selskab er børsnoteret og aflægger efter IFRS er det som oftest komplekst 
Det kan være svært at vurdere, og må være op til det enkelte selskab at vurdere. Har de f.eks. ofte 
behov for ekstern assistance, kunne noget tyde på at der er komplekse forhold i selskabet. Vigtigheden 
af et revisionsudvalg, vil ej heller blive forstået før end der opstår en skandale som følge af manglende 
udvalg. 
 
Generelle spørgsmål 
Hvorfor er anbefalingerne kun til børsnoterede 
Det er et spørgsmål om at beskytte mindretals-aktionærene. Hvis du vil investere i et unoteret selskab, 
vil du ofte have langt større forhandlingsmuligheder og indsigt, da disse selskaber har behov for din 
likviditet. Ligesom når banker stiller likvide midler til rådighed, kan de ofte forlange meget mere, end 
havde de været en mindretalsaktionær i et børsnoteret selskab.   
 
”Vi spurgte også Finn, om han mente en ledelseserklæring ville være en løsning”. Det mener han ikke, 
da vi har med mennesker at gøre, vil en sådan erklæring ikke forhindre skandaler, men medfører øgede 
omkostninger for selskaberne.” 
 
Det der med hvorfor vi ikke havde fået Corporate Governance anbefalinger i Danmark noget før, sagde 
Finn. At den tidligere direktør for Scandinavisk Tobaks Kompagni, havde udtalt da Cadbury var hos 
KPMG i 1992. ”Behøver det ikke, hos os taler vi om tingene” 
 

11.10 Bilag 10 - Interview med Jakob Vestergaard 
 
Interview med Jakob Vestergaard, rådgiver vedrørende interne kontroller. Afholdt d. 
12. oktober 2010 
 
Generelle spørgsmål til ÅRL § 107b 
Hvorfor snakker alle om at disse regler medføre ekstra omkostninger, bør alle disse regler 
ikke allerede være opfyldt?  
Et spørgsmål om at loven er blæst op til mere end det er. Selskaberne har hele tiden været 
underlagt selskabsloven, og skulle sikre tilstrækkelige interne kontroller. Den nye lov medføre 
blot at det skal skrives ned og offentliggøres, og i den forbindelse anvender selskaberne 
yderligere ressourcer på at sikre det er rigtigt når de nu kan blive holdt op på det.  Det er også 
et spørgsmål om at selskaberne ikke kan "se fordelen" i at anvende de ekstra essosurcer/penge 
på implementeringen i år et, for at få gevinst de efterfølgende år i forbindelse med optimering 
af arbejdsindsats.  
 
Indholdet i 107b 
Der er ingen krav til hvad beskrivelsen skal indeholde. Det er op til selskabet selv at vurdere 
hvad de mener er hovedelementer og skal beskrives. Flere selskaber benytter COSO som 
framework, men angiver ikke specifikt at der er tale om COSO, da dette stiller en række 
forventninger til detaljeringsgraden af beskrivelsen.  
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KPMG anbefaler at COSO anvendes, da dette netop sætter krav til indholdet i beskrivelse.  
Der vil formentlig ikke komme strengere krav (hard law) på området før der kommet en 
egentlig skandale hvor selskaberne bliver hængt op på deres beskrivelse. Ligesom USA havde  
 
Enron skandalen.   
Europa har valgt den "milde"-vej, for at undgå det ramaskrig der var i USA ved 
implementeringen af US sox.  107b først rigtig brugbar når der bliver knyttet en 
ledelseserklæring til, samtidig med at der er opsat retningslinier for hvad beskrivelsen skal 
indeholde 
 
Intet kan være forkert i beskrivelse, da der ingen retningslinjer er. Det eneste forkerte der kan 
være at du ikke angiver en beskrivelse.  Finn Meyer har i 2008 udgivet en artikel omkring 
hvad der kunne udgør indholdet i beskrivelse. 
 
Eurosox 
Eurosox skal ses særskilt i forhold til us sox. Det essentielle i US sox er at kontrollerne skal 
testet, der skal ikke fortages nogen test i eurosox. Anvendelsen af ordet eurosox har også 
bidraget til at "skræmme" folk og derved tro at det her bliver meget omkostningsfyldt end det i 
virkeligheden er 
 

11.11 Bilag 11 - Oversigt med kapitler i US SOX 
Title I--Public Company Accounting Oversight Board 
Title II --Auditor Independence 
Title III--Corporate Responsibility 
Titel IV - Enhanced financial disclosures  
Titel V - Analyst conflicts of interest 
Titel VI - Commission resources and authority 
Titel VII- Studies and reports 
Titel VIII- Corporate and criminal fraud accountability 
Titel IX - White-Collar crime penalty enhancements 
Titel X - Corporate tax returns 
Titel X - Corporate fraud accountability 
 

 

http://sox-online.com/soxact.html#title1�
http://sox-online.com/soxact.html#title2�
http://sox-online.com/soxact.html#title3�
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