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Forkortelser 

Vi har i opgaven anvendt følgende forkortelser, som hermed oplistes med deres fulde navn: 

 

FSR  –  Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.  

FRR  –  Foreningen af Registrerede Revisorer. 

ÅRL  –  Årsregnskabsloven.  

IFRS    –  International Financial Reporting Standards. Dette er navnet på ældre standarder udstedt 

af International Accounting Standards Board (IASB). 

IAS  –  International Accounting Standards. Dette er navnet på ældre standarder udstedt af 

International Accounting Standards Board (IASB)1. 

EØS  –  Europæiske Økonomiske Samarbejde. 

NN  –  Novo Nordisk A/S. 

APMM  –  A. P. Møller Mærsk A/S. 

CBS – Copenhagen Business School eller Handelshøjskolen i København. 

 

                                                 
1 Vejledning til E&S bekendtgørelse nr. 1329 af 14.12.2004, 
http://www.fsr.dk/41256B0500435720/no/01001928/$File/Bek%201329_IFRS.doc  



Begreber 

Følgende begreber er anvendt i indeværende afhandling: 

Ledelsen  –  Ved virksomhedens ledelse menes virksomhedens bestyrelse og direktion 

i forening, det vil sige både bestyrelsen og direktionen.  

Revisor  –  I indeværende afhandling dækker udtrykket revisor, medmindre andet 

anføres, en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. 

Corporate Governance  –  Vi har løbende gennem rapporten valgt Nørby-udvalgets 

definition, jf. efterfølgende citat, af begrebet som den 

forståelsesmæssige baggrund: ”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”.2 

Interessent  –  Ved interessent hentydes til de personer og virksomheder, som har 

interesse i den pågældende virksomhed og dens regnskab. Interessenter 

kan endvidere være myndigheder eller diverse lokalsamfund, men kan 

kort defineres som værende dem, der bliver påvirket af virksomheden 

eller på anden måde har en interesse i virksomheden. 

Retvisende billede  –  Ved retvisende billede forstås, at årsrapporten skal give et retvisende 

billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, 

koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Retvisende billede er ligeledes den såkaldte generalklausul i 

Årsregnskabsloven3.  

 

Forkortelser4 og begreber er ikke oplistet udtømmende, men er tillige forklaret løbende, hvor 

forkortelsen anvendes for at skabe det nødvendige løbende forståelsesmæssige overblik. Vi mener, at 

ovenstående begreber er grundlæggende for læserens generelle forståelse.  

                                                 
2 Nørby-udvalgets rapport, 2005, om Corporate Governance i Danmark, s. 23. 
3 Henholdsvis årsregnskabslovens (ÅRL) §§11-12 og til dels de grundlæggende forudsætninger i §13. 
4 Uddybet i afsnit Forkortelser. 



Struktur 

Afsnit vil være indledt med en mindre agenda skrevet i kursiv, hvor vi har fundet dette relevant for 

læserens forståelse. Selve strukturen er opdelt i 5 større afsnit, som hver især repræsenterer et led til 

fremkommelse af den endelige konklusion.  

 

 



Executive Summary 

This thesis traces the development of the mandatory Operating review introduced by the Parliament 

introduced in March 2008, and investigates its potential role in providing enough information. The 

latter issue is explored by means of 3 case studies followed by 3 in-depth interviews designed to 

investigate more fully corporate views as to the probable impact of the new regulations. 

The thesis begins with a general presentation of the background to why we have chosen this subject, 

and what limitations we have made during the process. This narrows us down to the actual research 

question on how to ensure an accurate reporting of the operating review in listed companies before and 

after the enactment of L100.  

In order to discuss the above, we introduce a number of theories that help to understand how to read the 

operating review in order that it will benefit the individual reader. Nicklas Luhmann was a sociologist 

who authored more than 20 books about communication. Communication is an essential part of the 

operating review as the recipients have different preferences. To understand how to communicate with 

the outside world, we have therefore focused on the different kinds of information and categorized it 

into biological, social or psychological.     

We commence the general audit process with the attention placed on the issues based on 

"Nørbyudvalgets anbefalinger." Throughout the thesis we also discuss the code of conduct, risk 

management, fraud and internal control.  

Following that, we have used the above-mentioned theories, laws and recommendations to analyze the 

operating reviews for AP Møller Mærsk A/S, Novo Nordisk A/S and Carlsberg A/S. The findings of 

these three cases vary from company to company. APMM addresses other businesses whereas NN and 

Carlsberg address the consumers, which points to the differences in the structure of the three operating 

reviews. All three companies have implemented an audit committee to help them communicate with 

their external accountant to improve the internal controls. This will, under the former law, provide the 

shareholders with a more trustworthy operating review. On the other hand implementing the new law 

means that the companies no longer have to substantiate what they have written in the operating 



review. In continuation of the discussion of whether the operating review is more trustworthy before or 

after L100, the thesis argues in favour of the Danish system, which stipulates that there is a board and a 

management, who are supposed to supply and test each others area of responsibility. We cannot agree 

that it actually works in practise and will attempt to give a reason as to why we think it does not work.  

To examine the accountants’ work, before and after L100, we have discussed the nature of the 

responsibility of the accountant. Before the L100 the accountant had to give an accountant's statement 

in connection with the operating review based on an audit. But after the regulation, L100, the 

accountant must give a written statement based on what the person has read. The company no longer 

has to document the statements of their operating review. Conclusively it means that the accountant has 

less responsibility, but on the other hand must give a more precise explanation.  

To finalise the thesis, we have given our suggestion to what might be a future statement on the 

operating review.  
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DEL 1 

 

1.1 Indledning 

Det erhvervsmæssige samfund har gennem tid været præget af store skandaler. Dette har bevirket, at 

flere virksomhedsledere har måttet afsone deres ansvarspådragende handlinger i fængsel. Endvidere har 

revisorer været kendt ansvarlige for deres andel i årsrapportens udfærdigelse i flere af skandalerne, 

således at virksomheders interessenter ikke længere retfærdigvis, som udgangspunkt, kan have den 

samme troværdighed til, at virksomhederne udelukkende bliver drevet i virksomhedens bedste 

interesser. Det erhvervsmæssige samfund har efterfølgende ændret sig i en retning, der sigter mod 

bedre rapportering fra ledelsen, hovedsageligt via ledelsesberetningen, men også en set mere åben og 

virkelighedstro årsrapport og ledelsesberetning. Loven har løbende forsøgt at tilpasse sig disse 

ændringer. Folketinget udsendte derfor den 12. marts 2008 et lovforslag, L100, vedrørende ændringer 

til den eksisterende Årsregnskabslov, som i følge lovforslagets betænkninger er blevet fremsat for at 

lette den administrative byrde for erhvervsvirksomheder i Danmark samt styrke grundlaget for 

regnskabsudarbejdelse. Forslaget skal endvidere afspejle forhold, som løbende påvirker det danske 

erhvervsliv, herunder konkurrencen fra udlandet, besvigelser, konjunkturerne, fusioner og joint 

ventures på erhvervsvirksomhedernes markeder m. fl. Disse udvalgte forhold bevirker blandt andet, at 

danske virksomheder forsøger at vokse i størrelse, overtage nye markeder, foretage opkøb af andre 

virksomheder, optimere deres administrative processer, sikre deres vidensressourcer samt foretage 

ekstra interne risikoforanstaltninger. Alle tiltagene er hovedsageligt en konsekvens af den 

verdenskonkurrence, som danske virksomheder befinder sig i samt et forsøg på at optimere danske 

erhvervsvirksomheders effektivitet og desuden omsætning og indtjeningsevne. Folketinget har af den 

grund forsøgt at imødekomme danske virksomheders konkurrenceevne for, at den danske 

betalingsbalance fortsat kan vægte positivt for Danmark. Desuden har man indført fokus på 
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informationsværdi og indirekte forebyggelse af besvigelser. Den øgede informationsværdi er 

eksemplificeret via den øgede Corporate Governance5.  

 

Lovforslaget er ydermere en harmonisering af EU-rettens 4. og 7. direktiv6, hvorved det 

konkurrencegrundlag, der eksisterer mellem de europæiske (EU) virksomheder harmoniseres.  

Lovforslaget, L100, er nu vedtaget i Folketinget og fik effekt for danske erhvervsvirksomheder pr. 1. 

september 2008.  

 

Den nye lovgivning L100 betyder blandt andet, at revisor ikke længere skal medtage 

ledelsesberetningen i sin revisionserklæring, men i stedet som et punkt efterfølgende denne og kun med 

erklæring om konsistenstjek. Dette betyder, at ledelsesberetningen ikke længere, som udgangspunkt, 

har samme troværdighed, da en validering således ikke er foretaget på baggrund af offentlighedens 

tillidsmands erklæring herom. Den udeladte revision kan dermed indebære, at der opstår et tomrum 

mellem virksomhedens ledelse og dennes interessenter, da det må formodes, at de ikke længere kan 

basere samme vægt på ledelsesberetninger i forhold til økonomiske beslutninger, som de måtte påtænke 

at træffe. Vi vurderer dog, at der stadig er flere krav, som aflæggelse af ledelsesberetninger er 

underlagt, herunder særligt krav om god selskabsledelse, revisionsstandarder, årsregnskabsloven og 

også som en del af den retvisende redegørelse, hvorfor man stadig må formode at kunne tillægge 

ledelsesberetningens informationsværdi i forhold til interessenters en stor betydning. Vi vil derfor 

vurdere det spændende netop at undersøge, hvilke valideringskrav som der efterfølgende vedtagelsen 

kan tillægges ledelsesberetninger i børsnoterede danske virksomheder. 

 

 

 

                                                 
5 Herunder særskilt Corporate Governance statement, en egentlig redegørelse i forhold til ledelsesberetningen; Corporate 
Governance benævnes tillige God Selskabsledelse. 
6 Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union har udsendt direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006. (4. og 7. 
direktiv). 
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1.2 Problemidentifikation   

1.2.1 Formål 

Vi har som en proces i sammenhæng med metodeovervejelser afklaret et konkret formål til 

afhandlingen7. Formålet er på baggrund af denne proces afgrænset til at være at opnå forskellige 

vurderinger af data som rapporteres i ledelsesberetningen, som kan give os et grundigt indblik i den 

informationsværdi, som man efterfølgende L100 kan tillægge ledelsesberetningen. Derfor har vi 

vurderet det relevant at analysere rapportering i ledelsesberetningen både før og efter L100 for at kunne 

basere en efterfølgende vurdering på et sagligt grundlag. Vi vil derfor opnå forskellige vurderinger af, 

hvad rapportering indebærer og hvilke krav, der med rette er stillet eller bør stilles til rapportering for at 

sikre, at årsrapportens interessenter stilles et samlet retvisende billede af virksomheden for øje.  

 

 Vi har i forbindelse med ovenstående hovedformål til hensigt at analysere, hvilken betydning ledelsen 

i et børsnoteret selskab har for mulighederne for at skabe et omdømme, og hvad der gør lederne i stand 

til at håndtere de nye udfordringer, som virksomheden står overfor set i lyset af det samfundsmæssige 

pres, herunder den nye lovgivning via indførslen af L100. Vi vil derefter kunne basere en diskussion på 

denne analyse ved at komme med argumenter for og imod konsekvenserne for ledelsens fremtidige 

muligheder for valid rapportering til virksomhedens interessenter.  

 

Det er endvidere afhandlingens afledte formål at fremkomme med en gennemgang af 

virksomhedsledelsen og dennes ansvar, særligt som følge af ændringerne i L100. Dette vil foregå på 

basis af en grundig gennemgang og vurdering af aktuelle rapporteringsmuligheder, som skal danne 

grundlag for en sammenholdelse af de fremtidige forventninger til ledelsesberetningers udformning. 

Endvidere finder vi det relevant at foretage en vurdering af indholdet i ledelsesberetningen, herunder 

også hvordan data sikres en vis validering både før og efter indførslen af L100 samt at give et indblik i 

den informationsværdi, som rapporteres i ledelsesberetningen.  

 

                                                 
7 Andersen, 1999, Den Skinbarlige virkelighed, side 42. 
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1.2.2 Interessenter 

Vi vurderer ikke, at der i forbindelse med udfærdigelse af formålet med afhandlingen har været behov 

for udarbejdelse af en interessentanalyse8. Da interessenterne9 er begrænset til hovedsageligt 

indeværende opgaveskrivere samt Handelshøjskolen i København, betyder det, at der ikke er 

umiddelbart foreligger indholdsmæssige krav til afhandlingens analyser og vurderinger samt det 

overordnede tema. Interessenternes påvirkning koncentreres i stedet hovedsageligt om formalia og 

strukturmæssig opbygning. Vi vurderer dermed, at dette ikke har haft påvirkning på afhandlingens 

formål, hvorfor en interessentanalyse ikke er foretaget. 

                                                 
8 Andersen, 1999, Den Skinbarlige virkelighed, side 42. 
9 Se herfor afsnit 1.1 Indledning. 
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1.2.3 Hovedproblem  

Vi har valgt at skrive nærværende afhandling indenfor hovedtemaet virksomhedsledelsens rapportering 

i et børsnoteret selskab.  

 

Vi ønsker at undersøge, hvilken betydning ledelsen i et børsnoteret selskab har af muligheder for at 

skabe et omdømme, og hvordan lederne håndterer de samfundsmæssige ændringer og ikke mindst 

forventninger til ledelsens eksterne rapportering.  

 

Derudover ønskes at diskutere konsekvenserne for ledelsens fremtidige muligheder versus barrierer for 

sikring af valide datarapporteringer i virksomheden, - dette vurderet i forhold til aktuel anvendelse af 

rapportering igennem ledelsesberetningen, og vi ønsker derfor overordnet i opgaven at undersøge og 

analysere: 

 

Hvordan sikres en retvisende rapportering af ledelsesberetningen for regnskabslæserne i 

børsnoterede virksomheder før og efter vedtagelsen af lovgivning L100? 

 

Det er vores målsætning at fremkomme med en gennemgang af virksomhedsledelsen og dennes ansvar 

samt komme med et bud på fremtiden set fra revisors perspektiv. Gennemgangen og særligt analysen af 

udvalgte virksomheders rapportering i ledelsesberetningen vil og skal fungere som et oplæg til 

kommentarer fra et udvalg af eksterne personer, som kan medvirke til at belyse holdninger til 

rapportering i ledelsesberetninger. Herunder også, hvordan de sikrer sig, at data har gennemgået en 

validering. Dette skal efterfølgende fungere som et samlet oplæg til en vurdering af de i L100 indførte 

ændringer i forhold til ledelsesberetningen og dermed også en vurdering af den informationsværdi, som 

virksomhedens interessenter kan tillægge ledelsesberetningen fremadrettet. 
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Vi vil besvare vores hovedproblem ved hjælp af en opdeling i delproblemer, hvoraf en besvarelse heraf 

slutteligt kan sammenknyttes til en samlet konklusion på vores hovedproblem: 

 

o Hvordan kan regnskabslæserne forstå ledelsesberetningen ud fra et teoretisk perspektiv? 

 

o Hvilken betydning, herunder ansvar og konsekvenser, har nuværende lovgivning, 

begrebsrammer, anbefalinger og reguleringer for aflæggelse af ledelsesberetninger i danske 

børsnoterede virksomheder? 

 

o Hvordan formidler danske børsnoterede virksomheder den for interessenterne væsentlige 

information i deres ledelsesberetninger, og hvad er hovedelementerne omkring intern kontrol 

og risikostyringssystemer i forbindelse med virksomhedens regnskabsaflæggelse? 

 

o Hvad skal virksomhedens ledelse indsamle af nødvendige og relevante data til brug for 

ledelsesberetningens udformning, og hvordan sikrer virksomhedens interessenter sig, at de i 

ledelsesberetningen oplyste informationer er i overensstemmelse med virkeligheden? 

 

o Hvordan sikres virksomhedens interessenter, at ledelsesberetningen ikke er i strid med 

årsrapportens retvisende redegørelse, og hvad er konsekvensen, såfremt dette ikke er 

tilfældet? 

 

For at kunne opstille ovenstående problemstillinger, der i samlet form skal kunne indeholde vores 

hovedproblem, vil vi forsøge at give et kort indblik i det teoretiske udgangspunkt, der er med til at 

forme vores afhandling. Den teoretiske ramme omkring afhandlingen skal kunne behandle den 

kompleksitet, der er i ledelsen af en virksomhed. Den skal kunne give en forståelse af, hvordan en 

virksomhedsledelse er formet og hvilken mulighed, ledelsen har i forhold til de beslutninger, den 

træffer.  

Den teoretiske ramme vil derfor være det moderne systemteoretiske perspektiv, som opfatter en 

organisation som et selvdannet system, der konstant ændrer sig. Det er en meget rummelig teori, der 

bygger på, at kommunikative processer, herunder ledelsesprocesser, er komplekse. Med det menes, at 
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disse processer ikke er rationelt entydige, og at man ikke kan forudsige et sikkert udfald. Det vil sige, at 

man ikke kan sikre sig 100 %, hvordan budskaberne modtages, og at udsagnene derfor skal kunne 

rumme usikkerhed om en del af udfaldene. 

 

Den ændring, der konstant er i vores samfund, lægger et pres på en virksomhedsledelse, både nationalt 

og internationalt. Vi vil derfor som start på afhandlingen belyse, hvilke samfundsmæssige ændringer, 

der typisk vil kunne lægge pres på ledelsen af en organisation. Dette gøres ved først og fremmest at 

belyse aktuelle lovkrav og reguleringer, som aflæggelse af ledelsesberetninger er underlagt. Dette 

vurderes som grundlæggende for den videre forståelse samt behandling af efterfølgende 

problemstillinger.  

 

Når vi først har defineret krav, som der er i forhold til børsnoterede selskaber, vil fokus være på 

ledelsens ansvarsområder for netop at kunne vurdere, hvor ledelsen vil have svært ved at leve op til 

ansvarsområderne samt hvilke eventuelle ansvarspådragende konsekvenser, der kan foreligge som 

følge heraf. I samme forbindelse vil vi efter bedste evne definere ledelsen, og hvordan de kontrolleres 

internt i virksomheden. Bestyrelsen og deres funktion vil endvidere blive behandlet.  

 

Interne kontroller og risikostyring er ikke defineret i lovforslaget, men COSO-frameworket er det mest 

anerkendte og anvendte grundlag for arbejdet hermed. Vi ønsker derfor at beskrive COSO, som 

overordnet svarer til de nye danske krav. Turnbull kunne endvidere være blevet anvendt, men vi mener, 

at denne meget svarer til COSO, samt at anvendelse af denne er hyppigere udbredt.  

Endvidere er det vores ønske, at behandlede de danske Corporate Governance krav, ”Anbefalinger for 

god selskabsledelse 2005”, som er indarbejdet i Børsens oplysningsforpligtelser (OFA) § 36; også 

henvist til som Nørbyrapporten. 

Gennemgangen af udvalgte danske børsnoterede virksomheder i forhold til efterlevelse af Corporate 

Governance anbefalinger skal løbende anvendes som reference til den aktuelle anvendelse af 

ledelsesberetningen. Vi vil herefter diskutere, hvorvidt de udvalgte virksomheder efterlever kravene, 

samt hvordan de i positivt fald i praksis efterlever kravene. Endvidere er det vores vurdering, at dette 

kan danne en basis for den videre diskussion af aktuel anvendelse af ledelsesberetninger i forhold til de 

ændrede forhold, som blev indført i forbindelse med vedtagelsen af L100. 
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I forbindelse med krav til ledelsen, samt dét forhold at ledelsesberetningen ikke længere er en del af 

revisors erklæring vil vi diskutere, hvordan ledelsen kan indsamle nødvendige og relevante data til brug 

for ledelsesberetningens udformning. Herunder hvordan regnskabets interessenter kan sikre sig, at de i 

ledelsesberetningen oplyste informationer er i overensstemmelse med virkeligheden.  

Vi mener refererende, at der skal ske en validering af disse indsamlede data for at sikre interessenterne 

en årsrapport, der stadig efterlever de grundlæggende principper i Årsregnskabslovens §13, så 

regnskabslæserne med samme grundlag kan træffe økonomiske dispositioner ¨herudfra. Derfor mener 

vi, at det er interessant at gennemgå validering af data ud fra lempelsen10, der indføres med L100. Dette 

betyder også, at ledelsen ikke kan fralægge sig et ansvar herfor ved at have revisor som en ekstern 

kontrollant. Der er dermed ikke længere, som udgangspunkt, tilknyttet eksterne kontrollanter, der 

afgiver en revisionserklæring, som regnskabslæsere kan støtte ret på til brug for deres økonomiske 

beslutninger. 

 

Samlet set vurderer vi, at indeværende afhandling kan bidrage til at afklare bekymringer omkring den 

manglende revision af ledelsesberetningen. Vi vil skabe et overblik, der giver læseren den nødvendige 

indsigt til at vurdere billedet efter, at der ikke længere er revision og dermed heller ikke en ekstern 

kontrollant til at sikre, at rapportering i form af beretninger til stadighed efterlever den retvisende 

redegørelse, og som dermed også kan fungere som en garant for et rimeligt beslutningsgrundlag for 

økonomiske dispositioner truffet af virksomhedens interessenter. Slutteligt vil vi give et bud på 

fremtiden set fra revisors vinkel og dermed perspektivere overblikket til en konkret situation og dermed 

forhåbentligt afklare yderligere forvirring for fremtidige regnskabslæsere. 

 

                                                 
10 Nemlig, at ledelsesberetningen som udgangspunkt ikke længere er underlagt revision men blotkonsistenstjek. 
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1.3 Metode 

1.3.1 Tilgang til vidensproduktion 

Gennem opgaven er truffet en række beslutninger omkring vidensproduktion. Dette sker i form af de 

forskellige undersøgelsesmetoder, der benyttes til at opnå viden omkring de analyser og cases, som vi 

har udvalgt til brug for en struktureret analyse og vurdering af de opstillede problemstillinger.   

 

I forbindelse med de teoretiske tilgange til opgaven er benyttet den deduktive metode11, idet der er 

taget udgangspunkt i Luhmanns teorier for at danne overblik over de tre udvalgte organisationers 

kultur. Omvendt benyttes den induktive metode i forhold til vores hovedproblemstilling, idet der er 

taget udgangspunkt i casestudiemetoderne12. Dette begrundes med, at de empiriske studier af 

organisationerne er foregået som feltstudier, hvor der er dannet viden omkring organisationerne i deres 

vante omgivelser, uden at vi har nogen kontrol over uvedkommende faktorer.  

I det der skal kunne beskrives, forstå og forklare dét, der foregår både indenfor og undenfor 

organisationerne13, har vi valgt kun at benytte tre cases. Gennem planlagte interviews med ledelse, 

eksterne revisorer samt FSR forsøger vi at få en generel udtalelse omkring aflæggelse af 

ledelsesberetningen samt hvilke holdninger, der forventes at være til fremtidige ledelsesberetninger fra 

forskellige enheder. 

 

Teorierne vil være opbygget gennem et systemteoretisk blik14 på den moderne forvaltnings 

managementstrategier, som således sammenholdes med vores hovedproblem. Begrundelsen for valget 

er, at det tilføjer nye muligheder, der kan danne grundlag for en præcisering af analysen af de af os 

opstillede problemstillinger. 

  

                                                 
11 Andersen, 1999, Den skinbarlige virkelighed, side 39. 
12 Andersen, 1999, Den skinbarlige virkelighed, side 150. 
13 Et multifaktorelt design. 
14 Luhmann, 2002, Indførsel i systemteori. 
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For at begrænse den metodiske forklaring vil vi i det efterfølgende forklare de ramme- og 

processtyringsfaktorer15, vi finder relevante i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen. Dette gør, 

at vi kan opstille de overordnede strategier igennem rammestyringsfaktorerne, som henviser til de 

betingelser, afhandlingen er underlagt. Igennem processtyringsfaktorerne, der indikerer, hvordan 

afhandlingen er forløbet, finder vi måden, hvorpå vi vil angribe og fortolke projektets 

problemstillinger. Herunder afgrænser vi ligeledes afhandlingens problemstilling i forhold til, hvordan 

vi vælger at tolke den teori, vi benytter samt hvilken empiri, vi har adgang til, og hvordan vi endvidere 

forholder os til empirien.  

 

For at understøtte problemstillingerne anvendes både teoretisk og empirisk materiale. Det teoretiske og 

analytiske materiale bidrager til vores refleksioner over ledelsen og organisationen. Teorien 

understøtter ligeledes vores brug af begreber med henblik på at forstå hele ledelsesprocessen, herunder 

især beslutningstagen og ledelsesteknik. Det primære empiriske datamateriale indsamles i form af en 

caseundersøgelse, således at vi kan få et overblik over afhandlingens problemstilling. Vi vil 

herigennem kunne belyse dynamikken og relationerne, der er på både organisationsplan og individuelt 

for virksomhederne. Efter en generel forståelse for ledelsesberetninger vil vi efterfølgende fordybe os i 

tre specifikke ledelsesberetninger; Novo Nordisk A/S, AP Møller Mærsk A/S og Carlsberg Breweries 

A/S, som kan udvise forskellige metoder til udarbejdelse og fremstilling af ledelsesberetninger. Ved 

hjælp af en analyse af de førnævnte 3 virksomheders anvendelse af ledelsesberetninger håber vi, at 

denne kan belyse aktuel brug af ledelsesberetninger samt give et billede af de problemstillinger, der 

måtte være i forbindelse med opstilling og udarbejdelse af en ledelsesberetning i en børsnoteret 

virksomhed. Det påpeges samtidig, at de 3 virksomheder er blandt de absolut største børsnoterede 

virksomheder i Danmark, hvorfor det er sandsynligt, at mindre børsnoterede virksomheder udarbejder 

deres ledelsesberetning både anderledes og efter andre principper. Vi mener dog, at de tre udvalgte 

virksomheder, i kraft af deres størrelse og position, er et udtryk for best practice i Danmark, og dermed 

bedst kan repræsentere de danske børsnoterede virksomheder.  

 

Afhandlingen er opbygget således, at efter kort gennemgang af Luhmanns systemteori vil disse 

kommunikationsmetoder blive benyttet igennem opgaven til at opnå en forståelse for den 

                                                 
15 Jf. figur 1. 
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kommunikation en ledelsesberetning benytter. Dette betyder, at de primære kilder vil bestå af 

Luhmanns systemteoretiske tese, der herigennem kontribuerer til en forståelse af kommunikationens 

betydning samt Preben Sepstrups kommunikationsmæssige begrebsforklaring og definition i forhold til 

kommunikationsmodtagerens adfærd.  

 

De sekundære kilder, der benyttes i afhandlingen, er primært repræsenteret af ledelsesberetninger for 

de tre cases samt interviews med involverede i de tre udvalgte selskaber, deres revisorer og andre med 

specifik viden omkring emnet. Der vil gennem afhandlingen blive taget højde for, at de sekundære 

kilder vil være farvet af skrivernes egne subjektive meninger16.  

 

Vi vil stille ledelsesberetningerne overfor hinanden for at kunne foretage en sammenholdelse og 

derigennem give en komparativ vurdering af aktuelle rapporteringer i de udvalgte virksomheder. Vi har 

set os nødsaget til at begrænse gennemgangen af ledelsesberetninger til 3 danske børsnoterede 

virksomheder, hvorfor de 3 er udvalgt på baggrund af deres generelle historik i forhold til åbenhed og 

gennemsigtighed i ledelsesberetningerne og årsrapporterne som helhed. Deres ledelsesberetninger som 

helhed vurderes af os til at være et udtryk for best practice i Danmark, hvorfor vi mener, at de således 

også bedst repræsenterer danske børsnoterede virksomheder.  

 

Endvidere vil vi anvende disse analyser og vurderinger som grundlag for en diskussion med 

interviewpersoner i afhandlingens DEL 4, hvor eksterne personer vil blive inddraget for yderligere at 

belyse de af os opstillede problemstillinger og give forskellige enheders indtryk og forventninger til 

ledelsesberetningers informationsværdi. Det er af opgaveskriverne tiltænkt at være grundlaget for 

indsamling af datamateriale, som skal give os mulighed for at foretage den endelige sammenholdelse af 

rapportering og validering af indholdet i ledelsesberetninger før og efter indførslen af lovforslag L100. 

 

1.3.2 Data, indsamlingsmetoder og undersøgelsesdesign 

For at indsamle nødvendige data til brug for afhandlingen har vi udover egne observationer valgt at 

interviewe en række ledere gennem kvalitative interviews. Idet vores sekundære kilder er lovgivning, 

                                                 
16 Se herfor afsnit 2.1.2 Teoretisk kritik. 
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regnskabsstandarder og andre guidelines17, vil undersøgelsesdesignet ligeledes være sekundært, idet 

udgangspunktet ikke er underlagt forskning. Egentligt empirisk materiale vil bygge på publikationer fra 

revisionsfirmaer og skrivelser fra handelshøjskoler, hvilket betyder, at vi ikke, eller i hvert fald kun i 

begrænset omfang, får afdækket ledelsens synspunkt. 

 

Igennem flere år har begge opgaveskrivere været ansat i revisionsbranchen, hvilket giver os 

udgangspunktet til opgaven. Vi har begge løbende revideret en del ledelsesberetninger, og har derfor 

oplevet alt fra næsten fuldendte ledelsesberetninger, til at assistere i forbindelse med indhold. Dette har 

selvfølgelig givet anledning til en overvejelse om, hvordan selskaber bør og kan udarbejde en 

ledelsesberetning, der reflekterer selskabets situation på statusdagen.  

Ud over egne observationer vil vi interviewe en række ledere, revisorer samt andre, der har erfaring 

med erhvervslivets avertissement gennem ledelsesberetning. Interviewene er foretaget for at angribe 

problematikken omkring ledelsesberetningen fra alle synspunkter.  

 

1.3.4 Undersøgelsesenhederne 

Vi har valgt at arbejde med tre cases, Carlsberg Breweries, Novo Nordisk og AP Møller Mærsk. Disse 

er valgt ud fra, at de er børsnoterede samt at vi allerede inden projektets opstart havde et vist kendskab 

til selskaberne. Vi vidste, at alle tre selskaber havde implementeret Gorporate Covernance i deres 

ledelsesberetning, og at alle tre selskaber udviser forholdsvis stabilitet i en tid med finansiel krise. 

Endvidere er det vores vurdering, at virksomhederne repræsenterer 3 forskellige tilgange til 

rapportering i ledelsesberetninger. Hermed vurderes, at AP Møller Mærsk har stået for en mindre 

gennemsigtig og åben rapporteringspolitik end de to andre virksomheder18. Novo Nordisk har typisk 

baseret deres rapportering på en meget stor grad af åbenhed. Dette fremgår af flere artikler, hvor Novo 

Nordisk redegør for de positive konsekvenser ved at være åbne og gennemsigtige19. Carlsberg, som 

tillige er vurderet som værende åbne, om end i mindre omfang end Novo Nordisk. Vi er dog klar over, 

at Carlsberg med aflæggelse af seneste to års årsrapporter har foretaget en gennemsigtig og åben 

rapporteringspolitik til virksomhedens interessenter. Vi vurderer om end stadig, at de 3 udvalgte 

                                                 
17 Såsom COSO. 
18 Jf. Bilag 2. 
19 Jf. Bilag 3. 
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børsnoterede virksomheder giver et godt billede af danske børsnoterede virksomheders rapportering til 

deres interessenter, og samtidig er et udtryk for best practice i Danmark. 

 

1.3.5 Valg af interviewpersoner 

Vi vil i det efterfølgende fokusere på vores primære data i forbindelse med vores dataindsamling, 

herunder kvalitative data. Da det ikke er muligt at lave en totalpopulationsundersøgelse har vi udvalgt 

en repræsentativ skare af informanter.  

 

Der findes tre måder, hvorpå vi kan udvælge vores informanter; enkelt tilfældig udvælgelse, 

stratificeret udvælgelse eller klyngeudvælgelse20. Da det af ressourcemæssige hensyn ikke er muligt at 

undersøge totalpopulationen, har vi valgt at benytte os af klyngeudvælgelse af de informanter, som vi 

finder repræsentative. Dette har vi gjort ved først at opstille en række personer, vi ønskede at 

interviewe for dernæst at erfare, at dette ikke var muligt.  

 

Vi havde først forestillet os, at vi skulle interviewe følgende: 

  

1. En person fra direktionen for hvert af selskaberne, Mærsk, Novo Nordisk og Carlsberg.  

2. En tilknyttet statsautoriseret revisor, der behandler området ledelsesberetningen. 

3. En statsautoriseret revisor, der ikke er tilknyttet nogen af selskaberne. 

4. En person fra FSR der er med til at påvirke regler omkring selskabers behandling af 

årsrapporter og dertilhørende ledelsesberetninger. 

5. To undervisere fra handelshøjskolen i København.  

 

                                                 
20 For at benytte enkelt tilfældig udvælgelse udtrækkes et givent antal ud af den totale population, som her afhænger af 
totalpopulationens størrelse. Ved brug af den stratificeret udvælgelse laves en opdeling af totalpopulationen i mindre strata, 
hvorefter der kan foretages stokastisk (Stokastisk udvælgelse betyder = at populationen skal udvælges udfra et 
tilfældighedsprincip) udvælgelse indenfor hver af de enkelte strata. Til sidst kan vælges en klyngeudvælgelse, dvs. der 
udvælges en række klynger fra totalpopulationen, som herefter opdeles og der kan foretages en yderligere udvælgelse. 
(Andersen, 1999, Den skinbarlige virkelighed, side 153-159). 
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Vi har tillige foretaget en længere præsentation/specifikationsgennemgang af de ovenstående 8 

personer, som vi vil foretage interview af. Vi henviser her til Bilag 7 for yderligere information herom.  

 

1.3.6 Fravalg af interviewpersoner 

Vi har i ovenstående afsnit udvalgt personer, som vi kunne tænke os at interviewe. Det er ikke lykkedes 

at skaffe aftaler med samtlige af disse personer. Vi har skaffet en ledende medarbejder i APMM, en 

statsautoriseret revisor samt en ledende medarbejder i FSR. Andre var betænkelige eller havde ikke tid. 

Andre måtte vi afvise, da det lå uden for vores interne tidsperspektiv. Sammenholdt med vores analyse 

af ledelsesberetninger i form af casevirksomheder mener vi dog stadig, at det er muligt for os at 

udtrykke en konklusion i forhold til nærværende problemstilling, da de tre personer repræsenterer tre 

forskellige enheder og dermed tilgange og holdninger til ledelsesberetningen. 

 

1.3.7 Data over interviewpersonerne 

Ved at udforme et spørgeskema for alle interviewpersoner har vi fået en række baggrundsdata for den 

enkelte. Dette har gjort, at vi kan undersøge deres baggrundsmæssige forhold, som kan have betydning 

for vores undersøgelse; Køn, fagområde, stilling og lederanciennitet. Bilag 7 præsenterer endvidere de 

kriterier, som vi har udvalgt føromtalte personer udefra. 

 

1.3.8 Spørgeteknikker 

Da vi vælger at benytte os af delvist strukturerede interviews, får vi derigennem en dybere forståelse af 

problemstillingerne ved behandlingen af ledelsesberetningen.  

 

Valget af informantinterviews21 frem for observationer begrundes med, at det er umuligt at observere 

de adspurgte selskaber samt dertilhørende revisorer under deres arbejdsgange. Vi har derimod 

                                                 
21 Dette er et almindeligt interview, hvor undersøgerne sidder overfor respondenten. 
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mulighed for at få belyst en del af rigtigheden ved hjælp af interviews, hvor respondenten fungerer som 

en erstatningsobservatør22, dog med den viden at respondenten kan være farvet af egne holdninger.  

Der er følgende tre former for interview, vi kan foretage os; åbent, delvist struktureret og 

standardiseret interview23.  

 

Ved et standardiseret interview kan opnås sammenlignelighed, hvilket er en fordel til indsamling 

kvantitative data24. Ved det åbne interview, som giver os kvalitative data, er det sværere at finde 

sammenlignelige punkter, men det giver omvendt en dybere forståelse af det enkelte område, der 

interviewes omkring25. Benyttes det åbne interview, observer vi samtidig de bagvedliggende 

motivforklaringer gennem den menneskelige indblanding26, i forhold til det standardiserede interview, 

der modsat set vil være bedre til årsagsforklaringer27. Det delvist strukturerede interview og det åbne 

interview, minder meget om hinanden, men ved at benytte det delvist strukturerede interview er der 

større mulighed for at sammenligne, og der erindre tidskrævende, da der allerede er lagt en ramme for, 

hvilke emner der søges belyst28. Vi anvender på denne baggrund således et delvist struktureret 

interview for at give spillerum for diskussioner, men alligevel give os grundlag for en efterfølgende 

analyse og vurdering af de enkelte informanters svar. 

 

Vi henviser i øvrigt til Bilag 10, hvor oversigt for interviewspørgsmål er placeret.  

 

1.3.9 Bearbejdning af interviewdata 

Som tidligere anført i opgaven har vi valgt en deduktiv tilgang til afhandlingen. Med det menes, at vi 

har haft en række teorier og lovgivninger i baghovedet, og at det har været det, der har været 

udgangspunktet i materialet. Man kan derfor sige, at lovgivningen, sammenholdt med de benyttede 

teorier, har sat kriterierne for en objektiv analyse, som er blevet suppleret med subjektive holdninger 

                                                 
22 Andersen, 1999, Den skinbarlige virkelighed, side 205. 
23 Kort fortalt er forskellen på de tre interview former, hvor fastlåst undersøgeren er i sine spørgsmål. Den mest fastlåste 
form er standardiseret interview, mens åbent interview er det mindst fastlåste. 
24 Andersen, 1999, Den skinbarlige virkelighed, side 208. 
25 Andersen, 1999, Den skinbarlige virkelighed, side 206. 
26 Thurén, 1992, Videnskabsteori for begyndere, side 90-97. 
27 Thurén, 1992, Videnskabsteori for begyndere, side 90-93. 
28 Andersen, 1999, Den skinbarlige virkelighed, side 206. 
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gennem interview og egne tolkninger. Alle interviewene er transskriberet, hvor vi har skrevet 

respondentens svar ned i et sprog, der ligner skriftlige gengivelser af samtalerne, således at indholdet 

og læsbarheden er det væsentlige29.   

 

1.3.10 Sekundære data 

Vi har anvendt forskellige platforme for litteratursøgninger. Vi har, som søgning til at fremfinde 

artikler, anvendt Internettets søgefunktioner for at fremskaffe dette. Endvidere er søgemaskine på CBS 

bibliotek tillige anvendt, da der her er nem adgang til flere revision- og regnskabsmæssige artikler, som 

ikke umiddelbart er tilgængelige på Internettet. Derudover har vi gennem artikler gennemlæst 

litteraturhenvisninger og fremfundet egnede bøger og artikler, som kunne finde anvendelse i 

indeværende afhandling. Slutteligt har vi gennem arbejde og tidligere opgaver i forbindelse med 

gennemførelse af studieretning Cand.Merc.Aud stiftet bekendtskab med potentiel litteratur. Her 

henvises særligt til Ib Andersens Den Skinbarlige virkelighed, som har fundet anvendelse som 

rammestyringsredskab i afhandlingens indledende afsnit, DEL 1 og Nørbyrapporten, som fundet 

anvendelse som ramme for ledelsesberetningers gennemgang i afhandlingens afsnit, DEL 3. 

 

Litteraturen er løbende blevet anvendt som grundlag for analysernes udformning samt vores egne 

vurderinger af analysens delkonklusion. Litteraturen finder endvidere anvendelse til brug for 

opbygninger, herunder både Ib Andersens redskaber til strukturering af indledende afsnit samt 

Nørbyrapportens anbefalinger til gennemgang af rapportering i de af os udvalgte ledelsesberetninger. 

 

1.3.11 Metodevalgets styringsfaktorer 

Indeværende kapitel udgør analysens metodiske fundering og har til formål at tydeliggøre og diskutere 

den metodologi og teori, der anvendes i undersøgelsen, således at sammenhængen mellem teoretiske 

antagelser og genstandsfelt tydeligt fremstår. Som udgangspunkt anvendes modellen "Metodevalgets 

styringsfaktorer og hovedbestanddele - en oversigtsmodel" udarbejdet af Ib Andersen, jævnfør figur 1. 

                                                 
29 Alle transkriberinger er vedlagt i Bilagene. Vi henviser derfor til bilagsoversigt enten i indholdsfortegnelsen eller 
bilagenes indledende side. 
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Modellen inddrages, da den på en forenklet måde tilsikrer, at alle essentielle faktorer for metodevalget 

behandles.   

 

Figur 1 – Analyseproces 

 

 

 

Overordnet inddeler modellen faktorerne i henholdsvis ramme- og processtyringsfaktorer, hvor 

rammefaktorerne er de overordnede, hvorimod processtyringsfaktorerne omhandler de mere 

metodemæssige valg. En komplet gennemgang og uddybning af modellen vil umiddelbart fremstå 

mekanisk, hvorfor vægtning og uddybning af de enkelte faktorer vil variere i forhold til det aktuelle 
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teori- og metodevalg, der ligger til grund for undersøgelsen. Dog vil en række metodiske værktøjer 

anføres, hvilket er bevidst for at skitsere de ønskede rammer samt det videnskabsteoretiske 

udgangspunkt. Inddragelsen og anførelsen af de metodiske værktøjer skal ligeledes tilsikre, at disse 

fremstår velovervejet og således ikke er anvendt ukritisk. 

 

1.3.12 Rammestyringsfaktorer 

Efterfølgende opstillede kategorier angiver de overordnede rammer, der skal identificeres for at 

fastlægge det mulige arbejdsområde og består dels af love og regler og dels af interessenter, ressourcer 

og formål. Love og regler kan i denne sammenhæng identificeres som "Vejledning for 

kandidatafhandling". Denne angiver formalia samt indholdsmæssige krav til besvarelsen. Teorierne er 

værktøjer, som sætter fokus på parametre, hvor der kan opstå problemer.  

Ved fastlæggelse af interessenterne kan efterfølgende formål med besvarelsen og dertilhørende 

ressourcer klarlægges som tillæg til redegørelse af interessenter som tidligere anført30. Vi uddyber som 

følgende:  

 

Besvarelsens primære interessenter identificeres som undersøgeren selv (opgaveskriverne og 

opdragstager) samt opdragsgiveren (CBS). Opdragsgiver har underlagt opgaveskriverne formaliakrav, 

hvorfor tekstens størrelse og afsnitsforhold er anvendt. Vi vil ikke uddybe formaliakrav yderligere, da 

begge primærinteressenter er bekendt hermed. Vi oplyser dog, at formaliakrav endvidere forudsætter 

implicitte krav til strukturopbygning, herunder metodiske overvejelser.  

Andre interessenter vil være de undersøgte enheder (AP Møller Mærsk, Novo Nordisk og Carlsberg 

Breweries), virksomhedernes interessenter, FSR samt staten. De forskellige interessenter kan have 

modstridende interesser, hvilket der normalt tages højde for ved angivelse af det overordnede formål 

med besvarelsen. Vi gentager hermed, at interessentanalyse ikke er foretaget, og henviser til afsnit 

1.2.1 Formål.  

 

                                                 
30 Se herfor afsnit 1.1 Indledning. 
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Vi anfører endvidere, at almen interesse inden for revision og regnskab vil kunne gøre pågældende til 

interessent. Afhandlingen er deslige tiltænkt som værende en redegørelse til pågældende med disse 

interesser.  

 

For at klarlægge ressourcerne fokuseres primært på tiden. Under skriveprocessen er den nye 

lovgivning trådt i kraft, med virkning fra 1. september 2008, hvilket betyder, at virksomhederne 

stadigvæk er på udviklingsstadiet. Ikke at en ledelsesberetning bør være anderledes end tidligere, men 

muligheden foreligger.  

 

1.3.13 Processtyringsfaktorer  

Problemformulering, teori og empiri er afgørende for, hvordan afhandlingen forløber, samtidig med at 

problemstillingen begrænser afhandlingens udformning og indhold. Da problemformuleringen og 

dertilhørende problemstillinger er anført i tidligere afsnit 1.2.3 Hovedproblem, behandles udelukkende 

de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for udarbejdelsen. 

 

1.3.14 Analyse og fortolkning 

Vi ønsker at se på organisationer og ledelsens håndtering af kommunikationen omkring organisationen. 

Dette er meget komplekst, og en af de mest omtalte teoretikere, Nicklas Luhmann, præsenterer netop 

denne kompleksitet i sine metoder. Preben Sepstrup fremstår endvidere systemorienteret, men i et 

omfang af mindre kompleksitet og yderligere, at det udelukkende er dennes anvendelse af 

karakteristiske begreber i forhold til kommunikationsmodtageren, der vil finde anvende i afhandlingen. 

Den overordnede ramme for afhandlingen bliver derfor den moderne systemteori, hvis styrke i teorien 

er, at den er meget rummelig men også meget abstrakt. For at kombinere organisationen og ledelsen har 

vi inddraget andre teoretikere i opgaven, men disse vil ikke blive gennemgået på samme grundige måde 

som Luhmann. Opgaven vil teoretisk tage udgangspunkt i at indkredse fænomenerne for organisationen 

og ledelsen. Den dybere forståelse for området fås kun ved at behandle det i form af interview, og vi 

har derfor valgt primært at basere afhandlingen på den kvalitative metode.  
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Gennem delvist strukturerede interviews, får vi afdækket hovedspørgsmålene, som er beskrevet i en 

interviewguide, men lader samtidig muligheden for at afdække andre områder stå åben, idet vi ikke er 

fastlåst af specifikke spørgsmål. Respondenten får mulighed for at begrunde og uddybe sine 

forklaringer, men er alligevel nødt til at holde sig indenfor de rammer, vi opstiller. Spørgsmålene fra 

interviewguiden fungerer som en overordnet ledetråd, men skal ikke følges slavisk og giver derfor en 

mere åben dialog med respondenten, hvilket kan hjælpe med forståelsen for holdninger og erfaringer 

fra de forskellige personers baggrund. På trods af denne interviewform ved vi, at informanten kan 

påvirkes blot ved vores tilstedeværelse, det såkaldte stimuli data, og vi vil derfor forsøge at lade 

respondenten selv føre ordet.  

 

Ved behandlingen af baggrunden for afhandlingens hovedproblem benyttes den induktive 

angrebsvinkel, idet baggrunden undersøges gennem allerede eksisterende materiale, dvs. sekundære 

data som teori og empiri. Gennem love, regnskabsstandarder og andre empiriske undersøgelser, belyses 

forholdene omkring aflæggelse af ledelsesberetningen. Ved at bruge den induktive metode vil 

konklusionen dog ikke give et fuldstændigt billede, da materialet ligeledes ikke er fuldstændigt. Der vil 

derfor kunne drages konklusioner på nogle ufuldstændige materialer. Vi har derfor valgt at benytte os 

af tre forskellige interviews, og dermed den deduktive angrebsvinkel, for at sikre os, at det allerede 

indsamlede empiriske materiale bliver understøttet af fakta fra virksomhedspersoner.  

 

Endvidere anvender vi andre redskaber, som ikke er at betragte som egentlige teorier, men i steder 

metoder udefra metoders almene definition. Metoder omhandler i stedet arbejdsprocesser, vejledninger 

eller normer for praksis, som samlet eller individuelt leder til den korrekte vej, man bevæger sig mod. 

Teori er derfor kun indirekte, da metoderne forholder sig teoretisk reflektionerende overfor praksis. Det 

vil sige, at metoderne her forholder sig systematisk overvejende overfor praksis.  

  

Metoder, der anvendes, er tillige den begrebsramme, som er underliggende udarbejdelsen af 

årsrapporter efter årsregnskabsloven. Vi anvender ikke decideret denne, men tager løbende denne i 

betragtning ved vurdering og analyse af regnskabsmæssige data. Metoder, der anvendes, er tillige 

Nørbyrapportens anbefalinger, som løbende vil blive vurderet, men i særdeleshed anvendt i DEL 3, 

hvor de af os 3 udvalgte virksomheders rapportering omkring god selskabsledelse vil blive analyseret. 
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1.3.15 Datavaliditet 

Datavaliditet er defineret i Den skinbarlige virkelighed31; og er et udtryk for dataenes egnethed, som 

igen består af en definitionsvaliditet og reliabilitet.  

 

Definitionsvaliditeten afhænger af gyldighed og relevans. Vi forstår og beskriver gyldighed, som et 

udtryk for den indbyrdes sammenhæng teori og empiri imellem. Relevansen er et udtryk for, hvor 

datamaterialet har afveget fra problemstillingens oprindelige forståelse, herunder at datamateriale ikke 

har vist sig relevant til en præcis besvarelse af problemstillingerne. 

 

Reliabiliteten er afhængig af graden af troværdighed, som vi i dette tilfælde kan tillægge datamaterialet 

i forhold til besvarelse af indeværende problemstillinger.  

Vi har, som udgangspunkt fokuseret på datavaliditeten, da vi har som udgangspunkt, at gængs 

materiale er reliabelt. Udgangspunktet er endvidere, at det af os udvalgte datamateriale således også er 

gyldigt og relevant32. Dette er naturligvis ikke endegyldigt, hvorfor vi har udvalgt datamaterialer, som 

vi finder, der bør gøres særskilt opmærksom på. Disse er gennemgået som følger: 

 

Vi har flere gange i forbindelse med søgning efter datamateriale anvendt søgemaskinen Google. Vi er 

naturligvis klar over, at dette ikke er endegyldig oplistning af emner, som foreskrevet i søgningen, men 

en hurtig og bekvem adgang til eventuelle relevante datamaterialer. 

 

Vi har endvidere anvendt hjemmesiden Wikipedia i sin henvisning. Vi har i denne forbindelse set sig 

nødsaget til at foretage yderligere undersøgning heraf for at dobbelttjekke de faktuelle oplysninger. 

Dette har vi valgt, da vi er bekendt med opbygningen og udbredning af omtalte hjemmeside. 

Hjemmesiden er såkaldt ”open”, hvorfor alle kan skrive på siden. Skrivelsen skal efterfølgende 

godkendes, men vi vurderer, at der er en vis fejlmargin forbundet hermed. Vi har i disse tilfælde fundet 

skrivelsen på hjemmesiden korrekt, hvorfor vi gerne har foretaget en henvisning til denne. Vi har, i 

lighed med denne hjemmeside, forholdt sig lignende kritisk til de på hjemmesiden anførte oplysninger. 

 

                                                 
31 Andersen, 1999, Den skinbarlige virkelighed, side 110. 
32 Og skal således forstås som værende udgangspunkt, som vi fraviger, såfremt dette ikke skulle være tilfældet! 
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Gennem arbejdet med afhandlingen har vi formået at komme igennem en række interview, således at 

der er mulighed for at sammenholde den nedskrevne ledelsesberetning med andre involverede. Det har 

været muligt at interviewe nedenstående personer, men for at få den korrekte tilgang til disse 

mennesker har vi været nødt til at forholde sig kritiske til deres interview, da de hver især er farvet af 

enten selskabet eller samfundet som helhed.  

 

Ole Steen Jørgensen er faglig chef i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og er samtidig 

uddannet på CBS med linien Cand.Merc.Aud. Ole har kun i mindre grad fungeret som ekstern revisor 

og har derfor ikke en indsigt fra denne vinkel.  

Vi vurderer derfor, at Ole i stedet vil kunne bibringe indsigt fra en mere objektiv vinkel, dog set fra en 

fagmands synsvinkel. Vi vil derfor i analyse af interviewet have dette in mente. 

 

Henrik Kronborg Iversen er statsautoriseret revisor og arbejder for revisionsfirmaet KPMG. Henrik 

arbejder som ekstern revisor og har udelukkende ansvar for virksomheder placeret i det danske C20 

index33.  

Vi vurderer, at Henrik kan bidrage med indsigt, særligt også i forhold til de udvalgte casevirksomheder, 

men også ved at han er præget af kun at arbejde med de absolut største danske virksomheder. Vi vil 

derfor i analysen af interviewet tage højde for, at Henrik udelukkende taler af erfaring inden for C20-

virksomheder og ikke mindre børsnoterede virksomheder. 

 

                                                 
33 C20, som tidligere hed KFX-indekset, består af de tyve største og mest omsatte aktier på børsen i København. C20 blev 
etableret i 1989 og fik startværdien 100. 
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Per Møller er regnskabsdirektør i APMM, samtidig med at han er ansvarlig for kommunikation, IT-

koordination og EDB-sikkerhed. Han er endvidere, sammen med CEO og CFO34, ansvarlig for 

ledelsesberetningens endelige udformning, og kan derfor give os konkrete besyv på dennes praktiske 

tilgang. Han er dog præget af sin egen virksomhed, og vi opfatter derfor som et udgangspunkt, at denne 

er farvet heraf, hvorfor vi ikke forventer væsentlige negative tilgange eller bemærkninger til interne 

processer. 

 

Opgaveskriverne gør endvidere bemærket, at vi selv er farvet af vores egen profession i 

revisionsbranchen, hvorfor vi løbende prøver at holde dette neutralt i forhold til holdninger, men også 

positivt bidrage, hvor denne erfaring kan skønnes rimelig.  

 

                                                 
34 Engelsk for Chief Finansial Officer; økonomichef & Chief Economic Officer; Administrerende direktør. 
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1.4 Struktur 

Afhandlingens omdrejningspunkt er at redegøre for ledelsesberetningens indhold og validering heraf 

både før og efter den nye lovgivning L100, samt belyse hvordan dette vil influere på primært 

virksomhedsledelsen. Dette har vi i afhandlingen struktureret og opdelt som følgende: 

 

1) I DEL 1 forklares, hvordan opgaven er opbygget, samt hvordan den skal forstås og læses. 

Projektets problemformulering vil også være at finde i dette kapitel. Derudover vil kapitlet 

indeholde projektets afgrænsning samt et metodeafsnit, hvori der bliver redegjort for den 

fremgangsmåde, der er tiltænkt for projektet.  

 

2) DEL 2 indeholder en redegørelse for årsregnskabsloven, teori, begrebsrammen samt 

regnskabsbrugeres informationsbehov.  Der vil forekomme en uddybende forklaring til 

årsrapportens elementer, herunder den regnskabsmæssige behandling af ledelsesberetningen.  

 

3) DEL 3 definerer virksomhedsledelsen og uddyber ledelsesformidlingen gennem "følg og 

forklar" princippet. Vi vil undersøge, hvordan ledelsen indsamler data til ledelsesberetningen, 

og hvordan valideringen er i forhold dertil. Ydermere ses forholdet til besvigelser og de 

konsekvenser, der kan være som følge heraf.  

 

4) I DEL 4, der kan karakteriseres som værende afhandlingens hovedkapitel, fokuserer vi på den 

eksterne gennemgang. Vi benytter os af interviews for at få forståelse for hele omfanget af 

ledelsesberetningen og undersøger og vurderer de valideringsmæssige kriterier, som 

ledelsesberetningen forventes at gennemgå efter indførslen af ikke-revision af 

ledelsesberetningen.  

 

5) I projektets sidste kapitel, DEL 5, sammenfattes der ud fra ovenstående punkter, og der 

konkluderes på det behandlede materiale i forhold til problemformuleringen i DEL 1.  

Ydermere vil væsentlige punkter blive omtalt i en perspektivering, hvor vi vil søge at bevæge 

sig udover de afgrænsninger, som er opstillet i afsnit 1.5 Afgrænsninger. 
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Figur 2 – Strukturoversigt 
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1.5 Afgrænsninger 

Vi afgrænser sig fra at gennemgå alle ændringer oplistet i L100 endsige foretage sammenligninger og 

vurderinger af de i lovforslaget vedtagne ændringer. Vi vil ikke her opliste de dele af L100, som ikke 

vil blive gennemgået, men i stedet positivt omtale de ændringer, som af opgaveskriverne vil blive 

gennemgået samt efterfølgende vurdering. 

 

Vi vil ikke fokusere på alle danske virksomheder, men i stedet udelukkende koncentrere sig om 

børsnoterede danske virksomheder. Vi mener, at alle krav, jf. figur 6 Byggeklodsmodellen, gennemgås, 

hvorfor krav til mindre virksomheder derfor er forklaret.  

 

Vi har valgt at afgrænse sig fra formelt at inkorporere det teoretiske fundament, som er principal-agent 

teorien. Vores fokus ligger ikke på de problemer, som opstår via den asymmetriske information, som 

interessemodsætningerne principal og agent imellem skaber, men i stedet på den rapporteringsmæssige 

del for ledelsen i danske børsnoterede virksomhed. Vi er klar over, at denne betragtning stadig er 

relevant, hvorfor der i noget omfang også vil findes anvendelse af denne, dog som en implicit og 

dermed underliggende betragtning i løbet af opgavens forskellige analyser og vurderinger.  

 

Vi har afgrænset os fra den fulde anvendelse af den af Preben Sepstrup udviklede teori omkring 

kommunikationsprocesser. Vi har udelukkende anvendt dennes definition af 5 særlige karakteristika for 

kommunikationsmodtagerne35, da vi har vurderet at denne del bedst assisterer afhandlingens formål.  

 

                                                 
35 Opgaveskriverne henviser i øvrigt til afsnit 2.1.1 Teoretisk forankring uddybende bemærkninger samt Bilag 8. 
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Vi har valgt at anvende opstillinger omkring fodnoter og henvisninger heri efter retningslinier af 

Københavns Universitet36, således at henvisninger til bøger vil være gengivet med forfatter, år, titel 

samt sidehenvisning. Henvisninger til Internetsider, bøger og artikler m.v. er fuldt gengivet i 

afhandlingens Litteraturliste. Afhandlingen vil ikke behandle rapporterings- og formidlingsform37, da 

vi er underlagt interessenters formaliakrav38. Afhandlingens formidlingsform er derfor skriftlig, og 

ingen andre alternativer er overvejet.  

 

Vi har slutteligt valgt at lade øvrige relevante afgrænsninger indgå i forbindelse med det pågældende 

afsnit for at opnå et mere fuldstændigt billede af det aktuelle afsnit. 

 

                                                 
36 Københavns Universitet, afdeling Humanistisk Fakultet, 
http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=25725&xslt=simple6&param1=149268&param8=false 
37 Andersen, 1999, Den skinbarlige virkelighed, side 48. 
38 Se herom afsnit 1.2.1 Formål.  
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DEL 2 

 

DEL 2 er af opgaveskriverne tiltænkt som værende det grundlæggende analyseafsnit. Det er hensigten, 

at afsnittet skal give et indblik i de grundlæggende rammer, som udarbejdelse af en årsrapport er 

underlagt. Endvidere vil vi præsentere teori, som vi finder konstruktiv til beskrivelse samt den videre 

analyse af afhandlingens problemstillinger.  

 

Ledelsesberetningen er ikke længere en del af erklæringen om revision, men dog en del af den samlede 

rapportering, som virksomheder foretager til interessenterne. Revisor skal dog give et konsistenstjek af 

oplysningerne i ledelsesberetningen. Vi finder det derfor relevant at undersøge de rammer, som 

børsnoterede virksomheder opererer indenfor, og vurderer endvidere, at undersøgelsen vil lede frem til 

næste caseanalyse, hvor vi vil gennemgå ledelsesberetninger i udvalgte virksomheder.  

 

2.1 Teori 

2.1.1 Teoretisk forankring 

Den teoretiske tilgang vil med udgangspunkt i Luhmanns perspektiver beskue vores problemstilling og 

derved medtage de elementer, der er omdrejningspunktet i afhandlingen. Med denne systemorienterede 

tilgang39 vil vi forsøge at få en forståelse for måden, hvorpå der kommunikeres, hvilket er relevant i 

forhold til omverdenen. Luhmann mener, at balancen i samfundet skabes ved en mangfoldighed af 

kommunikative systemer, som sammen danner den komplekse og dymaniske stabilitet. Han mener 

således ikke, at samfundet i dag fungerer som en samlet enhed, men består af en række instanser, såsom 

retssystemerne, de økonomiske systemer, de politiske systemer m.fl., der modarbejder og konkurrerer 

med hinanden. Det vil sige, at de forskellige instanser giver hver deres bud på, hvad der giver mening i 

forhold til det enkelte system, men ikke som en samlet enhed. Luhmann opererer med mange 

specifikke problemstillinger omkring samfundet, men vi vil i opgaven tage udgangspunkt i 

                                                 
39 Nicklas Luhmann (1927-98) Hans ideologi var at præsentere en analyse af samfundet, som ikke er belastet af idealer af 
hvad samfundet burde være, men ikke er.  
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organisationer som systemer. Vi vil se på deres processer og mønstre, og hvordan virksomhederne 

kommunikerer deres meninger og holdninger. Der ses på beslutninger truffet af henholdsvis bestyrelser 

og direktion, samt de koblinger der er mellem beslutningskommunikation og ledelsen.  

 

Som Luhmann beskriver det i sin ene teori40 om omverdenen, er der ingen, der kan se alt, men det skal 

alligevel være muligt at overskue hele verden. Med det menes, at man er nødt til at kunne se 

forskellene i noget, man selv er en del af. F.eks. ser vi i denne opgave verden gennem ledelserne i 

virksomhederne, som dernæst ses gennem vores overvejelser, hvilket vil sige i vores identitet som 

revisorer41. Samfundet består ifølge Luhmann af nogle selvstændige sociale systemer, som ikke kan 

styres udefra, hvilket vil sige at samfundet er bygget op som en cirkel, der ikke har nogen ende, men 

ændrer sig ved en ny rundtur. Det gør derved samfundet uoverskueligt og komplekst, og for at 

samfundet kan hænge sammen bliver tillid et vigtigt begreb i Luhmanns teori. 

 

Den anden teori, Luhmann opererer med, er, at organisationer skal betragtes som sociale systemer, 

hvilket vil sige, at de er selvrefererende og selvproducerende (autopoiesentiske). Han betragter det, som 

et system der lukker sig om sig selv igennem dén måde, hvorpå organisationen er styret. Organisationer 

er opbygget gennem kulturelle former, kollegaer, vaner og ritualer. Disse skal ses som en helhed, som 

derigennem iagttager deres egne operationer, og på den måde beskriver sig selv i forhold til de andre. 

Dermed kan det siges, at Luhmann arbejder med disse lukkede systemer i forhold til omverdenen.  

 

Informationer og viden, de får udefra, reflekterer de over og gennemarbejdes inde i organisationen. 

Med andre ord er organisationen operativt lukket internt men kognitivt åben eksternt.  

En yderligere teori, Luhmann arbejder med, omhandler paradokser. Hvor gængse teorier ser paradokser 

som problemer, er paradokser i Luhmanns optik selve teoriens omdrejningspunkter. Autopoietiske 

systemer lukker sig paradoksalt om sin egen mening, og enhver iagttagelse bliver paradoksal, når 

iagttageren prøver at se sit "blinde punkt".  

                                                 
40 Luhmann tager afsæt i tre systemer: omverdenen, Autopoises og paradokser.  
41 http://da.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann. 
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Ligesom Luhmann mente Talcott-Pascal42, at al kommunikation foregår gennem medier, hvilket blandt 

andet kunne være gennem sprog, skrift, radio, e-mail, tv osv. Luhmann har på dette punkt overtaget 

Talcott-Parsons teori om Symbolsk generaliserede medier, der opstiller fire medier: penge, magt, 

indflydelse og penge. Luhmann har videreudviklet disse teorier og udbygger dem med nye medier som 

kærlighed, kunst, videnskab, ret og pædagogik. Lars Qvortrup43 har ved en forelæsning på Danmarks 

Pædagogiske Universitet i efteråret 2002 skitseret Luhmanns kommunikationsteorier, og hermed gives 

et noget klarere billede af Luhmanns opfattelse af kommunikation. Dette vil kunne være relevant i 

forhold til indeværende afhandling, men da det kræver en længere udredelse af Talcott-Pascal, har vi 

valgt ikke at benytte os af teorierne.  

 

Vi har endvidere anvendt den danske kommunikationsteoretiker Preben Sepstrup44. Vi ønsker dog ikke 

at anvende teorien til brug for en rammestyring eller teoretisk forankring, men vil i stedet kunne basere 

os på hans definition af mere løse begreber. Dvs. at vi ønsker en konkret henvisning til en definition af 

teoretiske begreber, som vi har fundet relevante i forbindelse med afhandlingens gennemgang af 

udvalgte ledelsesberetninger i danske børsnoterede virksomheder. Preben Sepstrup fokuserer på 

informationsmodtagerens adfærd, i dette tilfælde virksomhedens interessenter, og søger derigennem at 

give forklaring på mindre og bedre kommunikationsmidler. I sammenhæng hertil defineres fem 

begreber, som fremstår som væsentlige karakteristika ved informationsmodtagerne. Karakteristika er 

her oplistet, men ikke forklaret uddybende, hvorfor vi i stedet henviser til vores uddybende 

gennemgang af Preben Sepstrup samt de 5 karakteristika i Bilag 8: 

 

o Livssituation 

o Relevansopfattelse 

o Informationsbehov 

o Informationsomkostninger 

o Informationsværdi 

 

                                                 
42 Se i øvrigt Bilag 14. 
43 Lars Qvartrup; Professor ved syddansk universitet 
44 Danske kommunikationsteoretiker og forfatter. 
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Særligt vigtigt er Preben Sepstrups fokus på kommunikationsmodtageren, hvilket reflekterer direkte til 

Nørbyrapportens anbefaling 3 vedrørende forhold til aktionærer. Herigennem er det afgørende, at 

informationsværdi er gennemsigtig og åben, hvilket i sammenhæng til ovenstående 5 punkter, som 

uddybes i bilag 5, har en større sammenhæng. Det er derfor vigtige kommunikationsmæssige 

fokuspunkter, som således også indirekte er inkorporeret via Nørbyrapporten, som derigennem også 

finder anvendelse i indeværende afhandlingens analyse. 

 

2.1.2 Teoretisk kritik 

Nicklas Luhmann fremstår som en meget dygtig teoretiker, men det kan være svært for en ikke-filosof 

eller -kommunikationsstuderende at forstå, hvad det er, han mener i sine betragtninger. Luhmanns 

systemteori fokuserer ikke på de tilstande, som det umiddelbart ville formodes, men omkring 

kommunikationsprocesserne. Det betyder, at Luhmanns systemteori fokuserer på gensidige handlinger 

som et system. Det er således ikke længere muligt at betragte en organisation som en helhed udgjort af 

en række elementer, men det er processerne mellem elementerne, der skal fokuseres på. Overordnet set 

kan man sige, at Luhmanns univers er for abstrakt og kompliceret. Der findes ikke en menneskelig 

angrebsvinkel i Luhmanns teorier omkring systemerne, da alt er så abstrakt.  

Vi har endvidere haft andre teoretikere i billedet i forbindelse med at prøve at strukturere og forstå de 

kommunikationsmæssige baggrunde og derigennem give udtryk for disse. Eksempelvis har sociologen 

Pierre Bourdieu været i overvejelserne, særskilt fordi denne skabte metodiske rammer og 

terminologier, såsom forskellige kapitaler45 og habita46. Kapitalen, som bestod af mere end blot penge, 

skulle afdække alle de ressourcer, som samlet kan give adgangen til magten, overordnet er disse 

befindende i et af Bourdieu såkaldt felt. Habitus skal ses udefra et aspekt om ønsket om at forklare 

folks handlinger ud fra deres adfærd, som opdeles og karakteriseres. Habitus står derfor som 

bindeleddet mellem de objektive strukturer, herunder kapitalen via feltet og de subjektive opførsler som 

folk i al almindelighed agerer ud fra. Vi vurderer, at Bourdieu’s tilgang forekommer mere som en 

empirisk struktureret og simpel tilgang til en social og kommunikationsmæssig analyse end Luhmann. 

                                                 
45 For eksempel: Kulturel, social og økonomisk kapital. 
46 For eksempel: Felt og symbolsk vold, som et koncept.  
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Vi vurderer dog, at det empiriske grundlag udelukkende baserer sig på de empiriske antagelser, som 

Bourdieu forudsætter. Der burde kunne være grundlag for en mere dynamisk analyse i de tilfælde, da 

den empiriske analyse skal kunne indeholde den fulde verden. Endvidere synes vi, at det sociale 

sammenhæng sættes i fokus og derigennem ikke medvirker til at besvare afhandlingens 

problemstillinger, hvor vi i stedet ønsker at fokusere på de enkelte elementer i de sociale systemer, og 

derfor har vurderet, at Luhmann var mere anvendelig i afhandlingens sammenhæng. Dog vurderer vi, at 

fokus på den af Bourdieu formulerede habitus ville give samme årsagsmæssige sammenhæng som 

Preben Sepstrup.  

 

2.2 Regnskabsregulering 

2.2.1 Årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven (ÅRL) fastsætter bestemmelser for, hvordan virksomheder skal aflægge regnskab, 

men angiver ikke udtrykkeligt noget formål med årsregnskaber. Loven opstod i 1983, endnu inden der 

eksisterede regnskabsbestemmelser i selskabslovgivningen, og er sidst blevet reguleret i 2001. 

 

Ledelsesberetningen har til formål at dække eksterne brugeres informationsbehov, herunder også vedr. 

virksomhedens fremtidige indtjening. Ledelsesberetningen skal dermed indeholde informationer, som 

er relevante, pålidelige og væsentlige, og som kan være med til at forklare en eventuel udvikling i 

regnskabets tal. Ledelsesberetningen skal opfylde kravet om et retvisende billede47. 

 

Ledelsesberetningen for børsnoterede virksomheder skal som hovedregel indeholde flere forhold48, 

som skal medvirke til at give virksomhedens interessenter et klart billede af ledelsens holdninger og 

kommentarer til væsentlige forhold. 

                                                 
47 Årsregnskabslovens (ÅRL) §11. Opgaveskriverne oplyser, at efter indførslen af L100 vil der ikke længere vedrørende 
ledelsesberetningen være tale om, at den efterlever det retvisende billede men nu i stedet en retvisende redegørelse. 
48 Herunder således; Virksomhedens hovedaktiviteter, Usikkerheder ved indregning eller måling, Udsædvanlige forhold der 
har påvirket indregningen og målingen, Udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, betydningsfulde 
hændelser som er indtruffet efter regnskabsårets udløb, mv.  Opgaveskriverne oplyser, at enkelte af forholdene kan 
udelades, såfremt de ikke er relevante. 
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2.2.2 Årsregnskabslovens reguleringsstrategi for ledelsesberetningen 

Reguleringsstrategien i 2001-loven er en markedsløsning, hvor der så vidt muligt søges en 

brugertilpasning, således at slutbrugerne kan få mest muligt ud af regnskabet. En del af 

beslutningskompetencen er i forbindelse hermed uddelegeret til virksomhederne for derved at udnytte 

ekspertisen i samfundet bedst muligt. Inddrages et niveau 349 i beslutnings- og reguleringspyramiden, 

som omfatter virksomhederne, opnås en mere dynamisk og fleksibel regulering, som ikke ville være 

mulig ved udelukkende at bygge på en mere omfattende lovgivning.  

 

2001-lovens reguleringsstrategi afspejler overgangen fra industri- til videnssamfund ved at indeholde 

nye regler, som i højere grad åbner op for indregning af immaterielle aktiver samt for mere fleksibilitet 

i de rammer, der danner grundlag for aflægningen af årsrapporten, idet årsrapporten nu kan ledsages af 

en supplerende beretning, og man derved har langt større mulighed for at inddrage de ”bløde værdier” 

karakteriseret som ikke-finansielle oplysninger i årsrapporten.   

 

                                                 
49 Elling, 2004, Årsrapporten, side 66. 
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Figur 3 – Illustration af 2001-loven 
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Den lovpligtige ledelsesberetning, såvel som den frivillige supplerende beretning, er begge underlagt 

generalklausulen om det retvisende billede, jf. ovenstående figur 3. 

 

ÅRL’s reguleringsstrategi er bygget op på baggrund af 3 niveauer, som er lovgivning, 

regnskabsstandarder og modificeret markedsløsning og er yderligere uddybet af opgaveskriverne i 

Bilag 18. 

 

Fordelen ved markedsløsningen er, at der kun produceres eksterne regnskaber til dem, som efterspørger 

det, hvorved overproduktion undgås, samt at den nyeste udvikling inden for de enkelte 

regnskabsområder, f.eks. miljørapportering, rapportering af socialt ansvar m.v. kan indarbejdes i takt 
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med, at den opstår i samfundet. Dette er væsentligt lettere, når der ikke er bygget stramme firkantede 

regelsæt omkring rapporteringen.  

Ulemper er måling af aktiver og forpligtelser til dagsværdi - mangel på marked for disse betyder, at det 

er svært at værdiansætte til dagsværdi, idet verificering af værdiansættelsen kan være meget vanskelig, 

ligesom pålideligheden kan være vanskelig at etablere. 

 

2.2.3 Begrebsrammens niveauer 

FASB var de første til at indføre det overordnede teoretiske niveau i form af en begrebsramme, hvor 

man havde til hensigt at opnå en mere sammenhængende regnskabspraksis, hvorfor der blev udarbejdet 

en række præciseringer med det formål at øge forståelsen af regnskabslovgivning og standarder. Denne 

begrebsramme er implementeret af IASB og har dermed indirekte dannet det teoretiske grundlag for 

begrebsrammen, som vi i Danmark kender den; i ÅRL fra 2001. ÅRL er tilpasset IASB og er blevet 

væsentligt mere stakeholderorienteret, frem for den udbredt shareholderorienterede 1981-lov. 

Begrebsrammen indeholder 5 niveauer, som vist nedenfor, hvor de første 2 niveauer omhandler selve 

målsætningen for virksomhedens regnskabsproduktion, mens de sidste 3 niveauer omhandler måling og 

målesystemer. Generalklausulen fra 1981 er fastholdt i den nye lov og præciseret i begrebsrammens 

første 2 niveauer. Begrebsrammen svarer til den, der kendes fra IAS. 
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Figur 4 – Begrebsrammens 5 niveauer 

 

 

 

De 2 første niveauer i begrebsrammen omhandler de grundlæggende krav, der er beskrevet i ÅRL 

kapitel 3. Det skal endvidere noteres, at det nu gældende krav om det retvisende billede (henh. 

redegørelse) vedrører hele årsrapporten mod tidligere alene gældende for taloplysningerne. Vi har 

foretaget en grundig gennemgang af hvert niveau, hvorfor der som supplement henvises til Bilag 19. Vi 

har derudover forsøgt at opsummere begrebsrammens formål for at give læseren et kort indblik i 

indeværende afhandling: Først og fremmest at vejlede regelsættere ved udarbejdelse af love og 

standarder. Dernæst at fungere som et redskab for revisorer og virksomheder, som vil støde på 
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begrebsrammen i forbindelse med den årlige revision og regnskab. Begrebsrammen skal være 

værktøjet, der kan afgøre regnskabspraksis, såfremt lovgivning eller standarder ikke til fulde præciserer 

dette billede. Endvidere er det en grundlæggende ide, at begrebsrammen skal skabe forståelse og tillid 

til årsrapporter for virksomhedens interessenter.  

Slutteligt for at forøge den generelle forståelse for regnskabslæsere er det også hensigten at skabe en 

overordnet ramme, som fremmer den generelle sammenlignelighed mellem regnskaber. 

 

2.2.4 Regnskabsbrugerens informationsbehov 

Det er vigtigt for en virksomheds eksistens, at den formår at give gode informationer om selskabets 

resultater og præstation, dels for at kunne fungere på velfungerende private markeder og tillige i 

forhold til det offentlige samspil med den private sektor. For både indenlandske og udenlandske 

investorer er det væsentligt, at de har adgang til retvisende informationer om de virksomheder, de 

ønsker eller allerede har investeret i. Det er vigtigt, at aktionærerne har mulighed for at føre kontrol 

med ledelsens forvaltning af selskabets kapital, ligesom det er vigtigt, at aktionærerne kan gøre 

indflydelse gældende på en generalforsamling baseret på den information, de har adgang til omkring 

virksomhedens resultat. 

Det er dog ikke kun aktionærerne, der skal have adgang til relevant materiale. Også for banker og andre 

investorer gælder det, at de skal have mulighed for at drage informerede beslutninger. Hvis et selskab 

udsender dårlige informationer, er der risiko for, at de ikke kan få den fornødne kapital, eller at 

investorer trækker deres kapital ud af virksomheden, hvilket kan have konsekvenser for virksomhedens 

fremtidige overlevelse.  

De informationer, virksomhederne udsender, har ligeledes en effekt i forhold til den offentlige 

regulering af erhvervslivets forhold samt for den økonomiske politik mere generelt. For at kunne 

beskytte de svage investorer er hidtil foretaget en række reguleringer, som primært er baseret på 

lovgivning men også på frivillighed, således at virksomheder er "tvunget" til at beskrive deres 

økonomiske forhold samt gøre dem sammenlignelige med andre virksomheder.  
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Dette defineres endvidere i en rapport til OECD. Her beskrives via efterfølgende citat, hvorledes 

markedstilliden afhænger af korrekt og præcis information. Det er derfor afgørende, at virksomhedens 

rapportering generelt er valid og årsrapporten samlet set præsenterer et retvisende billede.  

Investor confidence and market efficiency depend on the disclosure of accurate, timely information 

about corporate performance. To be of value in the global capital markets, disclosed information 

should be clear, consistent and comparable. This enables investors worldwide to make educated 

decisions concerning the allocation of their assets, and provides high-performing corporations with 

lower-cost capital50. 

Vi bemærker dog, at det ikke altid er tilfældet, men at det skal være den absolutte rettesnor. Vi 

eksemplificerer dette ved den aktuelle situation for Roskilde Bank, som på grund af store udlån til 

usikre lånere måtte foretage store nedskrivninger. Roskilde banks ledelsesberetning omtalte intet herom 

og revisors påtegning var endvidere blank. Der er flere forhold i denne sag, som vi ikke ønsker at 

beskrive, men det er blot tiltænkt at præsentere et aktuelt grænsetilfælde vedrørende korrekt og præcis 

information, hvor ikke beskrevne forhold året efter kunne forårsage en konkurs.   

 

2.2.5 Årsregnskabsloven står overfor en revision 

På trods af, at ÅRL forsøger at sikre regnskabsbrugerens informationsbehov, har den siden lovens 

fremkomst i 1981 været udsat for kritik. Kritikken, som kommer fra både selskaber, interessenter og 

revisorer, omfatter til dels den struktur loven udsender, som giver forståelsesproblemer. Den forklarer 

ikke præcist, hvad der menes med et retvisende billede, men lader det være op til den enkelte at 

fortolke loven. Årsrapporten blev senest ændret i 2001, og er via Lovforslag L100 nu igen blevet 

ændret.  

                                                 
50 Corporate Governance, 1998, Improving Competitiveness and Access to Capital in Global Markets, A report to the 
OECD by the Business Sector Advisory Group on Corporate Governance. 
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2.2.6 Lovforslag L100 

Lovforslag L10051 om ændring af årsregnskabsloven omhandler generelt set lempelser for 

virksomhederne og skulle forventeligt ende med en økonomisk besparelse for virksomheder. 

Folketinget har i lovforslagets 2. høringssvar anslået beløbet til 22 millioner kroner pr. år52.  

Dette er om end ikke et stort, så i vores øjne dog et signal om fortsatte lempelser for erhvervslivet for at 

kunne konkurrere med udenlandske virksomheder53. Vi vil ikke, jf. afsnit 1.5 Afgrænsninger, 

gennemgå de enkelte dele i L100, men dog opridse tiltagene, således at afhandlingens videre analyser 

kan fortsættes med nødvendig aktuel viden om ændringer indenfor revision og regnskab54. Vi har 

vurderet, at dette bedst opridset via en illustration, således jævnfør følgende Figur 5. Illustrationen 

opridser alle ændringer, men vi har kun noteret ændringer, såfremt disse er gældende for 

opgaveskrivernes centrale virksomhed omfattet i Regnskabsklasse D. Centralt i forhold til indeværende 

afhandlings problemstilling er således, at ledelsesberetningen ikke længere er en del af årsrapporten, 

hvorfor revisor derfor heller ikke skal medtage denne som en del af sin revisionspåtegning. 

Oplysninger omkring virksomhedsledelse vil fremadrettet kun være beliggende på virksomhedens 

hjemmeside, - dette vedrører sig særligt i forhold til ÅRL §107 B. Vi vil i efterfølgende afsnit omkring 

selve ledelsesberetning, afsnit 2.2.8 Ledelsesberetningen, oplyse om de forhold, som revisor således på 

denne baggrund i stedet vil skulle forholde sig til.  

                                                 
51 Bilag 5 indeholder det samlede vedtagne lovforslag L100. 
52 http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L100/index.htm  
53 Se også vores afsnit 1.1 Indledning. 
54 Opgaveskriverne påpeger her, at aktuelt vedtagne lovforslag L120 ændrer revisorloven.  
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Figur 5 – Ændringer med L100 
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2.2.7 Årsrapportens elementer 

Årsregnskabsloven er opbygget ud fra en model, der generelt betegnes som byggeklodsmodellen. 

Denne model omfatter i alt fire forskellige regnskabsklasser, som hver især stiller forskellige krav til 

selve regnskabets indhold og udformning. De mest lempelige krav finder man underhørende 

regnskabsklasse A, hvorimod regnskabsklasse D indeholder de mest omfattende krav til regnskabets 

indhold og udformning. Resterende regnskabsklasser er B og C55. Figur 6 illustrerer inddelingen af de 

forskellige regnskabsklasser imellem og samtidig mængden af virksomheder, der er underhørende hver 

regnskabsklasse. Dermed tydeliggøres, at der er relativt flere klasse A virksomheder versus klasse D.  

Vi har i Bilag 15 givet en nærmere gennemgang af byggeklodsmodellen samt den nye, efter L100, 

inddeling af regnskabsklasserne.  

 

Figur 6 – Byggeklodsmodellen 

 

 

 

 

Særligt afgørende for vores problemformulering, jf. afsnit 1.2.3 Hovedproblem, er regnskabsklasse D. 

Regnskabsklasse D omfatter noterede virksomheder og statslige aktieselskaber. Noterede virksomheder 

er virksomheder, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller 

                                                 
55 Årsregnskabslovens (ÅRL) kapital 5 omfatter regnskabsoplysninger om Klasse A, Årsregnskabslovens kapital 6 omfatter 
regnskabsoplysninger om Klasse B, Årsregnskabslovens kapital 9 omfatter regnskabsoplysninger om Klasse C samt 
Årsregnskabslovens kapital 12 omfatter regnskabsoplysninger om Klasse D. 
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tilsvarende marked inden for EU/EØS56. I Danmark er der to markeder, som er accepterede, 

henholdsvis Den Nordiske Børs i København ejet af OMX samt Dansk Autoriseret Markedsplads.  

 

2.2.8 Ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen er dog tiltænkt at fungere som mere end virksomhedens ledelses kommentarer af 

de regnskabsmæssige tal, men i stedet også som ledelsens forventninger til fremtidens drift af 

virksomheden. Således skal ledelsen kommentere både historisk og i et fremtidsperspektiv57. 

Regnskabets interessenter kan derfor anvende ledelsesberetning som det eneste fremadskuende i 

årsrapporten, eftersom årsregnskabet, hovednøgletal samt pengestrømsanalyse alle er historisk 

orienterede. Ledelsesberetning kan desuden videreformidle oplysninger om usikkerhed ved indregning 

eller måling, usædvanlig forhold, beskrivelse af vidensressourcer, omtale af filialer i udlandet og 

mange andre oplysninger, som ikke er gengivet i den resterende del af årsrapporten, men som samtidig 

også er relevant for interessenterne ved at være nødvendig for at gengive en retvisende redegørelse. På 

denne baggrund vil ledelsesberetningen kunne fungere som vigtigt redskab til kommunikation og 

forståelse mellem virksomhedens ledelses og virksomhedens interessenter. 

 

Først i efterfølgende afsnit vil blive taget stilling til validitet af oplysninger i ledelsesberetningen. 

Endvidere bemærkes det, at der også udarbejdes ledelsesberetninger, som reelt ikke oplyser nogle 

informationer, dette er typisk standard ledelsesberetninger, som oftest forefindes i klasse B og enkelte 

klasse C regnskaber. 

 

Ledelsesberetningen er, siden dennes indførelse via ÅRL af 2001, blevet hyppigere anvendt. Vi 

vurderer, at dette er på grund af det øgede informationsbehov, som dels er kommet på grund af de i 

indledningen omtalte virksomhedsskandaler, men ikke mindst den øgede kompleksitet, der opstår, når 

virksomheder øger deres fokus på multilateralt samarbejde. Ledelsesberetningen er dermed en del af 

                                                 
56 http://www.samfundsansvar.dk/sw38819.asp  
57 Til tider anvendes også begreberne ”Ex-Ante samt Ex-post” om de fremtidige og historiske perspektiver. 
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den øgede colorized accounting58 og dermed også en del af den i årsrapporten ikke-finansielle 

rapportering samt en del af begrebsrammens krav og struktur.  

 

På denne baggrund er der en række kvalitetskrav, som skal fungere som støtte i interessenternes 

beslutninger baseret på baggrund af indeværende årsrapport for virksomheden. Dette opnås ved at 

udarbejde ledelsesberetningen ud fra nogle kriterier, som er det primære relevanskriterium samt 

pålidelighedskriteriet. Relavanskriteriet består i at afdække en virksomheds væsentligste value drivers i 

den lovpligtige information59. Pålidelighedsbegrebet omfatter verificerbarhed, repræsentativ gyldighed 

og neutralitet.  

 

Der foreligger endvidere yderligere krav til ledelsesberetningens udarbejdelse60. 

Vi vurderer, at føromtalte krav er dækkende for en korrekt oplyst ledelsesberetning. Krav til 

ledelsesberetningens kontekstkrav til den overordnede formulering er illustreret i bilag 6. 

 

I denne illustration konkretiseres, at ledelsesberetningen skal afgive oplysninger, som interessenter kan 

støtte deres økonomiske beslutninger på og eventuelt give en afgørende forskel i forhold til selve 

beslutningen. Kort og godt er formålet at skabe grundlag for, at interessenter kan foretage den bedste 

mulige vurdering af virksomheden som helhed. 

 

Ledelsesberetningen er ligeledes underlagt danske revisionsstandarder, herunder specifikt 

Revisionsstandard 585, som opstiller retningslinier for de revisionshandlinger, som revisor skal udføre i 

forbindelse med, at denne foretager revision af ledelsesberetningen. Der er her samme krav om, at 

revisor skal opnå revisionsdokumentation med høj grad af sikkerhed, da ledelsesberetningen netop før 

L100 var en del af årsrapporten og dermed også det retvisende billede sammenholdt med den 

resterende del af årsrapporten. Efterfølgende L100, jf. afsnit 2.2.6 Lovforslag L100, er der ikke længere 

revision af ledelsesberetningen. Revisor vil derfor skulle skrive en bemærkning om, at denne har 

gennemlæst ledelsesberetningen og ikke umiddelbart fundet nogen konsistensfejl. Revisor vil således i 

stedet skulle støtte sig på andre revisionsstandarder, da denne stadig skal gennemlæse beretningen. 
                                                 
58 Elling, 2004, Årsrapporten, side 311. 
59 Elling, 2004, Årsrapporten, side 313. 
60 Sørensen og Lunden, Revision & Regnskab nr. 12, 2001, Revision af ledelsesberetningen, side 31. 
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Ledelsesberetningen vil skulle forblive som en anden oplysning i den reviderede årsrapport. Vi mener 

derfor, at der er tale om, at revisor vil skulle forholde sig til revisionsstandard 720 omhandlende andre 

oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber. Revisionsstandard 720 giver dermed 

standarder og retningslinier for de overvejelser som en revisor bør forholde sig til, såfremt der er 

oplysninger i årsrapporten, som denne netop ikke skal erklære sig om. Der er dermed også tale om, at 

ledelsesberetningen skal konsistenstjekkes på et for revisor samme niveau som supplerende 

beretninger, der tillige er omfattet af RS 720.  

 

RS 720 oplyser, at revisor skal gennemlæse oplysningerne, i dette tilfælde ledelsesberetningen, for at 

identificere eventuelle uoverensstemmelser med de dele af årsrapporten, der faktisk er omfattet af 

revisionspligten61. Vigtigt er det også, at revisor gennemlæser ledelsesberetningen med henblik på at 

afdække væsentlige faktuelle fejl i andre oplysninger, hvilket vil sige de ikke-finansielle oplysninger. 

Dog er der i dette tilfælde således også tale om et skøn fra revisors side, da begrebet væsentlige fejl kan 

opfattes forskelligt, hvorfor revisors subjektive holdning vil bære præg af dette.  

 

Såfremt revisor konstaterer fejl, skal denne undersøge om dette skal rettes, og hvis ledelsen ikke er 

indstillet på at indvilge til dette, bør revisor gøre dette bemærket eventuelt i påtegningens afsnit for 

forbehold, hvis fejlen tillige har betydning for den reviderede årsrapport. Har fejlen kun betydning for 

de andre oplysninger, som ligger udover den reviderede årsrapport, bør revisor i stedet gøre dette 

bemærket i påtegningens afsnit for supplerende oplysninger.  

 

Yderligere kan det siges, at revisor ikke kun skal være opmærksom på den danske årsregnskabslov, 

men tillige internationale regnskabsstander. Særligt i tilfælde, hvor der er tale om børsnoterede 

selskaber (virksomheder)62, hvor der her efter en forordning fra EU’s ministerråd kræves, at 

pågældende virksomheder skal aflægge koncernregnskaber efter IFRS. Der udover gives også 

muligheden for mindre selskaber for at aflægge efter samme internationale regnskabsstandard63. 

                                                 
61 Således jf. RS 720 og FSR’s behandling heraf i dokumentet Omfang og Relationer, 
www.fsr.dk/41256B0500435720/no/01001322/$File/Omfang%20og%20relationer.doc  
62 Reelt noteres, at der er tale om Børsnoterede virksomheder, da andre børsnoterede virksomheder med begrænset ansvar, 
såsom Andelsselskaber med begrænset ansvar mv. også er omfattet. 
63 Reference fra Deloitte publikation, IFRS 2005 – introduktion til IFRS, side 3.  
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/IFRS%20booklet%20web%20med%20links%20ny.pdf  
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Forordningen er tilføjet gældende danske regler i bekendtgørelse nr. 1329 af 14.12.2004, som er 

gældende for regnskaber udarbejdet efter 1. januar 2005. Vigtigt i samme bekendtgørelse er også 

omtale af forskelle mellem den danske årsregnskabslov samt internationale regnskaber ved IFRS samt 

den tilpasning, der som følge heraf nødvendigvis må finde sted. I Danmark er forordningen derfor 

implementeret, så børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner, også kan aflægge efter IFRS, 

samt at moderselskabsregnskabet enten kunne aflægges efter IFRS eller ÅRL. Fra og med 2009 skulle 

dette ikke længere være en mulighed, og moderselskabet skal deslige aflægge årsrapport efter IFRS64. 

Dette er imidlertid via L100, som nævnt vedtaget, ændret til, at moderselskabsregnskaber stadig kan 

aflægges efter ÅRL, dog med den modifikation, at er der tale om et enkeltstående selskab (ej moder), 

skal disse fra og med 2009 aflægge efter IFRS. Uddybende behandlinger står dog kun anført i 

vejledning til bekendtgørelse nr. 1329 af 14.12.2004, og skal derfor udledes herfra. Særlige forskelle 

vil vi kommentere i et efterfølgende afsnit. 

 

2.2.9 IFRS 

International Financial Reporting Standards (IFRS) er standarder og fortolkninger vedtaget af 

International Accounting Standards Board (IASB).  

Anvendelsen af IFRS har til hensigt at bevirke, at årsregnskaber afgiver generelle oplysninger om den 

finansielle stilling; indtjening og ændringer i den finansielle stilling, som regnskabets interessenter kan 

have brug for til at træffe økonomiske beslutninger65. 

IASBs begrebsramme skal beskrive grundlæggende principper i forbindelse med regnskabsaflæggelse 

efter IFRS. Herudover også som en guide til, hvordan nye regnskabsstandarder skal udformes og 

fortolkning af eventuelle uafklarede spørgsmål, der ikke måtte være reguleret i allerede uarbejdede 

regnskabsstandarder. Målet for begrebsrammen og dermed også det generelle mål for regnskaber aflagt 

efter IFRS er kvalitative krav, som forståelighed, relevans, pålidelighed og sammenlignelighed66. 

Endvidere er målet at stille generelle krav til indregning og måling, som løbende gør sig gældende i de 

enkelte regnskabsstandarder samt at opstille generelle underliggende faktorer, der ender som 

forudsætninger, der gør sig gældende ved regnskabets udarbejdelse. Særskilt påpeges her 

                                                 
64 Fedders og Steffensen, 2008, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, side 5.  
65 http://en.wikipedia.org/wiki/IFRS   
66 http://www.iasplus.com/standard/framewk.htm  
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periodiseringsprincippet samt going concernprincippet. Hermed fortsættes fokuseringen på det faktiske, 

forstået således, at det afgørende ikke er, hvornår betaling foregår, eller udtræk fra banken finder sted, 

men i stedet at omstændigheden faktisk har foregået. Endvidere er going concernprincippet ikke 

anderledes end almindeligvis forstået i dansk årsrapportudarbejdelse, jf. Revisionsstandard (RS) 570, 

nemlig om virksomhedens fortsatte drift i en overskuelig fremtid.  

IFRS skal anvendes inden for EU samt det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS). Derudover har 

mange andre lande taget standarderne til sig og oversat eller implementeret i egne eksisterende regler67.  

 

2.2.10 Sammenholdelse af IFRS og Årsregnskabsloven 

Baseret på tidligere afsnit har både IFRS og ÅRL mål om at fremvise en årsrapport, som udtrykker et 

rimeligt korrekt billede af den pågældende virksomhed på et givent tidspunkt, således også et udtryk 

for en retvisende redegørelse.  

Både ÅRL og IFRS opstiller grundlæggende kriterier, som regnskabsudarbejderen skal have in mente i 

forbindelse med selve udarbejdelsen af regnskabet. Disse kriterier er ikke så forskellige fra hinanden, 

og der er med dette grundlag mange sammenhænge de to lovgivninger imellem. Flere af 

årsregnskabslovens afsnit er tillige inkorporeret på dansk på baggrund af en fra EU udstukken 

forordning. Derimod regulerer IFRS ikke ledelsesberetning, revision, godkendelse og indsendelse af 

regnskaber. Disse områder er derfor stadig reguleret af den danske Årsregnskabslov. På denne 

baggrund anerkender IFRS også, at der kan være særskilte nationale anliggende, som ikke umiddelbart 

kan reguleres på europæisk plan, men at de enkelte medlemslande i stedet individuelt kan have 

mulighed for at regulere tilpassende deres særegne behov. Det følger dog, at på trods af at 

                                                 
67 Den vigtigste partner og måske modstander i denne sammenhæng må vurderes stadig at være USA, som via deres egne 
regler for udarbejdelse af årsrapport hedder US GAAP. Det har derfor længe været omstændigt at sammenkøre regnskaber 
europæiske udarbejdede regnskaber samt amerikansk (dog ikke gældende for Canada, da de fra 2011 skal følge reglerne i 
IFRS) udarbejdede regnskaber, således for udenlandske selskaber via en US GAAP note (jf. Fedders & Steffensen, 2008, 
Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, side 43), hvor omregninger med mere er indeholdt. 
 
Amerikanske standarder længe været mere skrap med hensyn til krav til revisors kontrol og dokumentation. Dette 
selvfølgelig også på grund af de to kontinenters forskellige situationer samt ikke mindst de forskellige negative oplevelser 
indenfor virksomhedssvig. USA har oplevet flere større besvigelser inden for ledelsen af multilaterale selskaber og indførte 
delvist som en konsekvens heraf Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX), som var en vældig skærpelse af revisors samt 
selskabsledelsens krav og dokumentation til regnskabsudarbejdelse. Reglerne er imidlertid blevet mindre skrappe og aftaler 
mellem Financial Accounting Standards Board (FASB, den amerikanske udsteder af standarder) samt IASB har betydet 
udstedelsen af Memorandum of Understanding, der har til formål at skabe konvergens de to lovgivninger imellem.  
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ledelsesberetningen ikke er del af årsrapporten i følge IFRS, stiller IFRS stadig nogle krav til 

oplysninger, som derfor i stedet skal præsenteres i noterne eller øvrige elementer i årsrapporten68. 

 

Vi har valgt en række punkter, som synes relevante i forbindelse med at forstå de ekstra opgaver, som 

den interne revision står overfor. Ligeledes har virksomhedens ledelse en yderligere forpligtelse til at 

forstå, da virksomhedens ledelse aflægger regnskaber og dermed konkludere sig enige i årsrapportens 

retvisende billede opstillet efter IFRS. Slutteligt finder vi det relevant at udvælge punkter, hvor ledelsen 

præsenterer yderligere oplysninger i forhold til et regnskab aflagt efter ÅRL. Disse punkter omhandler 

typisk regnskabsmæssige oplysninger, men disse skal tillige tages med i betragtningen, når ledelsens 

samlede beretninger skal opgøres. Vi har vedlagt denne sammenholdelse i Bilag 17. 

 

2.3 Delkonklusion 

Vi har hermed gennemgået teorien, som finder anvendelse i indeværende afhandling. Vigtigt i denne 

sammenhæng er således at forstå, at teoretikeren Luhmann ser verden i systemer, som denne 

eksemplificerer via systemteorien. Luhmann er at anse som en sociologisk teoretiker, der forklarer os 

om kommunikation set gennem de tre systemer; således biologisk, psykisk eller socialt.  

 

Endvidere står det klart, at flere lovgivninger påvirker den ledelsesberetning, som virksomheder 

aflægger i forbindelse med årsrapporten for deres aktuelle regnskabsår. Ledelsesberetningen er ikke 

længere en del af revisors erklæring. Det er dog vores indtryk, baseret på samtaler med indtil flere 

revisorer, at revisor i stedet vil skrive en redegørelse omhandlende, at revisor har gennemlæst 

ledelsesberetningen og ikke umiddelbart kunne påpege væsentlige fejl. Denne redegørelse antages 

derfor, at skulle blive anført efter konklusion på revisionserklæringen, som således også omtalt i på 

Erhvers- og Selskabsstyrelsens hjemmeside. Vi påpeger endvidere, at ledelsesberetningen trods dette 

stadig er underlagt dansk lovgivning og international i form af IFRS, såfremt virksomheden aflægger 

årsrapport herefter. Dermed forsøger vi at påpege, at ledelsesberetningen er underlagt flere 

lovgivningsmæssige krav, som kræver en vis information videreoplyst til virksomhedens interessenter. 

Virksomheder har dog mulighed for at øge mængden og især kvaliteten af de informationer, og i dette 
                                                 
68 Reference fra Deloitte publikation, IFRS 2005 – introduktion til IFRS, side 55. 
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perspektiv kan Luhmann assistere vores gennemgang af virksomheders ledelsesberetning. Vi har 

derigennem muligheden for at klassificere og opdele informationer, som fremgår i ledelsesberetningen, 

hvorfor vi i DEL 3 vil foretage en gennemgang af ledelsesberetninger i udvalgte danske børsnoterede 

virksomheder. Slutteligt vurderer vi det centralt, at revisor nu skal gennemlæse ledelsesberetningen 

med dét formål at konsistenstjekke for fejl og mangler. Der er dermed tale om, at ledelsesberetningen 

ikke længere er omfattet af RS 585, men nu af RS 720 om andre oplysninger i reviderede regnskaber. 

Men hvad betyder i grunden dette? Vi vurderer, at revisor ikke længere skal revidere og afgive 

erklæring om ledelsesberetningen, hvilket som en forlængelse heraf må betyde, at revisors ansvar for 

oplysningerne afgivet i ledelsesberetningen tillige er mindre. Endvidere efterlader det regnskabslæseren 

med en som udgangspunkt dårligere gennemgået ledelsesberetningen, da revisor således kun skal 

foretage et konsistenstjek heraf. Der er dermed også større mulighed for, at fejlinformationer vil blive 

vidererapporteret igennem ledelsesberetningen på trods af, at revisor dog stadig skal foretage et 

konsistenstjek. Dog nævner vi også, at det i flere tilfælde vil være op til revisors egen subjektive 

holdning at vurdere, hvorvidt denne konsistens ikke længere er i overensstemmelse, samt at det er af så 

væsentlig en karakter, at revisor bør påtale dette.  

 

Et andet punkt, som følger af L100, er, at der foreligger mulighed for virksomheden i at ligge 

forskellige investor-relations oplysninger ud på deres hjemmeside. Revisor skal i den forbindelse have 

særlige regler for denne gennemgang. Der er ikke udviklet nogle retningslinier herfor, men vi mener, at 

der blandt andet skal tages højde for dén problemstilling, at en hjemmeside løbende kan ændres. Det er 

dermed vigtigt, at der er et kontrolapparat, som kontrollerer datoer og løbende opdateringer, således at 

der efter revisors gennemlæsning ikke foretages adskillige ændringer. Et simpelt, men måske for 

simpel, løsning på dette ville for revisor være at tage en screendump eller udskrive hele skærmbilledet 

til en uforanderlig billedfil. Vi oplyser, at dette særligt vedrører de i Årsregnskabslovens §107 B 

oplysninger om virksomhedsledelse.  
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DEL 3 

 

Opgaveskriverne vil i indeværende afsnit foretage anden del af vores 3 delte analyse. Grundlaget for 

analysen i indeværende DEL 3 er lagt med konklusion fra DEL 2, hvor Luhmanns teorier skal give et 

grundlag for en klassifikation af informationerne i ledelsesberetningen og lovgivningen er det 

minimum, som ledelsesberetningen bør indeholde.  

Vi vurderer derfor, at en gennemgang af ledelsen og de forhold, som de rapporterer til interessenterne 

igennem er analysens næste naturlige skridt. Vi vurderer, at ledelsen er underlagt flere krav til 

rapportering, som vi ønsker at belyse for derefter konkret vurdere i de af os  tre udvalgte virksomheder.  

 

For at strukturere og basere gennemgangen af ledelsesberetninger i de tre udvalgte virksomheder, har 

vi endvidere valgt at benytte Nørbyrapportens anbefalinger om God Selskabsledelse som rettesnor for 

gennemgangen, hvilket igen sammenholdes med de af os fremfundne konklusioner i DEL 2.  

 

3.1 Virksomhedsledelsen 

3.1.1 Definition af virksomhedsledelse  

Ses der med et corporate governance perspektiv, er det afgørende, hvorvidt der er tale om et en-strenget 

eller et to-strenget ledelsessystem. Dette skyldes blandt andet, at der specielt i Danmark er en opfattelse 

af, at det to-strengede ledelsessystem beskytter bedre mod erhvervsskandaler. Lars Nørby Johansen er 

af den opfattelse, at det danske system (to-strengede) indeholder unikke sikkerhedsventiler69. 

Det to-strengede ledelsessystem bliver også kaldt for det kontinentaleuropæiske ledelsessystem, idet 

det har sin udbredelse i store dele af kontinentaleuropa. Det to-strengede ledelsessystem består af en 

bestyrelse og en direktion, og der er i princippet fuldstændig adskillelse imellem disse. Bestyrelsen kan 

karakteriseres som et kontrolorgan, som ansætter direktionen til at varetage den daglige ledelse i 

selskabet, hvorfor direktionen kan karakteriseres som et administrationsorgan. En af de væsentligste 

                                                 
69 Artikel i Børsen 9. august 2002 (interview) ”Krak i USA gavner dansk omdømme”. 
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fordele ved det to-strengede kontrolsystem frem for det en-strengede er den sikkerhed, der er i forhold 

til bestyrelsens uafhængighed og kontrol i forhold til direktionen. Denne klare opdeling af bestyrelse og 

direktion kan dog være med til at bremse informationsstrømmene mellem direktionen og bestyrelsen. 

Dette er dog forsøgt løst ved et modificeret to-strengede ledelsessystem, som blandt andet benyttes i 

Danmark. Dette bevirker blandt andet, at der i bestyrelsen kan være en repræsentant fra direktionen, 

bestyrelsesformandsposten må dog ikke være besat af en af selskabets direktører70.  

 

I henhold til den danske lovgivning på området, Aktieselskabsloven § 54, varetager bestyrelsen og 

direktionen i fællesskab ledelsen af selskabets anliggender. Det fremgår dog ikke helt klart af den 

danske lovgivning, hvad der forstås ved daglig ledelse og overordnet ledelse, hvilket fremgår af 

Aktieselskabslovens § 54, stk.2, 2. pkt.  

 

”Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner der efter selskabets forhold er af usædvanlig 

art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter 

bemyndigelse fra bestyrelsen.” 

 

Det kan dog på baggrund af ansvarsfordelingen i Aktieselskabsloven udledes, at bestyrelsen kan 

karakteriseres som værende et bindeled mellem selskabets daglige ledelse og selskabets ejere. 

 

Det en-strengede ledelsessystem har i modsætning til det to-strengede ledelsessystem kun et 

ledelsesorgan nemlig ”The Board of Directors”. Dette ledelsesorgan består både af medlemmer, der 

kan anses for værende bestyrelsesmedlemmer, men også af medlemmer fra selskabets daglige ledelse. 

Dette ledelsessystem er mest udbredt i USA og Storbritannien. ”The Board of Directors” fungerer på 

den måde, at medlemmerne er delt op i, hvem der har med den daglige ledelse at gøre, og hvem der har 

med den overordnede ledelse og kontrol at gøre. På den måde kan man sige, at det en-strengede 

ledelsessystem på mange måder minder om det to-strengede.  

 

                                                 
70 Jf. Aktieselskabslovens § 56, stk.1, 3.pkt. 
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En afgørende svaghed ved det en-strengede ledelsessystem er dog, at der reelt kun er et ledelsesorgan, 

hvorfor de medlemmer der står for den overordnede ledelse og kontrol, på mange måder kan beskyldes 

for at kontrollere sig selv. 

 

En af styrkerne ved det en-strengede ledelsessystem er, at det informationsflow, der foregår inden for 

selskabets ledelse, vil kunne foregå langt mere gnidningsløst og hurtigere end ved det to-strengede. Idet 

der reelt kun er tale om ét ledelsesorgan, sikres det, at selskabets samlede ledelse, det vil sige, også de 

medlemmer, der kun varetager den overordnede ledelse og kontrol, opnår et højere vidensniveau om 

selskabet. 

 

Vi mener endvidere, at det to-strengede ledelsessystem er en del af den interne kontrol, som pågår i 

virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af ledelsesberetningen. Dette forstået således, at det to-

strengede system, hvor ledelsen, henholdsvis bestyrelse og direktion, kontrollerer hinanden, bevirker at 

processen i forbindelse med ledelsesberetningens udarbejdelse løbende bliver kontrolleret, da 

bestyrelsen er pligtig til at gennemgå væsentlige dispositioner. Ledelsesberetningens indhold skal 

tillige være informationer af den for regnskabslæseren væsentlige beslutninger, hvorfor bestyrelsen 

også har pligt til at gennemgå disse, om end de i praksis formodentlig blot sikrer sig, at der er 

dokumentation bag de forskellige udsagn og talmæssige opstillinger.  

 

3.1.2 Stakeholder management (Ledelsesformidling) 

Det umiddelbare formål med ledelsesberetningen er at give regnskabslæserne en bedre forståelse af de 

talmæssige oplysninger i årsrapporten. Dette gøres ved først at se på selskabernes interessenter generelt 

for dernæst at uddybe de forskellige interessenters behov.  

 

Generelt kan siges, at det er vigtigt for virksomheder at understrege, hvad de står for, og hvilke værdier 

de har. Det er vigtigt i forhold til dagens samfund, hvor image og signalværdier er meget væsentlige for 

en forbruges valg. Hvis en forbruger har flere muligheder for at købe samme kvalitetsvare, vil personen 
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oftest vælge ud fra følelser og værdier, altså dét mærke, der passer ind i livsstilen71. Virksomhederne er 

derfor nødt til at skille sig positivt ud fra konkurrenterne. Dette kan de gøre ved først at indarbejde det i 

ledelsen, således at de, der har magten, kan frembringe det positive omdømme gennem en strategisk 

beslutning. Det behøver ikke være lederne selv, der formidler virksomhedens produkter, men kan 

uddelegeres. "Men ledelsen skal have ansvaret. Det er ledelsen der skal se lyset"72 

 

Virksomhederne skal finde kerneværdierne og forene dem med alle de ansatte og deres værdier for at få 

det optimale fundament, som man dernæst kan kommunikere igennem. Det er vigtigt, at en 

virksomheds budskaber bliver kommunikeret på samme måde over for presse, til personale og i 

annoncer, både internt og ekstern. Ses f.eks. på Carlsberg sælger de ikke "bare" øl men en hel 

oplevelse73.  

 

Alle selskaber har en række interessenter, som alle bliver påvirket, eller selv påvirker de beslutninger, 

selskabernes ledelse træffer. Det betyder, at selskabet skal varetage den dynamiske proces, som det er 

at håndtere relationerne til interessenterne. Omkring etik, miljø og de sociale forhold kræves der meget 

i forhold til den måde virksomhederne kommunikerer på. Det er vigtigt, at et selskab både sørger for at 

opnå gode resultater og formidle dem i forhold til egne holdninger og normer, men de skal også være 

parat til at indgå i dialog med omverdenen og tage højde for deres meninger og værdier. Som Anders 

Bodum så rigtigt skriver i sit Workpaper 2 af 200374: 

 

"Lever virksomhederne godt nok af samfundet, men tilsyneladende også i samfundet". 

 

Vi har undladt at beskrive omkring ledelsen, da vi er bevidste om, at ledelsen i selskabet har større 

indsigt i ledelsesberetningen, end det der skriftligt kommer frem i offentligheden. Til gengæld kan 

ledelsen have en større interesse i, hvordan informationer bliver kommunikeret.    

 

                                                 
71 Jf. Artikkel, Business.dk, Man er det, man kommunikerer. 
72 Jf. Artikkel, Business.dk, Man er det, man kommunikerer. 
73 Uddybende forklaring til de enkelte cases ses i DEL 3. 
74 www.kommunikationsprog.dk/moduler/magasiner  
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Långivere stiller, ligesom aktionærer, kapital til rådighed for virksomheden, og har derfor stor interesse 

i virksomhedens nuværende såvel som fremtidens økonomiske situation. Idet långiveres interesse er 

baseret på risici, har de stor nytte af at undersøge virksomhedens indtjeningsniveau. Det er således 

væsentligt, at selskabet får kommunikeret alle de positive aspekter frem, som oppebæres af 

virksomheden, så det kan frembringe nødvendig kapital.  

Konkurrenter opfatter og tolker hinandens budskaber for derigennem enten at være modstandere eller 

at indgå et konstruktivt forlig. Det kan være en fordel at arbejde sammen om en branche og dermed 

hjælpe hinanden igennem en dårlig periode. Hvis det er muligt for et selskab at hjælpe et andet, vil 

dette også opnå respekt og udadtil et bedre ry, og dermed være en motivationsfaktor til netop at indgå 

et samarbejde under forudsætning af, at de nødvendige synergier tillige er til stede.  

 

Medarbejdere med de rette kompetencer kan være svære at få fat i, hvilket betyder, at selskaber skal 

sørge for at øge kommunikationen og indgå i dialog, så alle føler, de er en del af selskabet. Gennem 

kommunikation informeres medarbejderne om selskabets virke samt baggrunden hertil, hvilket 

automatisk vil give selskabet en række glade medarbejdere og dermed også nogle gode ambassadører 

for selskabet til omverdenen. Hvis medarbejderne er glade og tilfredse, vil de være positive over for 

virksomheden, hvilket igen vil smitte af på de andre interessenter, som ligeledes vil gøre nye strategier 

og tiltag nemmere at implementere i selskabet.  

 

Myndigheder udarbejder dels love og forordninger, som alle virksomheder skal overholde, men de 

informerer ligeledes offentligheden om selskaberne, og har derfor en central rolle i, hvordan 

befolkningen opfatter den enkelte virksomhed.  

 

Naboerne er alle i nærmiljøet, der kan blive påvirket af selskabets fysiske aktiviteter. Dette kan blandt 

andet omfatte støj og forurening. Hvis de omkringliggende føler sig generet af et af ovenstående 

punkter, kan det have betydning for selskabet, idet naboen har mulighed for at kontakte presse eller 

lokale myndigheder og derigennem give selskabet et dårligt renommé.  
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At en nabo er utilfreds, er ikke ensbetydende med, at selskabet gør noget direkte forkert, men som 

Luhmann udtrykker det: 

 

Medier bygger på en grundlæggende ”irritation”. Denne irritation kommer sig af, at 

medier (f.eks. TV’s nyhedsudsender eller avisernes reportager) ikke kan give et ”rent” 

billede af den virkelighed, vi er fælles om at agere i og referere til. Derfor må medierne, 

som alle andre systemer, konstruere en henvisning til ”virkeligheden” indefra. Og 

dermed bliver mediernes billeder af verden kontingente: en nyhedsudsendelse kunne 

f.eks. have vist andre billeder, benyttet andre vinkler og valgt andre måder at fortælle på. 

Og det betyder også, at for at mediernes historier skal være interessante, må de bygge på 

en diskontinuitet, dvs. en forskel, der ofte har med konflikt, spænding og usikkerhed at 

gøre75. 

 

For at undgå denne form for dårlig omtale bør selskabet have god kontakt til sine "naboer" og indgå i 

ordentlig dialog.  

 

Offentligheden er en samlet betegnelse for alle de øvrige interessenter. Dvs. dem, der pt. har en 

interesse i selskabet, men også de personer, der fremover kunne have en interesse. Hvis selskabet ikke 

formidler deres virksomhed og produkt korrekt, kan det have svære konsekvenser for selskabet. Det 

kan betyde, at de ikke kan sælge deres varer, at ingen ønsker at investere i deres aktier, eller at det kan 

være svært for selskabet at indhente arbejdskraft. Som beskrevet i ovenstående er det derfor vigtigt for 

selskabet at kommunikere det såkaldt rigtige til omverdenen, for som verdenen ser ud i dag, har alle 

præferencer og vælger et produkt eller en arbejdsplads ud fra følelser og værdier.  

 

Selve læringen bliver skabt i det psykiske system og undervisningen er en social aktivitet i 

et socialt system. De enkelte deltagere i undervisningen er psykiske systemer, der 

modtager undervisning, men de psykiske systemer er jo ikke kommunikative og dermed 

ikke tilgængelige for andre (fordi man ikke kan høre, hvad andre tænker). Det eneste som 

kan iagttages i det sociale system, er kommunikation. De psykiske og de sociale systemer 

                                                 
75 http://www.medieteori.dk/publikationer/Kampmann_Walther.php  
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er lukkede for hinanden i den forstand, at de ikke forstår hinanden, dog på en sådan 

måde, at de alligevel kan benytte hinandens ressourcer76. 

 

Alle selskaber har en række interessenter, som alle bliver påvirket eller selv påvirker de beslutninger, 

selskabernes ledelse træffer. Det betyder, at selskabet skal varetage den dynamiske proces, som det er, 

at håndtere relationerne til interessenterne. Omkring etik, miljø og de sociale forhold kræves der meget 

i forhold til den måde, virksomhederne kommunikerer på. Det er vigtigt, at et selskab både sørger for at 

opnå gode resultater og formidle dem i forhold til egne holdninger og normer, men de skal også være 

parat til at indgå i dialog med omverdenen og tage højde for deres meninger og værdier.   

 

3.1.3 Indsamling af data til ledelsesberetningen 

For at indsamle tilstrækkelig materiale til ledelsesberetningen er det en løbende proces, der til sidst skal 

kunne sammenkæde årsrapportens enkelte bestanddele, hvor de vigtige hændelser beskrives først.  

 

Der vil, på baggrund af den finansielle rapportering, beregnes hoved og nøgletal, som kan give 

regnskabsbrugeren et overblik over den finansielle situation. Dette vil oftest blive udarbejdet af 

regnskabskyndige personer, som dernæst skal godkendes af økonomichefen, inden det bliver 

videreformidlet til den øverste ledelse. Det er vores indtryk, at med mindre man har en økonomisk 

baggrund, kan det være svært at få noget konstruktivt ud af tallene, så det er derfor meget vigtigt, at 

beskrivelsen i ledelsesberetningen er retvisende og kan give interessenterne et korrekt billede eller 

rettere en retvisende redegørelse af virksomhedens situation på statustidspunktet. 

 

Der vil i større selskaber ofte sidde en række Human Relations77 ansvarlige, som vil varetage de 

opgaver, der er omkring den interne situation, som f.eks. personale. Det kan have en stor betydning for 

den fremtidige indtjening, hvis ikke selskabet kan opretholde deres vidensressourcer. Hvis der løbende 

kommunikeres med medarbejderne og dermed holdes en åben dialog, vil det være muligt at få 

                                                 
76 http://da.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann  
77 Human Relations (HR) omfatter fokus på, at integrere medarbejders behov og personlige ressourcer i virksomheden.  



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 56 af 207 

tilbagemeldinger omkring personalets ve og vel, hvilket vil kunne danne grundlag for 

ledelsesberetningens punkt omkring medarbejderne.  

 

Forskere og udviklere vil indberette om deres arbejde løbende, og når ledelsesberetningen er i udkast, 

vil de kommentere på det. Dette skal yderligere sammenholdes med den nuværende såvel som den 

fremtidige økonomiske udvikling. Dette vil således blive implementerer i ledelsesberetningens første 

udkast. 

 

Der implementeres interne kontroller i organisationen, der bør sikre, at der ikke opstår uforudsete 

hændelser. Dette tester revisor i form af løbende revision og baserer deres statusrevision på, hvor 

effektive kontrollerne er. Hvis ikke kontrollerne er effektive, vil statusrevisionen uddybes, og der vil 

foretages større bilagsrevision. Det er imidlertid ikke kun revisor, der skal være opmærksom på disse 

manglende kontroller, for det er områder, der kan have stor betydning for selskabet. Det er vores 

erfaring fra adskillige revisioner, at der ofte er problemer omkring adgange i selskabers IT funktion. 

Det vil sige, at flere medarbejdere har adgang til for mange områder, hvilket i sidste ende kan betyde, 

at der kan opstå besvigelser, da korrekt og nødvendig funktionsadskillelse ikke er effektueret. Det er i 

dé situationer, hvor der er mulighed for besvigelser, at personer ofte snyder. Hvis denne mulighed 

opstår, og ikke bliver formidlet korrekt til ledelsen, kan det give et forvrænget billede af årsrapporten 

og dermed implicit også ledelsesberetningen.  

 

3.2 Interne kontroller og god selskabsledelse  

3.2.1 Redegørelse for Nørbyrapporten  

Med den første Nørby-rapport "Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark", der 

udkom i slutningen af 2001, blev der opstillet en række frivillige anbefalinger for god selskabsledelse i 

Danmark. For at sammenfatte anbefalingerne kan det siges, at det er en betegnelse for de regler og 

principper, der styrer tilknytningen mellem ledelsen og ejerne af et selskab. Anbefalingerne, der er 

stilet mod børsnoterede selskaber, blev et regelsæt for selskaber noterede på Københavns Fondsbørs 
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med virkning for 2002. Anbefalingerne er konkret indarbejdet i Børsens oplysningsforpligtelser (OFA) 

§ 36. 

I forbindelse med Nørby-udvalgets seneste anbefalinger af 2005 blev der den 15. august 2005 indført 

konkrete tiltag omkring effektiv risikostyring samt Følg- eller Forklarprincippet, der er vedtaget på EU-

niveau. Konkret, i forhold til "følg eller forklar" princippet, betyder det, at børsnoterede selskaber på 

kort sigt skal leve op til disse anbefalinger til god selskabsledelse eller forklare, hvorfor man ikke lever 

op til anbefalingerne. I forhold til risikostyring arbejder Nørby-udvalget med tre niveauer. Det første 

niveau er identifikation af risici, hvor bestyrelse og direktion under udarbejdelse af selskabets strategi 

og overordnede mål skal definere de væsentligste forretningsmæssige risici, der kan være i forbindelse 

med at realisere mål og strategi. Det andet niveau er en plan for risikostyringen, der anbefaler, at 

direktionen i forlængelse af ovenstående identificerede risici samtidig skal udarbejde en plan for 

virksomhedens risikostyring, som bestyrelsen således skal godkende. Desuden skal direktionen løbende 

rapportere til bestyrelsen, så den systematisk kan følge udviklingen inden for de væsentligste 

risikoområder. Det sidste niveau er åbenhed om risikostyring, der anbefaler, at selskaber skal oplyse 

om risikostyringsaktiviteter i deres årsrapport. 

I bilag 16 ses en grundigere gennemgang af Nørby-rapportens anbefalinger, der kan uddybe grundlaget 

for vores konkrete analyse af 3 udvalgte virksomheders ledelsesberetninger, herunder med særlig fokus 

på overholdelse af Nørbyrapportens anbefalinger. I tilknytning til denne gennemgang har vi valgt at 

knytte egne bemærkninger, hvor vi har fundet, at der har været særlig lejlighed til dette. 

 

På trods af at ovenstående anbefalinger fra Nørby-udvalget er adopteret til Københavns Fondsbørs i 

Børsens rapport om god selskabsledelse, har vi valgt at anvende termen Nørby-rapporten i den 

resterende del af opgaven. 
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3.2.3 COSO 

COSO-rapporten er et amerikansk initiativ, som skaber fælles definition af kontroller, standarder og 

kriterier, som virksomheder kan anvende i forbindelse med udfærdigelse og gennemgang af 

kontrolsystemer. Rapporten indeholder, udover en definition af intern kontrol, en række 

vurderingskriterier til brug for arbejdet med den interne kontrol. Rapporten består af 3 dele: 

 

1. Framework – indeholdende den teoretiske definition og grundbegreber. 

2. Evaluation Tools – indeholdende forskellige redskaber til vurdering af intern kontrol. 

3. Reporting to External Parties – indeholdende forslag til, hvordan der bør rapporteres om 

intern kontrol. 

 

COSO rapporten definerer intern kontrol som en proces, der danner grundlaget for at opnå mål inden 

for forskellige kontrolområder. Dette er særligt udtrykt i efterfølgende citat fra COSO-rapporten. 

 

 ”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 

objectives in the following categories: Effectiveness of operations, reliability of financial 

reporting, compliance with applicable laws and regulations.” 

 

COSO-rapporten blev i 2004 suppleret med et ekstra tiltag omhandlende risikostyring. Dette kom i 

form af COSO-ERM rapporten, men hvor COSO havde fokus på intern kontrol, fokuserede ERM-

rapporten mere på det samlede kontrolsystem. Vi vælger dog at fokusere på COSO, da frameworket er 

grundlæggende for de interne kontrolsystemer, herunder også danske. Særskilt er flere terminologier 

indarbejdet i danske revisionsstandarder, nemlig RS300, RS315, RS330 samt RS50078, og har 

derudover dannet grundlaget for de risikostyringsmæssige og corporate governancemæssige 

anbefalinger. COSO frameworket definerer 3 kontrol kategorier, som igen har 5 underliggende 

                                                 
78 Jf. Slides fra Aalborg Universitet, Lars Kiertzner.  
http://www.business.aau.dk/cmaud/2007/Revision/LKI/lektion8_9.pdf  
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kontrolkomponenter. Vi henviser her til Bilag 20, hvor vi har gennemgået de forskellige kategorier og 

komponenter. 

 

Hensigten er endvidere, at ledelsen skal koordinere de forskellige monitoreringselementer og sørge for 

en indbyrdes kommunikation på trods af deres daglige forskelligheder. Synergier, der skabes, vil efter 

vores bedømmelse kun give grobund for minimering af risici og dermed en bedre intern kontrol. På 

grundlag COSO-rapporten vil virksomhedens bestyrelse kunne foretage en vurdering af forholdene 

inden for ovennævnte fem komponenter, og derved have et godt grundlag for at analysere og 

effektivisere den interne kontrol i selskaberne med henblik på at finde eventuelle områder, hvor den 

interne kontrol kan forbedres79.  

 

3.2.3 Besvigelser 

Flere store erhvervsskandaler er forårsaget af besvigelser typisk mellem ledelse og revisor eller blot 

ledelsen. Eksempler på dette de europæiske krak parmalat, adecco og skandia. På verdensplan er 

erhvervsskandalerne endnu større, særligt personificeret via virksomhederne WorldCom og Enron, 

hvilke medvirkede til de skærpede interne kontrolkrav samt revisionsmæssige krav, hvilket blev 

inkorporeret i både den amerikanske Sarbanes-Oxley og europæisk baserede IFRS. Den interne kontrol 

skulle fortsat bygge på COSO principper, da bristet ikke lå her, men at kravene kunne øges. 

Besvigelser kan altid forekomme80, hvorfor kontroller kun kan minimere, men ikke udelukke. Reglerne 

for revisor i forbindelse med besvigelser er dækket af Revisionsstandard 240 (RS 240). Heri gives 

forklaring på forskellen mellem en utilsigtet og tilsigtet handling. Den tilsigtede handling er således at 

forstå som en besvigelse. Besvigelsen opdages typisk ikke, men vil i stedet blive afdækket af revisors 

øgede revisionshandling, hvor denne begynder at grave dybere, hvis en eller flere fejl er blevet 

afdækket. Det er dermed typisk mængden af fejlinformation, der over for revisor kan indikere, at der i 

virksomheden kan være besvigelser. Revisor kan i tilfælde heraf kræve udtalelse fra den daglige ledelse 

omkring forholdene. Ledelsen står dermed med det klare ansvar for forholdenes tilstand og gør, i vores 

øjne, dermed også flest frigørende handlingen dér, hvor den åbne og gennemsigtige rapportering er 

                                                 
79 CMA-opgave af Mads Lutz Jørgensen m. fl. vedrørende Corporate Governance, VR02, 2006. 
80 Jf. http://www.business.dk/article/20031202/nyhedsoversigt/112020394/ og Bilag 9. 
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mest markant. Vigtigt i kommunikationen er ikke alene beretningen til interessenterne, som 

selvfølgelig skal være åben og gennemsigtig, men tillige også den løbende kommunikation med andre 

ledende medarbejdere, herunder såfremt disse forefindes revisionskomitéen og/eller den interne 

revisionsafdeling. Det står dermed opgaveskriverne klart, at de nye tiltag medvirker til at minimere 

risici for svig. Ledelsesberetningens undladte revision giver dermed ikke interessenter den garanti for, 

at revisor som minimum har gennemlæst og vurderet ledelsesberetningen ud fra de i RS 240 opstillede 

risikofaktorer i relation til fejlinformation. Der kan dog være tale om et forhold, hvor revisor, såfremt 

denne erklærer sig om årsrapporter, også gennemlæser beretningen, men ikke nødvendigvis med 

henblik på belysning af risikofaktorer. Som vi dog har nævnt, ventes en tilføjelse til 

revisionspåtegningen, hvor revisor angiver, at denne har gennemlæst og ikke umiddelbart fundet 

forkerte oplysninger, men hvad der praktisk forventes af reviewhandlinger må afventes, da denne 

praksis ikke er indført, ej heller beskrevet andet end i udkast.  

 

3.3 AP Møller Mærsk 

3.3.1 Virksomhedsledelse 

AP Møller Mærsk (APMM) har en sædvanligt to-strenget opbygning, nemlig bestyrelse og direktion, 

hvoraf de i indeværende år har skiftet ny direktør81 fra Jess Søderberg til Niels Smedegaard Andersen. 

Denne skal medvirke i de daglige beslutninger og større beslutninger af væsentlig karakter, og skal 

tillige involvere bestyrelsen i APMM. Det er også vores indtryk, at det udelukkende er disse 

medlemmer af bestyrelse eller direktion, der på selskabets vegne har tilladelse til at udtale sig. Dette 

baseres ikke på insideviden, men udelukkende på vores almindelige opfattelse samt det faktum, at 

ingen referater fra andre er tilgængelig viden for offentligheden. 

 

                                                 
81 APMM anvender engelske betegnelser for titler, derfor i dette tilfælde anføres  ny direktør Niels Smedegaard i 
årsrapporten som CEO. 
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3.3.2 Stakeholder management 

På trods af, at Mærsk A/S følger de regler, der er for aflæggelsen af årsrapporten, herunder 

ledelsesberetningen, er det alligevel en meget konservativ organisation. Deres ledelsesberetning er 

meget stilet til aktionærer for på trods af, at de nævner medarbejdernes kompetencer og vigtigheden af 

at alle har det godt, er der ikke direkte formidlet noget om deres indre værdier. Vi er af den holdning, at 

der er en meget lukket organisation, hvor der er mange rygter omkring alt fra personaleforhold til 

ledelse af organisationen. Dette understøttes af flere artikler, f.eks. omkring Mærsks meget lukkede 

organisation, hvori de skriver, at "selvom Mærsk ikke udelukker noget i processen mod større åbenhed 

skal virksomheden dog stadig holde fast i de gamle dyder, der kendetegner A.P. Møller Mærsk"82. Med 

denne kommentar forstås, at APMM er klar over, at de er nødt til at indføre mere åbenhed. Det har 

hidtil fungeret fint for APMM at være lukket, men som rygterne breder sig og stikker dybere, er 

APMM nødt til at handle.  

 

"A.P. Møller-Mærsk har haft den holdning, at hvis man gør sit arbejde godt, vil man få et 

godt image. Man har ikke haft den store interesse i at gå og fortælle om sig selv, og man 

har oplevet, at det let kan blive praleri. Det skaber dog det problem, at når man ikke selv 

fortæller om sig selv, så opstår der ikke et tomrum. Der bliver bare sat nogle andre 

historier i stedet for, siger Steen Reeslev, der mener, at A.P. Møller - Mærsk derfor har 

fået en hårdere medfart end fortjent i offentligheden83. 

 

Hvordan vælger APMM så at kommunikere? Ud over at overholde de i lovgivningens krav omkring 

gennemskuelighed og åbenhed, har APMM valgt at få PR-rådgivning. Dette gøres af professionelle 

kommunikationsvirksomheder, der underviser i at håndtere dels pressen, men ligeledes hvordan man 

kommunikere til andre interessenter. Ved at lade for eksempel medarbejdere og ledere indgå i dialog, 

vil de involverede personer automatisk give APMM et bedre ry udadtil.  

 

"Det forsimplede billede handlede om, at der var problemer i Maersk Line, og at man 

gik med slips. Samt alle mulige ammestuehistorier om, at hvis man kom et minut for 

                                                 
82 Artikkel, Intet utænkeligt i ny kommunikations-politik: www.epn.dk offentliggjort den 29. oktober 2008. 
83 Artikkel, APMM-Chef gør op med myten om Mærsk: RB-Børsen den 28. oktober 2008. 
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sent til et møde, var døren låst. Det er ikke det, at de historier kører, men problemet 

var, at de fyldte det hele. Myten om Hr. Møller, og myten om hvor konservative man er 

på Esplanaden, fyldte det hele, konstaterer Steen Reeslev overfor RB-Børsen. 

 

En af de ting, som APMM tidligere kunne bruge i form af denne dårlige omtale, var, at myterne kunne 

bruges til at tiltrække kunder, da det er en interessant og anderledes arbejdsplads.  

"Det betyder blandt andet, at medarbejderne føler, at de er i en virksomhed, der er langt 

mere spændende end så mange andre virksomheder. Det betyder også, at noget af 

fortællingen udspringer af virkeligheden. Døren bliver ikke låst, når du kommer for sent, 

men det er rigtigt, at der stadigvæk er en stor grad af høj arbejdsmoral i denne her 

virksomhed, da folk sætter deres arbejde meget højt. Der er nogle ting, der kommer med, 

som er blevet udløst i ammestuehistorier, men som også har en grad i sandhed i sig," 

fortæller Steen Reeslev 

Nu, hvor Nils Smedegaard Andersen er tiltrådt som CEO, er der mulighed for at skabe et mere åbent og 

dermed bedre image for APMM. Nils har tidligere været ansat ved Carlsberg, og havde der et stærkt 

kommunikationsteam bag sig. Hvis det er muligt for ham at oprette et lignende team i APMM, 

formoder vi, at det vil lykkedes ham at få APMM med i toppen for bedste organisationer endnu 

engang.  

 

3.3.3 Indsamling og validering af data 

Som beskrevet i afsnit 3.3 AP Møller Mærsk beskriver APMM alle vigtige hændelser, der har været i 

årets løb. Dette er en nødvendighed, ikke kun i forbindelse med overholder af givne regler og love, men 

ligeledes fordi der nemt kan opstå forvirring hos aktionærer, hvis der er omtalt noget i pressen, som 

ikke er med i ledelsesberetningen.  

 

Hovedtal og nøgletal beregnes og diskuteres i ledelsesberetningen, således at det er muligt at få et 

finansielt overblik over situationen. Som det beskrives i afsnittet omkring god selskabsledelse ses, at 

APMM har en intern revision.  
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"Mærsk Gruppens interne revisionsfunktion har som hovedfokusområder gennemgang af 

interne kontrol- og risikostyringssystemers effektivitet samt forebyggelse og opklaring af 

eventuelle uregelmæssigheder"84. 

 

Efterfølgende skal chefen for den interne revision referere til bestyrelsesformanden og 

Revisionskomiteen, som således kan tage eventuelle problematikker op.  

 

Omkring den interne situation i APMM henvises til www.maersk.dk for information. Her beskrives, at 

de ønsker at bibeholde deres gode medarbejdere og vidensressourcer, men ikke hvordan de ønsker, at 

bevare deres medarbejdere.  

 

3.3.4 COSO-krav efterlevelse 

APMM må siges at overholde COSO’s krav til driftskontroller. Det fremgår af årsrapporten, at der 

løbende foretages rapportering til ledende medarbejdede i virksomheden. Det er dermed de ledende 

medarbejderes opgave at sikre de forskellige driftskontroller, som forekommer i den samlede koncern. 

Dog vurderer vi også, at virksomheden kunne drage fordel af Nørbyrapportens anbefaling om 

anvendelse af kvartalsregnskaber. På denne led ville der sikres en grundig kvartalsmæssig gennemgang 

af økonomiske forhold, og dermed give et bedre grundlag for ledende medarbejdere for hurtigt at 

reagere eller i forbindelse med kvartalsrapportens udarbejdelse gribe fat på eventuelle 

problemstillinger. 

Ligeledes er det vores klare indtryk, at virksomhedens finansielle rapportering er pålidelig. Der er 

offentliggjort tidligere rapporter på APMM’s hjemmeside, og en del er forklaret på hjemmesidens 

særskilte afdeling for APMM aktionærer. Dog vurderer vi også, at ses der bort fra vores subjektive 

holdning og almindelige kendskab til APMM, fremstår virksomhedens årsrapport ikke som åben. Det 

er i denne sammenhæng ikke det samme, som at årsrapporten og general finansiel rapportering ikke er 

pålidelig, men som vi tidligere har påpeget, er det uheldigt. Den mere lukkede holdning giver snarere 

anledning til at interessenter mv. selv ligger virksomhedens ting og antagelser til grund, som ikke burde 

                                                 
84 Årsrapport APMM, Ledelsesberetning, 2007, side 46. 
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eller som snarere sagtens kunne være forklaret til interessenter via en grundige og mere dybdegående 

gennemgang af virksomhedens forhold.  

Der er dog ikke tilstrækkelig med oplysninger i virksomhedens årsrapport eller på virksomhedens 

hjemmeside til, at vi kan vurdere kontrollen af andre forhold, herunder anden lovgivning. Vi har 

gennemlæst APMM’s hjemmeside, hvoraf også forhold af ikke-finansiel karakter fremgår. Heri 

anføres, at virksomheden søger at leve op til sit sociale ansvar og så vidt mulig engagerer sig i lokale 

forhold. Herunder generelt set overholder de miljømæssige og etiske krav, som der i forbindelse med 

en lokalarbejdsopgave måtte blive pålagt virksomheden. 

 

3.3.5 Interne kontroller 

Anbefaling 1; Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 

Denne anbefaling efterleves. APMM beskriver omkring kommunikationen aktionærer og ledelse 

imellem samt at den aktuelle kapitalstruktur, som er stemmeretsdifferentieret på baggrund af opdeling i 

både A-aktier og B-aktier, er optimal. Slutteligt fortælles om generalforsamlingen. Nørbyrapporten 

beskriver ikke yderligere punkter, som bør medtages, om end punkt 1 vedrørende selve indholdet af 

samspillet kunne være mindre overfladisk. Ledelsen orienterer ikke uddybende om samarbejdet 

aktionærer og ledelse imellem, men er dog et væsentlig fremskridt fra APMM årsrapport fra 2005, hvor 

denne anbefaling ikke var beskrevet, og Følg- eller Forklar-princippet dermed ikke var overholdt. Dette 

har APMM nu ændret; åbenheden synes større, informationer bedre og samlet fremstår rapporten som 

en bedre rapportering og orientering fra selskabets ledelse. 

 

Anbefaling 2; Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

Selskabets ledelse beskriver i årsrapport, side 49 (2007), at retningslinier for selskabets forhold er 

befindende på deres hjemmeside. Vigtigt i denne sammenhæng er, at retningslinier også efterleves, 

samt at medarbejderne løbende kan holdes opdateret omkring de forhold, som måtte gælde selskabets 

interessenter. APMM lever grundlæggende op til anbefalingen, men det kan ikke konkluderes, at man 

ud fra årsrapporten kan konkludere, at bestyrelsen har sikret, at interessenters rolle og interesser 

varetages. Dermed vendes tilbage til, at vi finder, at en beskrivelse af selve håndhævelsen af 

retningslinier ville være gavnlig for selskabets efterlevelse af Nørbyrapportens 2. anbefaling, og 
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dermed sikrer selskabets almindelige trivsel og fremtidsmuligheder via et grundlæggende engagement 

og søgen efter optimale forhold for selskabets interessenter. I relation til vores gennemgang af 

Nørbyrapporten kan det derfor konkluderes, at APMM baseret på denne gennemgang ikke har en stor 

Stakeholder Value. Vi vurderer dog, at der er andre forhold, der kan kompensere. Herunder at 

virksomheden fremstår som Danmarks absolut største virksomhed og Mærsk McKinney-Møller tillige 

fremstår, som en af Danmarks mest respekterede mænd. Dette giver APMM en magtfuld position, som 

ikke giver Stakeholder Value, men giver en anden magtfaktor, som ikke alle organisationer, herunder 

interessenter, ønsker at stille sig i mod. Vi vurderer dog, at der løbende er mere fokus på miljø og 

sociale forhold, hvorfor også APMM i kraft af det udbredte olieforbrug har været genstand for negativ 

omtale i danske artikler. Vi har udvalgt en enkelt artikel85 for at tydeliggøre dette og dermed 

konkludere, at virksomheden ved aktiv indsats mod de negative sociale og miljømæssige konsekvenser, 

der fremkommer som en konsekvens af virksomhedens drift, ville kunne øge virksomhedens samlede 

Stakeholder Value. 

 

Anbefaling 3; Åbenhed og gennemsigtighed 

APMM udarbejder og vedligeholder deres hjemmeside både på dansk og engelsk. Tillige er der 

udarbejdet en særlig informationshjemmeside86, hvoraf aktionærer kan fremskaffe og forespørge på 

oplysninger vedrørende selskabet og selskabets politik. Informationshjemmesiden henvender sig 

fortrinsvis til aktionærer og dermed ikke de resterende interessenter i APMM. De resterende 

interessenter er dermed omfattet af beskrivelsen, som fremgår via årsrapporten, nemlig at selskabets 

ledelse udsender årsrapport, halvårsrapport samt løbende meddelelser på deres hjemmeside. Der er ikke 

yderligere kommunikation til disse interessenter, og dermed ej kvartalsrapporter, som Nørbyrapporten 

ellers anbefaler. 

Der er historisk ikke udarbejdet andre regnskaber af ikke-finansiel karakter, herunder miljø og 

vidensregnskaber. Rollen i samfundet uddybes dermed ikke yderligere, og gennemsigtigheden fremstår 

dermed mindre. Rollen beskrives derfor kun vagt i ledelsesberetningen samt på APMM hjemmeside, 

hvor generelle tiltag og forventninger offentliggøres. APMM er dog i en overgangsface, som indebærer 

en drejning mod større åbenhed, gennemsigtighed og generel bedre rapportering omkring Corporate 

                                                 
85 http://www.business.dk/article/20080206/transport/702060057/ (Lambek & Hansen, 2008), Se også BILAG 1. 
86 http://shareholders.maersk.com/da/ShareholderFAQ/Pages/ShareholderFAQ.aspx  
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Governance. Dette blev berigtiget i september 2008, hvor APMM udsendte sin første rapport omkring 

sundhed, sikkerhed og miljø. Rapporten skal bevirke en samlet bedre orientering til selskabets mange 

interessenter, - samt for at modvirke den yderligere fokus på miljø, som samfundet efter vores 

opfattelse begynder at tage. Dette supporteres yderligere med mange artikler, særligt flere specifikke 

omkring Mærsk som Danmarks største miljøskurk87. 

 

Vi gør yderligere bemærket omkring generel opfattelse af åbenheden i APMM, at den danske 

årsregnskablov pålægger virksomhederne i tilfælde af væsentlig ændringer eller forhold at oplyse om 

dette. Vi henviser særligt til, at Årsregnskabslovens §22 kræver opgørelse for bevægelserne i 

egenkapitalen. Dermed påvises dennes sammenhæng, og er der væsentlige forhold, skal dette forklares 

i ledelsesberetningen88. Dermed påpeger vi, at ikke alle oplysninger er et udslag af virksomhedens 

ledelses åbenhed, men blot et udslag af, at virksomhederne overholder gældende lovgivning, hvorfor 

dette skal medtages i den samlede betragtning omkring virksomhedens å åbenhed over for 

interessenter. 

 

Anbefaling 4; Bestyrelsens opgaver og ansvar 

APMM beskriver bestyrelsens overordnede arbejdsgang samt om den overordnede forretningsgang. 

ikke en egentlig beskrivelse af de arbejdsopgaver, som der foreligger bestyrelsen og endsige en 

beskrivelse af kommunikationsgangen til direktionen. Bestyrelsens ansvar er ej heller beskrevet i 

årsrapporten, hvorfor interessenter ikke opnår et indblik heri. 

 

Anbefaling 5; Bestyrelsens sammensætning 

Rekruttering og valg 

APMM orienterer om rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer. Herunder fint om selve processen, 

hvoraf bestyrelsesformanden sidder på den egentlige afgørelse, da bestyrelsen har bemyndiget denne til 

at foretage selve udvælgelsen og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Efterfølgende noteres, at der 

selvfølgelig er en række kriterier, som bestyrelsen ikke udtømmende ønsker beskrevet, eftersom de 

ikke finder dette hensigtsmæssigt. Så længe bestyrelsen blot har taget stilling og forklaret, hvorfor man 

                                                 
87 http://www.business.dk/article/20080206/transport/702060057/ (Lambek & Hansen, 2008), Se også BILAG 1. 
88 Jf. Revisionsvejledning 12, punkt 34. 
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ikke ønsker at beskrive rekrutteringskriterier, er dette i fuld overensstemmelse med Nørbyrapportens 

anbefalinger.  

Ved yderligere gennemlæsning af årsrapporten fremgår senere (side 106) en oversigt for de enkelte 

bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv. Heraf fremgår det, at bestyrelsesmedlemmerne generelt set har 

en stor erfaring fra det danske erhvervsliv, som enten bestyrelsesmedlemmer eller administrerende 

direktører.  

Dette vurderer vi bestyrker selskabets beskrivelse af rekruttering og valg for bestyrelsesmedlemmer.  

 

Introduktion og uddannelse 

Der er i ledelsesberetningen beskrevet, hvordan bestyrelsesmedlemmer introduceres og løbende 

uddannes inden for APMM. Dog fravælges beskrivelsen af, hvad og hvilke foretag som bestyrelsen 

kunne foretage sig, hvis de vurderer, at enkelte medlemmer af bestyrelsen ikke er i besiddelse af de 

nødvendige kompetencer i forhold til udførelse af bestyrelseshvervet. APMM konkluderer, at det er det 

enkelte bestyrelsesmedlems egen opgave at sørge for at være fagligt opdateret.  

 

Antal 

APMM har aktuelt 11 bestyrelsesmedlemmer, hvilket må vurderes at være et stort antal, eftersom 

beslutningsprocessen definitivt vanskeliggøres, når 11 personligheder skal diskutere problemstillinger 

og siden nå til en enighed. APMM er samtidig også Danmarks største virksomhed, hvorfor 11 

mennesker synes passende relativt set; også i forhold til vores gennemgang af to andre virksomheder, 

henholdsvis Novo Nordisk samt Carlsberg. 

 

Uafhængighed 

Det er vigtigt for alle bestyrelser at virke uafhængig, således at interessenter kan have tillid til deres 

dispositioner. APMM har tidligere, imod anbefalinger fra Nørbyrapporten, haft administrerende 

direktører som samtidig har fungeret som medlem af bestyrelsen; dette var i perioden under skibsreder 

Mærsk McKinney Møller samt Jess Søderberg. Denne udvikling er nu vendt, således at direktions- og 

bestyrelseshvervet ikke besiddes af samme personer. Dog kan det nævnes, at to 

bestyrelsesmedlemmerne er døtre af skibsreder Mærsk McKinney Møller, som blot indtil for få år siden 

var manden, der havde den ultimative magt i selskabet. Der er derfor belæg for en diskussion omkring 
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særinteresser i form af deres individuelle familieinteresser, som måske kunne ligge uden for selskabets 

bedste interesser. Vi vurderer dog, at APMM længe har været vant til at have en eller flere af Mærsk-

familiens relationer i bestyrelsen, samt at det ikke har nogen øjensynlig indflydelse, hvorfor man med 

rette kan sige, at disse personer har bevist deres værd. Vi vurderer endvidere, at selskabets interesser og 

Mærsk-familiens intentioner er enslydende; dette både baseret på de seneste års professionelle 

udvikling af selskabet, men også den historiske faktor, nemlig at selskabet også er blevet skabt og 

udviklet af tidligere familiemedlemmer. APMM er dog klar over denne situation, hvorfor beretningen 

også bemærker, at disse personer ikke i alle henseende kan siges at være habile. Yderligere to personer, 

som besidder bestyrelsesposter i relevante andre selskaber i koncernen, nævnes ligeledes i denne 

sammenhæng.  

 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

APMM har valgt ikke at offentliggøre, hvilke personer i bestyrelsen, som er valgt af medarbejderne. 

Nørbyrapporten giver også kun en anbefaling, at selskabets ledelse bør overveje, hvorvidt man vil have 

dette inkluderet i selve årsrapporten. APMM har ikke valgt dette, og der er derfor ikke belæg for kritik, 

da man må formode, at nødvendig overvejelse har fundet sted. 

 

Mødefrekvens 

Ledelsen i APMM har valgt ikke at offentliggøre nogen informationer omkring frekvens for afholdelse 

af bestyrelsesmøder. APMM overholder derfor ikke til fulde anbefaling fra Nørbyrapporten.  

 

Tid og bestyrelsesposter 

Flere af bestyrelsesmedlemmerne i APMM overskrider den anbefalede grænse for andre poster udover 

deres hverv i APMM, og dette trods Nørbyrapporten kategoriserer flere bestyrelsesposter i samme 

koncern, som værende én. Det umiddelbare billede er således, at dette ikke har været et væsentligt 

fokuspunkt i forbindelse med udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Aldersgrænse 

Årsrapporten oplyser, at alder oplyses og vurderes i forbindelse med udvælgelse af nye 

bestyrelsesmedlemmer, men at det ikke fungerer som et kvalifikations- eller diskvalifikationskrav.  



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 69 af 207 

Specifikke oplysninger om bestyrelsens alder står noteret på årsrapportens side 106, hvorfor der i denne 

sammenhæng er tilstrækkelig med oplysninger til at efterleve Nørbyrapportens anbefaling herom. 

 

Valgperiode 

Årsrapporten oplyser, at valgperioden er 2 år, hvorfor dette er i modsætning til Nørbyrapportens 

anbefaling om blot et enkelt år for det enkelte bestyrelsesmedlem. APMM begrunder dette med, at det 

er minimumsperioden for at sikre en rimelig stabilitet og kontinuitet inden for bestyrelsesopgaverne. 

APMM er derfor ikke enig med Nørbyrapporten, men har i stedet afgivet en fornuftig forklaring på, 

hvorfor anbefaling ikke følges. Dermed er følg- eller forklar-princippet til fulde efterlevet. 

 

Anvendelse af bestyrelseskomitéer 

Ledelsen i APMM har valgt at etablere både en revisionskomité og vederlagskomité. Anbefalingen er 

kun delvist efterlevet, da kommissorium kun nævnes men ikke uddybes, da det er vurderet, at dette 

udelukkende er et anliggende bestyrelsen og komitéerne imellem. Der er derfor forklaret for de 

resterende bemærkninger i anbefalingen.  

 

Selvevaluering, Evaluering af direktionen samt Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og 

direktionen 

Ledelsen i APMM har valgt ikke at give mange oplysninger om evaluering. De oplyser blot, at der sker 

en løbende ikke-formaliseret evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. Dermed 

oplyses nok til at forklare, hvorfor man ikke har valgt at medtage de fulde anbefalinger i 

Nørbyrapporten. Vi er dog af den opfattelse, at det er en vag beskrivelse, som man blot er fremkommet 

med, da man ikke har udarbejdet egentlig evalueringskrav og general formalia herom i en skriftlig 

version. Løbende evaluering uden formelle kriterier er sædvane i mange mindre virksomheder, ikke 

fordi det er bedre, blot fordi man ikke har tid eller ressourcer til at udarbejde dette. Anderledes bør det 

forholde sig hos APMM.  
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Delkonklusion på anbefaling 5 

Vi vurderer, at APMM overholder anbefalingen. APMM har ikke fulgt anbefalinger i alle aspekter, 

men har i stedet efterlevet følg- eller forklar-princippet, som er grundlæggende i Nørby-rapporten. 

Eneste kritiske punkt er, at APMM hverken følger eller forklarer omkring bestyrelsesmødernes 

frekvens. Vi vurderer dog, at dette ikke er et udtryk for hemmeligholdelse, da der ikke skal afgives 

sensible oplysninger, men blot et typisk mødemønster for bestyrelse.  

 

Anbefaling 6; Aflønning af bestyrelse og direktion 

Vederlag 

Vederlag til direktionen er oplyst i note 2, side 67, hvor direktionens samlede vederlag oplyses. Noten 

er tillige resumeret på side 48, hvor et særskilt afsnit om ledelsens aflønning er opstillet. Heri oplyses 

også bestyrelsens samlede honorarer, men ingen individuelle lønoplysninger. Dette giver derfor ikke 

umiddelbart belæg for en vurdering af vederlagets konkurrencedygtighed. I ledelsesberetningens afsnit 

om indeværende anbefaling 6 anføres tillige af selskabets ledelse, at man ikke følger anbefalingen i 

Nørbyrapporten. Hermed går APMM en smule uden for principperne i Følg eller Forklar, da der ikke 

anføres nogen begrundelse, blot at dette ikke oplyses.  

Det forhold, at det som tidligere beskrevet virker til at være både erfarne og kompetente bestyrelses- og 

direktionsmedlemmer, som leder selskabet, taler dog for, at lønningerne er konkurrencedygtige.  

 

Vederlagspolitik og åbenhed 

Som nævnt ovenfor er eneste konkrete oplysninger i note 2, side 67, hvor den samlede aflønning står 

anført. APMM’s ledelse har ingen intentioner om at oplyse specifikke lønoplysninger, herunder fordelt 

på de enkelte ledende medarbejdere. APMM forklarer i denne situation sig ikke og giver dermed ikke 

nogen egentlig forklaring på, hvorfor man har fravalgt oplysninger om vederlagspolitikken. 

Det er dog vores opfattelse, at der generelt set i danske virksomheder eksisterer en lukkethed omkring 

specifikke oplysninger vedrørende aflønning af de enkelte medarbejdere. Vi mener tillige, at ledelser i 

forskellige virksomheder skal optræde varsomt, når man overvejer at offentliggøre specifikke 

lønoplysninger. Ofte vurderes, at aflønning er et forhold, som kan skabe store problemer internt i en 

virksomhed, hvis medarbejderne bliver utilfredse, hvis de finder, at de ”er bedre end kollegaen” og 

dermed også skulle være berettiget til samme eller mere i løn. 
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I forlængelse heraf står det klart for os, at årsrapporten kun oplyser de lovmæssige krav, som ikke 

relaterer sig til Følg eller Forklar-principperne i Nørbyrapporten.  

 

Oplysninger som vi har henvist til på side 67, er et notekrav, som skal oplyse vederlaget til bestyrelse 

og direktion. Det er derfor klart, at Nørbyudvalgets anbefalinger ikke er fulgt.  

 

Principper og indførelse for etablering af incitamentsprogrammer samt fratrædelse 

Ledelsen har valgt at oplyse, at APMM har indledt incitamentsprogrammer. Dette står anført i afsnittet 

på side 48. Heri oplyses blandt andet, at indholdet er aktieoptionsprogram, hvornår disse tildeles samt 

udnyttelsesperiode. Slutteligt oplyses samlede forventede omkostninger ved programmer, samt at der i 

alt indgår 110 ledende medarbejdede i disse incitamentsprogrammer. Endvidere oplyses implicit, at 

bestyrelsen ikke deltager i incitamentsprogrammet, men i stedet er fast aflønnet, og at direktionen har 

et lignende program. Årsrapporten oplyser dog ikke i detaljer, hvor de to incitamentsprogrammer 

differerer fra hinanden. Nørbyrapportens anbefalinger ville have foretrukket, at dette særskilt også var 

oplyst. Samtidig bemærkes, at årsrapporten fra side 49 og frem netop har opstillet et afsnit for hver af 

de af Nørbyrapporten opstillede anbefalinger. Oplysninger om incitamentsprogrammet står anført 

forinden, hvor regnskabslæseren skal være ekstra opmærksom, hvis dette skulle være et særligt 

interessant fokuspunkt for denne.  

 

Det er nævnt, at samlede fratrædelsesomkostninger beløber sig til kr. 53 mio. og at dette af ledelsen 

ikke er vurderet til at være usædvanligt. Spørgsmålet vil så her være, om dette er det væsentligste i 

fratrædelsesordningerne, som Nørbyrapporten anbefaler oplyst i årsrapporten. Det er ikke muligt for os  

at vurdere, da indholdet ikke oplyses. Vi har derfor ej heller grundlag til at betvivle, at anbefalinger 

ikke i dette tilfælde er fulgt. 

 

Anbefaling 7; Risikostyring 

Årsrapportens side 52 oplyser kort om risikostyring, hvoraf det væsentligste er rapportering til 

direktionen og en jævnlig rapportering i forbindelse med møder afholdt i revisionskomitéen. På 

baggrund af dette er det klart, at oplysninger om identifikation af risici, plan for løsning og åbenhed 

omkring risici ikke synes at være fulgt. Vi vurderer dog, at såfremt regnskabslæseren er ekstra 
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opmærksom, kan dette læses ud fra årsrapportens første ca. 40 sider, hvor APMM’s enkelte afdelinger 

gennemgås. Heri berettes tillige om de forhold, der har påvirket årets indtjening, samt hvad APMM har 

foretaget sig for at modvirke eventuelle markedsrisici og deri også oplyst, hvilke forhold der er særskilt 

faretruende for denne afdeling af APMM. Hermed må det vurderes, at årsrapporten samlet set lever op 

til anbefalingerne, om end regnskabslæseren skal være opmærksom på oplysningernes fysiske 

placering.  

 

Anbefaling 8; Revisor 

Bestyrelsens indstilling til valg af revisor 

APMM’s ledelse har i afsnittet side 52 anført, at bestyrelsen kritisk gennemgår valg af revisor.  

Det er dog at bemærke, at underskrivende revisor i 2005 på årsrapportens revisorpåtegning var Søren 

Thorup Sørensen fra revisionsfirmaet KPMG. Denne blev i efterfølgende regnskabsår ansat som 

CFO89. Det er ikke vores vurdering, at dette direkte har influeret på revisors uafhængighed, men det har 

uden tvivl kunne give anledning til forespørgsler herom. Søren Thorup Sørensen fungerer nu stadig 

som CFO i APMM, og revisionsfirmaet er også stadig KPMG, dog med underskrivende revisor Jesper 

Ridder Olsen. Det er ikke offentlig kendt, hvor grænserne er, og hvad Søren Thorup Sørensens forhold 

til KPMG nu er. Ligeledes kan der opstå situationer, hvor det udsendte revisionsteam vil skulle 

revidere dispositioner foretaget af en tidligere chef i deres egen revisionsvirksomhed. Vi gør dog 

opmærksom på, at vi ikke har belæg for at betvivle revisors uafhængighed samt at den førnævnte 

disposition da også er fuldt legal. Tillige er Gert Tomczyk fra andet revisionsfirma underskrivende 

revisor og sikrer dermed endegyldigt, at kontrollen er optimal. Vi vurderer dog, at det havde været 

formålstjenesteligt for ledelsen i APMM at anføre en bemærkning herom for netop at undgå eventuelle 

tvivlsspørgsmål som følge heraf, eventuelt forstået som omstændigheder, der kan vække tvivl hos en 

velinformeret 3. mand, således jf. Lov nr. 302 om Statsautoriserede og Registrerede revisorer, §11, stk. 

1. Heri følger, at hvis dette overtrædes, er der belæg for at vurdere, at revisor ikke længere optræder 

uafhængigt, og konsekvenser skal forekomme. Med forklarende bemærkninger herom vil der ikke være 

stor grobund for diskussioner om revisors uafhængighed. 

 

                                                 
89 APMM anvender engelske betegnelser for stillinger; CFO er en Chief Financial Officer, hvilket svarer til 
økonomidirektør. 
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Aftale, ikke-revisionsydelser og interne kontrolsystemer 

Fælles for disse områder er, at ledelsen i APMM ikke har afgivet oplysninger herom. Der forklares 

endsige ikke beslutningen til, hvorfor man har valgt ikke at oplyse om fravalget. Dette er ikke i 

overensstemmelse med anbefalingerne anført i Nørbyrapporten. Vi er selv ansat i 

revisionsvirksomheder og kender til udfærdigelse af samarbejdsaftale, samt at der altid udarbejdes 

sådanne på revisionskunder. Vi vurderer derfor på denne baggrund, at der ikke hersker tvivl om, at et 

sådant er udarbejdet og formentlig også løbende vurderes af begge parter.  

 

Aftale om ikke-revisionsydelser fremgår sandsynligvis af den ovennævnte revisionsaftale, som vi 

antager, er udarbejdet, men som ikke er offentligt tilgængelig. Årsrapportens side 67 oplyser både 

revisionshonorar til de to revisorer samt honorar til de to revisorer for andre ydelser. Det bemærkes, at 

honoraret for andre ydelser er mindre end revisionshonoraret, men dog af et væsentligt omfang, i alt kr. 

37 mio. Da ledelsen har fravalgt at oplyse ikke-revisionsydelsernes karakter, kan vi ikke rejse tvivl om, 

opgaverne påvirker revisors uafhængighed, men blot konkludere, at karakteren af de leverede ydelser 

kan være afgørende herfor. Vi vurderer, at det ville tjene APMM positivt, om man ville efterleve 

Nørbyrapportens anbefalinger og uddybe disse af revisor leverede ydelser og afklare unødige 

forudantagelser herom. 

Det er ifølge årsrapporten revisionskomitéens opgave løbende at vurdere virksomhedens interne 

kontroller, dette er dog ikke beskrevet i detaljer, hvorfor vi ikke knytter yderligere kommentarer hertil, 

men blot konstaterer, at der her efterleves anbefaling i Nørbyrapporten. 

 

Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn, resultat og revisionsudvalg 

Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn vurderes i forbindelse med gennemgang af årsrapporten 

på et bestyrelsesmøde, hvor revisor møder op for at give uddybende eller forklarende bemærkninger. 

På dette møde vurderes endvidere resultatet af revisionen i form af gennemgang af det af revisor 

udarbejdede revisionsprotokollat. Som allerede nævnt har APMM etableret en revisionskomité, som 

løbende vurderer og indrapporterer beretninger omkring virksomhedens interne kontroller. APMM 

efterlever derfor anbefalinger anført i Nørbyrapporten omkring disse forhold. 
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3.4 Novo Nordisk 

3.4.1 Virksomhedsledelse 

Novo Nordisk (NN) er en dansk medicinalkoncern, som har flere produktionsstrenge, hvoraf den 

markant vigtigste er salget og distribution af insulin. NN er verdensførende på dette område, og 

selskabets markante direktør Lars Rebien Sørensen søger derfor også at skabe fortsat vækst, således at 

NN fortsat kan være verdensførende på området og eventuelt ekspandere sine andre forretninger 

yderligere. Det er ligeledes vores opfattelse, at Lars Rebien Sørensen er virksomhedens absolutte 

frontfigur, samt at virksomheden efterstræber at efterleve alle krav, herunder også etiske og sociale 

krav.  

 

3.4.2 Stakeholder management 

"At gå forrest og møde kritikere er et must for at opretholde et troværdigt image90”, siger 

koncerndirektør Lise Kingo. ”Det gælder både når der er tale om investorer eller 

offentlig kritik fra grupper, der er utilfredse med medicinalindustriens indtjening på 

nødvendig medicin.” 

 

Lise Kingo påpeger ligeledes de problemer, der er omkring hele branchens image, at der til tider 

foretages ekstra reguleringer fra myndigheder på området. Dette giver et ekstra arbejdspres for at 

holde det gode image, men fordi NN arbejder med en såkaldt tredobbelt bundlinie, hvori de 

operere meget med den sociale dimension, er det lykkes NN flere gange at få den bedste pris for 

ledelsesberetningen91.  

 

Den sociale dimension er et område, der arbejdes meget med både i regeringen og i det private92. Større 

selskaber er allerede blevet opmærksomme på, at hvis der skal vindes tillid i befolkningen, kræver det 

                                                 
90 Artikkel, RB-Børsen, onsdag den 18. juni 2008, kl 14.26. 
91 Novo Nordisk har således modtaget Ernst &Young priser for bedste ledelsesberetning 2006. 
92 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2008-0378&language=DA 
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meget åbenhed netop omkring den sociale dimension. Dette vil ligeledes hjælpe til fremover at 

tiltrække og holde på kvalificerede medarbejdere.  

 

Ved at være en åben organisation, og rette omverdenens blik mod NNs værdier, har de ligeledes opnået 

at være den virksomhed i Danmark, der er bedst til medierelationer. Dette begrundes ved, at NN er 

åbne over for både positive og negative begivenheder og har derfor en høj troværdighed93.  

 

3.4.3 Indsamling og validering af data 

I forhold til overholdelse af lovgivning og de anbefalinger, der er i Nørby-rapporten, beskriver NN fint 

deres ledelsesberetning. NN gør endda ledelsesberetningen relevant for flere interessenter end lige 

aktionærerne. Her beskrives virksomhedens værdier og andre aspekter, der måske kan have gavn for 

nogle interessenter. De arbejder meget på det sociale område, og på trods af at de henviser til deres 

hjemmeside eller andre vidensregnskaber, er der alligevel gjort plads til det i ledelsesberetningen.  

 

Med hensyn til intern kontrol har NN indført den grundigste kontrolfunktion i form af SOX. Det 

betyder, at der er mange strenge krav til kontrollerne, og flere områder skal rapporteres. End det vi 

kender til i dansk lovgivning. Som de selv skriver på deres hjemmeside:  

 

"Novo Nordisk is in compliance with the Sarbanes–Oxley Act section 404, which requires 

detailed documentation of the design and operation of financial reporting processes. 

Novo Nordisk must ensure that there are no material weaknesses in the internal controls 

that could lead to a material misstatement in its financial reporting. 

 

The company’s conclusion and the auditor’s evaluation of these processes are included 

in its Form 20-F filing to the US Securities and Exchange Commission (SEC"). 

 

NN har ligesom APMM allerede fra 2007 indført en revisionskomité. Denne er vi klar over er et 

krav for de største 1000 selskaber fra 2009, så implementeringen bliver en forholdsvis nem 

                                                 
93 Artikkel, Novo Nordisk kåret som bedst til medierelationer, Aalunds PB-barometer, 9. oktober 2007.  
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overgang. Idet der er indført en revisionskomité, som skal forestille at være uafhængig, øver det 

tilliden og dermed sikkerheden i at investere i NN.  

 

3.4.4 COSO-krav efterlevelse 

NN er ud fra vores vurdering en åben virksomhed, der foretrækker at have klare regler og oplysninger 

for samarbejdet med aktionærerne. Ledelsen er struktureret efter samme princip, som ledelsen i 

APMM, nemlig efter det to-strengede ledelsessystem. Rapportering er derfor også fungerende på 

samme vis, nemlig at koncerndirektører håndterer dagens almindelige udfordrer og rapporterer kun 

væsentlige udfordringer videre til virksomhedens bestyrelse.  

 

NN udarbejder kvartalsrapporter og alt ligges til fri download på virksomhedens hjemmeside. 

Virksomheden gør endvidere brug af Internettet ved, at generalforsamlinger efterfølgende kan ses i en 

videoversion på Internettet. Det er vores klare indtryk, at rapportering i virksomheden følger de 

strukturerede og formulering guidelines, som er udformet til virksomhedens interne brug.  

Virksomheden har endvidere frivilligt tilvalgt, at ekstern revisor skal afgive en erklæring om forhold af 

ikke-finansiel karakter. På denne baggrund vurderer vi, at der foregår en rimelig kontrol med forhold af 

denne karakter. Vi er dog ikke i besiddelse af revisionsbeviser, der kan understøtte ekstern revisor 

gennemgang uden forbehold, men har ikke grundlag til at vurdere anderledes på trods heraf. 

  

3.4.5 Interne kontroller 

Anbefaling 1; Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 

NN’s hovedfokus er aktionærernes rolle og det derigennem samspil med ledelsen. Nemlig, som udtalt 

af koncerndirektør på side 43, at ”Gennemsigtighed betragtes som en forudsætning for at bevare 

aktionærernes tillid”. Dette er fremherskeren i NN’s afsnit omkring aktionærer og deres forhold og der 

søges at gøre mere end, hvad der er anbefalet. Et eksempel på dette er for eksempel, at 

generalforsamlingen kan nå ud til alle aktionærer og andre interessenter, som måske ikke havde 

lejlighed til at møde op; via webcast. Der kan dermed følges direkte med, selvom man som interessent 

ikke er mødt op. NN har ligeledes efter eget initiativ iværksat undersøgelser, som skulle foretage en 
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uvildig vurdering af, hvorvidt praksis for god selskabsledelse (Corporate Governance) efterleves af 

NN. Vi finder, at en sådan intern kontrol af god selskabsledelse er fremragende for at optimere 

virksomhedens samspil med interessenter. Det fremkommer ud fra NN’s uvildige rapport også flere 

anbefalinger, som med en mindre justering vil lette eller bedre forhold, som vedrører samspil for 

aktionærer og virksomhedsledelse. 

 

Således opsummeret er der i årsrapportens særskilte afsnit om god selskabsledelse, side 46, en fin 

beskrivelse af kapitalforhold og den generelle struktur af kapitalopbygningen. Forhold omkring 

generalforsamlingen, herunder stemmekrav vedrørende vedtagelse af forslag til ændringer og 

forbedringer. Slutteligt følger en grundig beskrivelse af bestyrelsens opgaver. Endvidere gør selskabets 

ledelse opmærksom på, at årsrapporten efter krav til god selskabsledelse, som er anført i Børsens 

anbefalinger for god selskabsledelse (Nørbyrapporten) men også Corporate Governance Standards 

2006 som følge af NN’s børsnotering i New York og The Combined Code 2006 som følge af deres 

børsnotering i London.  

 

Anbefaling 2; Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

I modsætning til årsrapporten for APMM er de generelle beretninger omkring god selskabsledelse ikke 

besvaret på samme facon. Opstillingen i APMM var meget opstillet i fuldstændig lighed med 

opstillingen angivet i Nørbyrapporten, hvorimod NN i stedet fortæller åbent og dybdegående omkring 

alle væsentlige forhold. Det er derfor ikke på samme facon umiddelbart at stille anbefalinger og rapport 

over for hinanden, da flere oplysninger skal hentes forskellige steder. Vi vurderer, at dette kun er til 

gene for netop vurderinger i forhold til Nørbyrapporten, men at det klart må være i interessenters 

interesse, da det giver en mere kronologisk og logisk opbygget forklaring af de forskellige forhold i 

virksomheden. Særlige forhold for interessenter er derfor implicit beskrevet i årsrapportens afsnit for 

forretningsorden, side 8, hvor der berettes om risici og strategi af interesse for virksomheden og dennes 

interessenter. Årsrapporter indeholder derfor ikke et særskilt afsnit om, at der altid er god dialog til 

selskabets interessenter, samt der er en politik herfor. I stedet er det vores vurdering, at årsrapporten 

som helhed giver et fuldstændigt billede af virksomhedens forhold, struktur og visioner. Det er derfor 

ikke muligt at udvælge et enkelt afsnit, som direkte besvarer anbefalinger anført i Nørbyrapporten. Der 

er dog ingen tvivl hos opgaveskriverne om, at anbefaling 2 også til fulde er overholdt.  
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Anbefaling 3; Åbenhed og gennemsigtighed 

I lighed med APMM har NN også udarbejdet en del på deres hjemmeside, som særligt henvender sig til 

virksomhedens interessenter. Denne er tillige udarbejdet både på engelsk og dansk. Fortrinsvist er det 

vores vurdering, at NN søger at have alt overleveret på engelsk, dvs. at dette egentlig fungerer som 

førstesprog. Vi vurderer, at dette ikke er af nogen væsentlig betydning, da det må formodes, at flertallet 

af danskere har et rimeligt kendskab til sproget og kan derfor også forstå meddelelser, såfremt de ikke 

måtte være frigivet også på dansk. Som nævnt i anbefaling 2 er opstilling af besvarelse i forhold til 

anbefalinger forskellig fra APMM. Ledelsen i NN har derfor kompenseret for dette og på deres 

hjemmeside offentliggjort en rapport, som særskilt tager direkte stilling til anbefalinger i 

Nørbyrapporten94. På deres hjemmeside offentliggøres kvartalsrapporter, som sikrer et bedre løbende 

informationsflow for virksomhedens interessenter.  

Oplysninger af ikke-finansiel karakter starter i årsrapporten fra side 89 og frem. Heri uddybes blandt 

andre økonomiske interessemodeller, forhold omkring miljø, forhold af social karakter samt forhold 

omkring sundhed. Det er dermed givet, at NN er orienteret omkring disse forhold af ikke-finansiel 

karakter og forsøger at prioritere disse forhold højt. Det fremstår tydeligt ved gennemlæsning af 

årsrapportens afsnit om ikke-finansielle oplysninger fra side 89 – 99, at det er vigtigt for NN at fremstå 

ordentlig. Hermed forstået, at dette selvfølgelig er relativt og virksomheden ikke helt kan undlade at 

have nogen negativ effekt på de forskellige ikke-finansielle områder, men i stedet at virksomheden 

absolut gør sit ypperste for at minimere de negative effekter. Dette suppleres tillige af virksomhedens 

revisor, som i sin erklæring om de ikke-finansielle forhold, ikke gør noget særskilt bemærket. 

 

                                                 
94 http://novonordisk.com/images/about_us/corporate_governance/Corp_Gov_2008/OMXcompliance130308.pdf  
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Anbefaling 4; Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Bestyrelsens opgaver og ansvarsområder er grundigt beskrevet i årsrapporten. NN supplerer ligeledes 

med en fordelingsmodel, som visuelt beskriver de overordnede ansvarsområder, som tilhører de enkelte 

grupperinger, herunder bestyrelsens særlige opgaver og ansvar. Ligeledes vises 

kommunikationsgangen områder imellem.  

 

Anbefaling 5; Bestyrelsens sammensætning 

Rekruttering, valg og introduktion og uddannelse 

NN orienterer om, at det er på generalforsamlingen, at bestyrelsesmedlemmerne vælges, som forinden 

er blevet nomineret af den samlede bestyrelse. NN beskriver ikke i dybden, hvilke kriterier potentielle 

bestyrelsesmedlemmer vælges ud fra, blot at der tages hensyn til nødvendige kompetencer. Dette er 

beskrivende nok i forhold til Nørbyrapporten, om end denne skrivelse ikke synes at kunne anvendelse 

som skabelon. Vi er dog også klar over, at kriterier vurderes på den enkelte potentielle kandidats 

individuelle stærke og svage sider. I det hele taget er processen ganske subjektivt præget, hvorfor en 

fast skabelon for udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer ikke kan dannes på denne baggrund. 

 

Ved yderligere gennemlæsning af årsrapporten, når man frem til side 46, hvor samtlige af bestyrelsens 

medlemmer er portrætteret. Nedenfor står deres navn angivet og en mindre beskrivelse af deres 

uddannelses- og arbejdsmæssige er anført. Her står alle bestyrelsesmedlemmers uddannelse anført, som 

i forlængelse af føromtalte kriterier til brug for eventuelle nye medlemmer, kan give et fingerpeg om, 

hvilke særlige uddannelses- og arbejdsmæssige karakteristika, som NN som helhed eftersøger. 

 

Ledelsen i NN beskriver i overensstemmelse med Nørbyrapporten tillige, at nye indvalgte 

bestyrelsesmedlemmer modtager et introduktionskursus, som fordeler sig over hele det første år. Det 

individuelle bestyrelsesmedlem har i tilknytning hertil selv pligt til at holde sig orienteret om branchen 

og selskabets særegne forhold.  

 

Antal 

NN har 11 bestyrelsesmedlemmer. Som anført under beskrivelsen af samme anbefaling hos APMM, 

vurderer vi stadig, at det er et stort antal. Det vigtigste i denne sammenhæng er, at det store antal 
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bestyrelsesmedlemmer ikke er til hinder for, at den konstruktive debat bestyrelsesmedlemmerne i 

mellem kan fungere optimalt. Skulle der være tegn på dette, må det være bestyrelsens fornemste 

opgave at foreslå, at bestyrelsen mindskes.  

 

Uafhængighed 

NN lever på bedste vis op til en af de mest vigtige anbefalinger, som fremkommer i Nørbyrapporten. 

Uafhængighed står som en vigtig faktor for, at interessenter overhovedet kan have tiltro til at foretagne 

dispositioner udføres med de for selskabet rigtige intentioner. NN noterer samtidig, hvilke af 

bestyrelsens medlemmer, der kan regnes for aldeles uafhængige. Herefter konstateres, at fire er 

uafhængige og tre har tilknytning til hovedaktionæren. Hermed fremstår NN, som åben og troværdig i 

og med alle kort i forbindelse hermed fremlægges. Interessenter kan derfor have en rimelig tiltro til de 

af bestyrelsen udførte handlinger, er i selskabets bedste interesse, da den overvejende del af de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er anset for uafhængige.  

 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

NN har tydeligt offentliggjort, hvilke personer i bestyrelsen, der er medarbejdervalgte. Disse personer 

har ingen særlige rettigheder, og skal indgå i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Nørbyrapporten påpeger endvidere, at man kunne 

give en rimelig grund eller uddybende bemærkninger til, hvorfor man har netop dette antal og hvorfor 

det åbenbart bekommer virksomhedens interesser vel. NN har ikke beskrevet andet, end at de følger de 

lovpligtige krav til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Punktet er derfor forklaret i forhold til 

Følg- eller Forklar-princippet i Nørbyrapporten, men vi vurderer, at for at informationen for alvor kan 

være til gavn for regnskabslæseren, ville det være belejligt, om man ville uddybe krav, kvaliteter og 

andre begrundelser i forbindelse med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det kunne en 

repræsentant for medarbejderne eventuelt være behjælpelig med.  

 

Mødefrekvens 

Ledelsen i NN har tydeligt offentliggjort mødefrekvens, som i 2007 har været 7 gange. Endvidere gør 

NN yderligere bemærkninger om en øget kommunikation direktion og bestyrelse imellem. Dette taler 

udelukkende positivt for virksomheden, da et vigtigt forhold for, at det to-strengede ledelsessystem kan 
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fungere, er samarbejdet direktion og bestyrelse imellem. Denne vej igennem skabes også bedre 

grobund for, at bestyrelsen er bedre orienteret om investorernes interesser, da direktionen er deltager 

ved investormøder, og derfor kan berette væsentlige oplysninger videre til bestyrelsen.  

 

Tid og bestyrelsesposter 

Årsrapportens side 46 giver et overblik over de andre poster, som medlemmerne af bestyrelsen tillige 

besidder. Nørbyrapporten anbefaler max 3 andre menige bestyrelsesposter i forskellige koncerner.  

Flere af medlemmerne er nær ved og måske over denne grænse. Vi har ikke kendskab til, hvorvidt de 

forskellige poster, som bestyrelsesmedlemmerne bestrider, er en del af den samme koncern og dermed 

”kun” tællende for én ekstra post. Er dette ikke tilfældet, er flere af NN’s bestyrelsesmedlemmer i 

besiddelse af for mange andre poster i forhold til anbefalingerne i Nørbyrapporten. Nørbyrapporten 

påpeger dog, at såfremt der måtte foreligge særlige omstændigheder, vil dette kunne accepteres. Vi har 

ikke kendskab til sådanne oplysninger, hvorfor vi ikke ligger nogen antagelser til grund herfor. Vi 

vælger i stedet at påpege, at beskrivelsen af de enkelte medlemmers overholdelse i forhold til anvendt 

tid, og som er beregnet til bestyrelsesposten i NN, burde være bedre beskrevet. Hermed gives 

forklaring på de umiddelbart mange andre bestyrelsesposter, som medlemmerne bestrider og 

regnskabslæseren stilles derfor over for et rimeligt svar, og efterlades derfor ikke med den samme 

mulighed for at antage, at bestyrelsesmedlemmerne ikke har tid til at forvalte bestyrelsesarbejdet i NN 

efter de forventninger, der måtte ligge hertil.  

 

Aldersgrænse og valgperiode 

Årsrapporten oplyser både fødselsdato og fødselsår for bestyrelsen i virksomhed, og alderen på de 

enkelte medlemmer er dermed implicit oplyst. Årsrapporten har forinden disse oplysninger anført, at 

bestyrelsesmedlemmer efter det fyldte 70. år skal udtræde ved først angivne generalforsamling. 

Nørbyrapporten stiller ingen anbefalinger til selve alderen for udtrædelse, men blot at denne skal 

angives i årsrapporten. Vi har ingen fakta, der kan dokumentere et maksimalt antal år for udtrædelse, 

men vurderer dog, at Nørbyrapporten kunne have kommenteret dette yderligere. Således at forstå, at 

maksimal-alderen på 70 år ikke i sig selv er sigende, men at der er andre faktorer, der gør sig gældende. 

Herunder den enkeltes individuelle formåen, som nok må antages at være en subjektiv vurdering. Vi 

ønsker med dette at påpege, at alderdomstegn kan indtræde tidligere, hvorfor det enkelte 
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bestyrelsesmedlem selv skal være realistisk herom. Endvidere påpeger vi også, at alderdomstegn kan 

indtræde senere, hvorfor mulighed for dispensation bør kunne foranlediges, såfremt en enig bestyrelse 

og generalforsamling finder, at dette tillige er i virksomhedens bedste interesse.  

Årsrapporten oplyser, at bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen og kan også genvælges. 

Vi har derfor ikke yderligere kommentarer hertil, da anbefalingerne hertil til fulde er efterlevet via 

førnævnte beskrivelse. 

 

Anvendelse af bestyrelseskomitéer 

Årsrapport for NN beskriver, at personer i bestyrelsen, som besidder posten som formand og 

næstformand sammen udgør formandskabet. Formandskabet erstatter vederlags- og 

nomineringskomiteer, da disse i praksis har de afgørende beføjelser herom. Dette er således i fuld 

overensstemmelse, da Nørbyrapporten blot påpeger, at bestyrelsen skal overveje indførelse heraf. 

Vedrørende revisionen har bestyrelsen overvejet dette yderligere og etableret en egentlig 

revisionskomité. Komitéen fungerer uafhængigt af direktionen og rapporter således direkte til 

bestyrelsen.  

 

Selvevaluering, Evaluering af direktionen samt Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og 

direktionen 

Ledelsen i NN har afsat et afsnit, der oplyser de nødvendige oplysninger omkring evaluering. Det 

oplyses, at evaluering foretages på baggrund af spørgeskemaundersøgelser. Endvidere foretages en 

evaluering af eksterne forhold, hvor blandt andet arbejdsklimaet evalueres.  Direktionen er tillige 

indblandet i den samlede evalueringsproces i og med det oplyses at den fulde koncerndirektion 

deltager. Bestyrelsen har derfor efterfølgende et rimeligt grundlag til at vurdere de enkelte 

direktionsmedlemmer ud fra. Revisionskomitéen bidrager endvidere med oplysninger via deres egen 

uafhængige evaluering af medlemmerne, som kommunikeres videre til bestyrelsen.  
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Anbefaling 6; Aflønning af bestyrelse og direktion 

Vederlag, Vederlagspolitik og Åbenhed 

NN definerer overordnet aflønninger for virksomhedens ledende medarbejdere absolut er på et 

konkurrencemæssigt niveau. Endvidere vil virksomhedens ledelse på virksomhedens næstkommende 

generalforsamling fremlægge et forslag til særlig incitamentsaflønning for bestyrelsens medlemmer og 

koncerndirektører. Efterfølgende har virksomhedens ledelse ønsket at opdele og beskrive struktur i 

aflønning af henholdsvis bestyrelse og direktionsmedlemmer, og oplyser samtidig at medlemmernes 

forholdsmæssige del af fast aflønning og incitamentsaflønning befinder sig i forholdet 40-60 % til 

fordel for den fase aflønning. Virksomhedens ledelse har i samme afsnit valgt at henvise til de 

specifikke lønoplysninger, som i årsrapporten er befindende på side 81. Her er både opgørelse af 

aflønning for 2006 og 2007 opgjort for alle markante individuelle medlemmer af bestyrelsen og 

efterfølgende udvalgte markante koncerndirektører. Oversigt for aflønning er opdelt, således at fast løn, 

bonus og pension fremstår som selvstændige poster. Dermed overholdes Nørbyrapporten i denne 

anbefaling. Ledelsen i NN har endvidere valgt at forklare særlige afvigelser med en mindre note, som 

tydeliggør, hvorfor den enkelte ledende person eksempelvis har haft en væsentlig højere aflønning i 

indeværende år.  

 

Fratrædelse 

Koncerndirektører er sikret 36 måneders løn tillagt pension, såfremt de opsiges eller selv ønsker at sige 

op, hvis og såfremt det er på grund af fusion, opkøb eller overtagelse. Er dette ikke tilfældet, vil de i 

stedet være berettiget til 3 måneders løn. Dermed fremstår disse meget specifikke oplysninger, som et 

tegn på væsentlig åbenhed udstedt fra virksomhedens ledelse, og som noget fremstår som en 

modsætning til fratrædelsesoplysninger oplyst i APMM’s årsrapport.  

 

Anbefaling 7; Risikostyring 

NN anvender deres interne revision som den væsentligste kontrolfunktion i virksomheden. Det er 

centralt, at der herefter rapporteres videre til relevante ledelsesmedlemmer, som således er ajourført 

med hensyn til eventuelle brist, som der måtte kræve ekstra fokus og eventuelt også tilretninger. 

Koncerndirektionen er ansvarlig for risikostyringen. NN fortæller ikke indgående om deres strategiske 

risikoplaner, blot at det er en god idé at have formulerede krav til styring af risiko. Det oplyses 
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endvidere, at NN derfor har udarbejdet en særlig grundig rapporteringspakke til brug for grundig 

gennemgang af kontroller og risici.  

Slutteligt oplyser NN, at årsrapporten og virksomheden generelt efterlever Sarbanes-Oxley Act § 404, 

som stiller særdeles skrappe krav til dokumentation og er i det hele taget i sig selv en grundig 

gennemgang af virksomhedens interne kontroller. 

 

Anbefaling 8; Revisor 

Bestyrelsens indstilling til valg af revisor, Aftale, ikke-revisionsydelser og interne kontrolsystemer 

Der er for opgaveskriverne ikke nogen tvivl om, at dette er anbefalingen fra Nørbyrapporten, hvor NN 

vælger at beskrive færrest forhold. Revisor er nævnt i ledelsesberetningen, som den eksterne revisor, 

der er valgt på generalforsamlingen og udover den gængse revision af virksomhedens kontroller og 

afstemning af balanceposter tillige afgiver en erklæring af ikke-finansiel karakter. Dette er egenhændigt 

frivilligt tilvalgt af ledelsen i NN. I note 4, årsrapportens side 108, oplyses det samlede revisorhonorar 

til virksomhedens eksterne revisor. NN har valgt revisionsvirksomheden PriceWaterHouseCoopers, 

som deres eksterne revisorer. NN har ikke, ligesom APMM, valgt at tilknytte to forskellige eksterne 

revisorer.  

Ledelsen i NN knytter ikke yderligere kommentarer til forholdet til revisionen, og giver derfor ikke 

oplysninger om bestyrelsens indstilling af revisor. Der knyttes ej fra ledelsens side kommentarer til det 

konkrete aftaleforhold. Vi vurderer dog, at der ikke kan herske tvivl om, at et sådant aftalebrev 

foreligger, da dette foreligger på alle revisionskunder i Danmark. Ligeledes argumenteres med, at det 

uden tvivl er en af revisionsvirksomhedens absolut vigtigste kunder i Danmark, hvorfor vi finder det 

usandsynligt, at aftalens konkrete indhold ikke skulle være skriftligt formuleret. Vi mener samlet, at 

Nørbyrapportens 8. anbefaling ikke i al væsentlighed er så konkret, som de resterende anbefalinger. For 

eksempel anvendes ordet bør i stedet for skal, hvilket lempeligt tolket ikke behøver at blive forklaret, 

såfremt det ikke følges.  
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3.5 Carlsberg Breweries 

3.5.1 Virksomhedsledelse 

Carlsberg A/S er en dansk koncern, hvor Jørgen Buhl Rasmussen i 2007 overtager posten som 

koncernchef efter Nils Smedegaard Andersen. Carlsbergs kernekompetence er brygning, markedsføring 

og salg af øl, men de producerer ligeledes andre drikkevarer som læskedrikke, energidrikke mv. 

Carlsberg har udvidet sine andele i store dele af Asien og Østeuropa og forventer på trods af nedgangen 

stadigvæk en stigning i salget.  

 

Medlemmerne af bestyrelsen og direktionen er omfattet af Carlsbergs register over intern viden, og 

deres aktiehandler er underlagt indberetningspligt.  

 

3.5.2 Stakeholder management 

Carlsberg har, ligesom NN, også altid ligget højt i forhold til informationskrav i ledelsesberetningen, 

men også når der ses på organisationen som helhed. Som tidligere beskrevet har Carlsbergs tidligere 

topchef Nils Smedegaard Andersen gjort et godt stykke arbejde sammen med resten af 

kommunikationsteamet for at formidle selskabets værdier95.  

Gennem en grundig udarbejdet ledelsesberetning kommunikerer de med investorer, samfund og 

naboer, idet deres store analyser viser, i hvilken retning de bevæger sig i, og hvad fremtiden 

forhåbentlig bringer.  

I forhold til medarbejdere ses, at Carlsberg gennem en længere periode har udvidet drastisk, hvilket har 

krævet, at deres interne, såvel som deres eksterne kommunikation, har været i højsædet.  

 

"Kommunikationen er med til at samle de 30.000 ansatte, og gennem åben dialog med 

virksomhedens interessenter forsøger Carlsberg Group Communications at formidle 

information omkring virksomheden til omverdenen"96.  

 

                                                 
95 Artikkel, Kommunikatoren som Coach, 5. august 2007: www.ungkom.smartlog.dk 
96 Pjece, Der er penge i kommunikation, Dansk Industri. 
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Anne Marie Skov, som er kommunikationschef for Carlsberg, mener, at kommunikation bør 

være noget, alle topledere skal forholde sig til, og har derfor gjort det til et vigtigt område for 

Carlsberg. Dette bliver understøttet af Jens Bekke, pressechef i Carlsberg Danmark, som 

forklarer, at "åbenheden blandt andet betyder, at journalister har nemmere adgang til 

virksomheden, at investor er velinformeret om virksomhedens handlinger, og at man har 

fingeren på pulsen, hvad angår medarbejdernes ønsker"98.  

 

3.5.3 Indsamling og validering af data 

Som det umiddelbart kan læses i ledelsesberetningen, sætter Carlsberg deres interne kontrolsystem højt. 

Der arbejdes løbende med kontroller, som afrapporteres til ledelsen, så der konstant er opsyn med 

effektiviteten og den dertilhørende kvalitet. På samme måde opnås "en objektiv, uafhængig vurdering 

af tilstrækkeligheden og effektiviteten af gruppens interne kontroller"97. 

Det interne kontrolsystem er klart defineret og inddelt inden for forskellige ansvarsområder. Der er 

ligeledes klare rapporteringskrav samt godkendelsesautorisationer, hvilket giver indtryk af, at når en 

organisation fremstiller så mange krav, er det en hæderlig ledelse, som umiddelbart har til formål at 

give et ærligt og dermed retvisende billede af selskabet.  

For at bekræfte ovenstående kontroller skriver Carlsberg ligeledes i deres ledelsesberetning, at 

bestyrelsen varetager områderne omkring intern kontrol. Desuden uddyber Carlsberg deres 

risikoområder og beskriver, hvordan de arbejder med det.  

 

"Bestyrelsen vedtager retningslinier for de centrale risikoområder, følger udviklingen 

og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder 

forretningsmæssige og finansielle risici, forsikrings og miljøforhold samt efterlevelse 

af konkurrencelovgivning"98. 

 

                                                 
97 Carlsbergs Årsrapport, 2007, ledelsesberetning, side 51ff. 
98 Carlsbergs Årsrapport, 2007, ledelsesberetning, side 51ff. 
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3.5.4 COSO-krav efterlevelse 

Som det ses af Carlsbergs årsrapport og hjemmeside, er Carlsberg et selskab, der åbent og klart 

adresserer de interessenter en virksomhed, som Carlsberg måtte have.  

 

De overholder anbefalingerne fra OMX om god selskabsledelse og redegør klart og tydeligt for de 

undtagelser, de har gjort. Carlsberg har ligesom APMM og NN opbygget deres ledelsesstruktur efter 

det to-strengede ledelsessystem, hvor bestyrelsen består af 8 medlemmer, som er valgt ved 

generalforsamlingen samt 4 medlemmer, der er personalevalgt, i alt 12 medlemmer. Fordelingen af 

bestyrelsens baggrundsviden er fordelt, således at de sikrer kvalificerede overvejelser og beslutninger, 

idet nogle er af universitetsmæssig baggrund og andre har en erhvervsmæssig baggrund. Et af 

bestyrelsens ansvar er at ansætte både direktør og andre medlemmer af direktionen. Fordelingen af 

ansvar er desuden fordelt på samme måde som i APMM og NN, hvor bestyrelsen påser, at direktionen 

"overholder de af bestyrelserne besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange"99.  

 

Det er vores opfattelse, at Carlsberg finder det meget vigtigt at følge de interne forretningsgange, da 

bestyrelsen løbende holder møder gennem året for at sikre sig direktionens overholdelse af de udstukne 

regler. Det er ligeledes vores opfattelse, at Carlsbergs ledelsesberetning er overskuelig og informativ100, 

og som Ernst & Young101 skriver i deres rapport, hvor årets vinder af rapportprisen uddeles (2006);  

 

"Dommerkomiteen lagde endvidere vægt på, at Carlsberg i sin årsrapport har skabt 

en god sammenhæng mellem de enkelte elementer og i øvrigt har skabt en overskuelig 

og gennemsigtig årsrapport, gennem klar illustration har redegjort for koncernens 

markeder og segmenter og gennemført en førtidig implementering af corporate 

governance-regelsættet om Comply and Explain. Endelig har Carlsberg udarbejdet 

en god og gennemarbejdet beskrivelse af overgangen til IFRS og udarbejdet en 

informativ note for immaterielle aktiver.102" 

 

                                                 
99 Carlsbergs årsrapport, 2007, ledelsesberetning, side 52, - under afsnittet Corporate Governance.  
100 Opgaveskriverne uddyber dette i et senere afsnit, men ønsker ikke for den samlede forståelse at bringe denne her. 
101 Ernst & Young er en global revisionsvirksomhed. 
102 http://www.ey.com/global/content.nsf/Denmark/art_vinder_aarsrapportpris2006_131006  
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Som Carlsberg skriver i sin årsrapport, søger Carlsberg, at sikre "at gruppens ledelsesstruktur og 

kontrolsystem er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende103." Dette ses ved, at Carlsbergs 

direktion udfører de kontroller, der vedrører selve driften af selskabet samt foretager økonomiske 

analyser, og kontrollerne påser, at budgetter overholdes mv. Gennem disse kontroller sikrer direktionen 

ligeledes, at den finansielle rapportering er pålidelig, og at den opfylder lovgivningen og egne interne 

forretningsgange, og i sidste ende giver et retvisende billede af selskabet.  

 

Gennem Carlsbergs kontante kontakt med aktionærerne og gennem Internettet sikres, at 

informationsvejene er hurtige og pålidelige, så al væsentlig information bliver kommunikeret ud til de 

rette modtagere hurtigt. Dette gælder for såvel medarbejderne som kunder og leverandører. Denne 

konstante overvågning sikrer dermed både kvalitet og effektivitet af kontroller gennem hele året.  

 

3.5.5 Interne kontroller 

Carlsbergs corporate governance er som tidligere beskrevet i overensstemmelse med Nørbyrapportens 

anbefalinger, og de steder, hvor Carlsberg A/S afviger, har de fulgt Følg- eller Forklar-princippet. Dette 

er tydeliggjort via efterfølgende gennemgang af virksomhedens efterlevelse i forhold til anbefalingerne.  

 

Anbefaling 1; Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 

Carlsberg sikrer sine aktionærer løbende opdatering ved konstant at være i dialog med dem. Dette sker 

enten gennem nyhedsmedier, kvartalsrapporter og årsrapporter og generalforsamling. Desuden 

opdaterer Carlsberg løbende deres hjemmeside med al offentliggjort materiale. For større aktionærer 

arrangerer Carlsbergs ledelse telefonkonferencer og andre møder.  

 

Aktionærer er de mest betydningsfulde for Carlsberg, da de stiller kapital til rådighed mod at få en god 

forrentning for deres investeringer og dermed fremtidige indtjening, kræver oplysninger, som støtter 

deres beslutning i at investere i Carlsberg. Ledelsen i Carlsberg søger at imødekomme dette behov, som 

tidligere beskrevet, gennem opdateringer på Internettet, medier, kvartalsrapporter, årsrapporter og 

telefonmøder. Da mange af Carlsbergs investorer ikke er professionelle, og derfor har begrænset viden 

                                                 
103 Carlsbergs årsrapport, 2007, ledelsesberetning, side 51, - om Corporate Governance. 
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omkring regnskabsanalyse, vil de få meget glæde af Carlsbergs ledelsesberetning. Hvorimod de 

professionelle investorer ofte har en højere økonomisk uddannelse, og derfor kan sammenholde 

årsrapport, budget og ledelsesberetning, kræves noget andet af Carlsberg. Professionelle investorer vil 

som oftest kunne få en forståelse, om ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsrapporten, og 

derved en ide om Carlsberg skjuler noget, der kan ses som en risiko for fremtiden. Vi vurderer, at 

beskrivelsen af generalforsamlingen ikke er i strid med Nørbyrapportens anbefalinger. 

 

Anbefaling 2; Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

Der er i Carlsbergs ledelsesberetning mulighed for at undersøge nogle af nøgleområderne, såsom 

kommunikation, personale og miljøforhold samt ansvarlighed over for kunder og samfundet som 

helhed. Det er væsentligt, at Carlsberg så vidt muligt giver deres interessenter mulighed for at få et 

indblik i det, der kan have interesse for fremtidigt samarbejde. Dette kan for eksempel være at 

långivere, som ser på risikoen ved udlån til Carlsberg, vil vurdere Carlsbergs årsrapport, budget og 

ledelsesberetning set i forhold til omverdenen, og derfra udarbejde en langsigtet vurdering af selskabet. 

I form af at Carlsberg grundigt beskriver deres kunder, konkurrenter, markeder og produkter samt 

fremtidsprospekter og fortiden, vil långiver få et tydeligt billede af Carlsbergs placering i markedet. 

Men hvis långiver kun tager udgangspunkt i Carlsbergs ledelsesberetning og årsrapport, vil de 

formodentlig have en ufuldendt analyse. Dette begrundes med, at på trods af, at Carlsberg laver alle 

disse flotte beskrivelser, vil der altid være "huller" i deres forklaringer, og alle informationer vil ikke 

være fyldestgørende. Så långiver må selv sikre sig, at omverdenen er analyseret korrekt i 

ledelsesberetningen.  

For leverandører, der oftest taler om en kortfristet periode, vil ligeledes have sikkerhed for, at der er 

dækning i selskabet. Dette er selvfølgelig styret af, om leverandøren er afhængig af en eller flere 

leverandører, ligesom Carlsberg skal sikre sig, at leverandørerne leverer til tiden, skal leverandøren 

ligeledes sikre sig, at der er dækning for leverede varer, og en evt. fremtidig aftale om aftagning af 

yderligere materiale.  

 

I forhold til kunderne i Carlsberg er der store forskelle på efterspørgslen af information. Den lille 

enkelte køber har måske ikke store præferencer, hvorimod større aftagere har større informationsbehov. 

Forskellene skyldes, at forbrugerne er blevet mere miljøbevidste og kan derfor have præferencer i 
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forhold til Carlsbergs miljøpolitikker, arbejdsmiljø mv. I Carlsbergs ledelsesberetning er givet klare og 

detaljerede beskrivelser af netop disse forhold104, hvilket giver køber mulighed for at få indsigt i at 

benytte de virksomheder, der sælger øl, vand. m.m. i forhold til deres egne kunders behov.  

Medarbejdernes interesse i ledelsesberetning omhandler både aflønning, tid, miljø, og medbestemmelse 

mv. bliver til dels beskrevet i ledelsesberetningen. Der er områder som vederlag til gruppen, bestyrelse 

og direktion, der behandles i årsrapporten, men Carlsberg kunne uddybe andre områder noget bedre. 

Det vil for egne fremtidige medarbejdere ikke give nogen indikation af, om det er en fordelagtig 

arbejdsplads at være på. Der gives ikke nogen indikation, om det er en arbejdsplads, der giver mulighed 

for videreuddannelse og lignende, hvilket efterhånden er krav stillet af flere og flere medarbejdere.  

Offentligheden, som stikker retningslinier ud for hele erhvervslivet i Danmark, vil have meget glæde af 

at læse årsrapporten, budgetter og ledelsesberetningen. Det er f.eks. ikke muligt at læse om fremtidige 

byggerier i en årsrapport, hvorfor de tidligere har krævet, at situationer som disse skal beskrives i 

ledelsesberetningen. Ligeledes skal Carlsberg, jf. ÅRL § 99 nr. 4, beskrive påvirkningen af det eksterne 

miljø, forebyggelse heraf, reduktion og eventuel afhjælpning. Dette er ikke beskrevet specifikt i 

ledelsesberetningen, men eftersom Carlsberg udarbejder et grønt regnskab, er der dækket ind på 

området. For lokalmyndigheder, naboer og lign. har det stor betydning, at Carlsberg udarbejder et grønt 

regnskab, der beskriver disse miljøområder nøjere.  

 

Anbefaling 3; Åbenhed og gennemsigtighed  

Carlsberg har afsat et afsnit i årsrapporten105 omhandlende forhold med og omkring virksomhedens 

aktionærer. Forholdene er tydeligt beskrevet blandt andet via det faktum, at der er en 

kommunikationslinie, og den øverste kommunikation er årsrapporten, men at der i det daglige er en 

afdeling til at håndtere kommunikationen. Ledelsesberetningen, side 48, orienterer således om denne 

Investor Relation afdeling, som endvidere suppleres af en særlig side på virksomhedens hjemmeside. 

Det er således vores klare indtryk, at Følg- eller Forklar-princippet til fulde er overholdt, hvorfor 

Nørbyrapportens anbefalingen endvidere er overholdt.  

 

                                                 
104 Carlsbergs årsrapport, 2007, Ledelsesberetning, side 56ff,  
105 Carlsbergs årsrapport, 2007, Ledelsesberetning, side 47. 



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 91 af 207 

Anbefaling 4; Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Carlsberg lever op til kravene omkring bestyrelsens opgaver og ansvar, og giver et specifikt billede 

heraf i ledelsesrapporten side 52. Bestyrelsen, som mødes minimum 6 gange årligt, hvor de diskuterer 

strategier, vision og mål, modtager ligeledes løbende rapporter om virksomhedens udvikling og daglige 

drift. Bestyrelsen fastlægger ved møderne, hvordan direktionen skal gribe specifikke situationer an, og 

hvordan de kan forbedre fremtidigt arbejde. Bestyrelsens formand evaluerer årligt bestyrelsens arbejde, 

og ser på samarbejdet mellem direktion og bestyrelse. Der står desværre ikke noget i ledelsesrapporten 

om konklusionerne på disse områder, og hvad det eventuelt kan betyde for Carlsbergs ledelse i 

fremtiden.  

 

Anbefaling 5; Bestyrelsens sammensætning 

Som beskrevet i afsnittet om COSO’s efterlevelse består bestyrelsen af 8 medlemmer, som er valgt ved 

generalforsamlingen, samt 4 medlemmer der er personalevalgt. Fordelingen af bestyrelsens 

baggrundsviden er fordelt, således at de sikrer kvalificerede overvejelser og beslutninger, idet nogle er 

af universitetsmæssig baggrund og andre har en erhvervsmæssig baggrund. Det er her vigtigt at nævne, 

at uanset hvilken faglig baggrund et bestyrelsesmedlem har, er der ikke forskel på rettighederne. En af 

bestyrelsens ansvarsområder er at ansætte både direktør og andre medlemmer af direktionen. Der gives 

ikke nogen direkte indikation af, hvordan de generalforsamlede bestyrelsesmedlemmernes 

uafhængighed til Carlsberg er, men idet aktieselskabslovens bestemmelser følges, må der formodes, at 

være uafhængighed. Om det lever op til Nørbykravene er ikke specificeret i ledelsesberetningen.  

Som beskrevet tidligere skal der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder årligt, hvilket er rigeligt i forhold 

til Nørbyrapportens anbefalinger om mindst 5 møder. For Carlsbergs bestyrelses vedkommende afholdt 

de 10 møder i 2007, og forventer at afholde endnu flere i indeværende år på grund af den økonomiske 

krise, jf. www.carlsberg.dk.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, dvs. den ældre halvdel bliver taget af efter to år 

på posten, men kan godt genvælges indtil det år, de fylder 70 år.  
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Carlsberg har endnu ikke fundet det relevant at oprette nogle komitéer på trods af, at EU's 8. direktiv106 

fastslår, at børsnoterede selskaber i EU skal etablere en revisionskomité fra senest 2007. Der forestår 

således et arbejde med at opbygge denne funktion, vurdere dens opgaver og samspil med ledelse og 

bestyrelse samt både intern og ekstern revision. 

 

Anbefaling 6; Aflønning af bestyrelse og direktion 

Der diskuteres åbent i Carlsbergs ledelsesberetning omkring vederlag, vederlagspolitik og åbenhed i 

forhold til ledelsen. Der diskuteres omkring ledelsens kontra aktionærernes egnes interesser set i 

forhold til, hvordan ledelsen kan aflønnes, så både aktionærer, bestyrelse og direktion får mest muligt 

ud af samspillet og individualismen. Der gives dog ingen nærmere forklaring på fratrædelsespolitikker, 

hvilket kan være meget relevant for Carlsberg og deres årsrapport. Hvis der er givet garanti til en leder 

i form af en eller anden aflønning, og der ikke modsat er stillet nogle krav, kan dette ligge som en 

yderligere byrde for Carlsberg, og har derfor en finansiel indvirkning på Carlsbergs årsrapport.  

 

Anbefaling 7; Risikostyring 

Det er vigtigt for Carlsberg at reducere risikofaktorernes mulige styrke og modvirke eventuelle 

følgevirkninger, hvorfor denne detaljerede forklaring herom. Der har været meget snak omkring at 

hæve aldersgrænsen for alkohol til unge, hvilket vil have en betydelig effekt på Carlsbergs afsætning af 

øl mv. For at undgå for mange problemer omkring Carlsbergs salg af alkohol har de medvirket til at 

undgå overforbrug af alkoholiske drikke, da det i samme omfang vil have negativ omtale for Carlsberg.  

Carlsberg undersøger omverdenen i det omfang, det vedrører dem afsætningsmæssigt. Det er primært, 

fordi der har været utrolig stor priskrig over de seneste år, hvilket har presset Carlsberg til ligeledes at 

nedsætte deres priser og derved mindske deres indtjening. Her arbejder Carlsberg med at øge deres 

effektivisering og øge markedsføringen. Da der efterhånden er kommet strenge regler for, hvornår og 

hvordan der kan reklameres med alkoholiske drikkevarer, er det en yderligere forhindring, som 

Carlsberg ikke beskriver i forbindelse hermed, men det står dog skrevet andetsteds i 

ledelsesberetningen.  

 

                                                 
106 Også benævnt som; Europarådets og Europaparlamentets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af 
årsregnskaber og konsoliderende regnskaber.  
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Anbefaling 8; Revisor 

Som alle andre selskaber vælges en uafhængig revisor til Carlsbergs årlige generalforsamling. Der 

søges større revisionsfirmaer, som har mulighed for at tilføre Carlsberg med såvel revision som 

assistance til andre erklæringsopgaver mv. og med uafhængighed som et stridsemne. 

  

3.6 Sammenholdelse af rapportering i udvalgte virksomheder 

Vi har foretaget en gennemgang af rapporteringen i tre udvalgte danske børsnoterede virksomheder. 

Gennemgangen er hovedsageligt blevet struktureret via en anvendelse af Nørbyrapportens anbefalinger 

om God Selskabsledelse, og har fungeret som grundlag for sammenholdelse af de aktuelle 

rapporteringer, som virksomhedernes ledelse har valgt at offentliggøre. Vi har ligeledes kunnet udskille 

forskellige delsystemer i kommunikationsstrømmen, således jævnfør Luhmann i afhandlingens DEL 2.  

 

APMM fremstår som virksomheden, der netop har implementeret Nørbyrapportens anbefalinger. Vi 

hentyder til, at årsrapporten kun netop, som anbefalingerne blev et krav af OMX Børsen, indeholdt de 

nødvendige beskrivelser. Vi vurderer derfor, at anbefalingerne enkelte om end ganske få steder slet 

ikke er forklaret, men hvor forklaringer til tider synes uden en egentlig informationsværdi, således 

jævnfør Preben Sepstrup. Der er derfor også i følge Preben Sepstrup107, ikke tale om, at 

kommunikationen i form af ledelsesberetningen kan foregå efter hensigten, som udgangspunkt ellers 

må opfattes at være at oplyse virksomhedens interessenter. Dette synes ikke tilfældet, men i stedet blot 

at minimum er oplyst og ikke det, der måtte være af væsentlig karakter for virksomhedens 

interessenter. Vi kan endvidere anvende Luhmanns karakterisering for et lignende system, nemlig det 

autopoietiske system, hvor informationer ikke slipper ud og der som følger også fungerer 

selvreferentiel. Det er dog selvfølgelig ikke total efterlevelse af Luhmanns systemteori, hvorfor nogen 

selvreference også må konkluderes værende tilstede. 

  

Carlsberg og NN fremstår klart som kommunikative eksempler for en god efterlevelse af Følg- eller 

Forklar-princippet, og er i modsætning til APMM ikke tilnærmet autopoietiske, hvorfor omverdenen 

også spiller en større rolle i den aflagte ledelsesberetning. Det er i deres ledelsesberetning interessenter 
                                                 
107 Også jævnfør Bilag 8. 
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og i særlig grad investoren, der er i fokus. Alle væsentlige og relevante informationer synes forklaret, 

om end der i mindre grad bevidst er udeladte oplysninger, som til trods herfor stadig er forklaret. Man 

kan derfor også tale om, at informationsbehovet og informationsværdi, jf. Sepstrup, er dækket, hvorfor 

hensigten med årsrapporten, nemlig oplysning, bedre kan finde sin rettesnor.  

 

3.6.1 Validering af data 

Ud fra vores gennemgang fremkommer følgende oplysninger, som karakteriserer de udvalgte 

virksomheders datavalidering. Ledelsens rapportering synes generelt at gennemgå flere interne 

kontrolhandlinger. Blandt andet bliver rapporteringen via ledelsesberetningen gennemgået af flere 

personer, særligt fordi alle bestyrelsens medlemmer skal godkende beretningen og således også udtaler 

sig specifikt i indeværende års beretning. Dette er gældende for alle tre udvalgte virksomheder. 

Endvidere er det også direktionens opgave at skrive indlæg samt gennemgå de berettede informationer. 

Vi har ikke via gennemgangen fundet belæg for, at interne revisionsafdelinger og revisionskomitéer 

også foretager gennemlæsninger og kontrol af eventuelle postulater i forbindelse med årsrapportens 

aflæggelse. Det er dog vores klare formodning, at ledende medarbejdede inden for disse afdelinger 

bliver anvist til at gennemgå dele af beretningen, såfremt kontrol eller revisionstemaer måtte blive 

berørt. Der er derudover belæg for at slutte, at både revisionskomitéen og den interne revisionsafdeling 

er implicit berørt via deres løbende gennemgang af virksomhedens interne risikostyring samt deres 

løbende rapportering om samme til ledelsen. I forhold til de af opgaveskriverne opstillede 

problemstillinger kan det derved sluttes, at en del af ledelsens indsamlede informationer kommer fra 

kontrolelementerne i selve virksomheden. Det er ikke den øverste ledelses ansvar at gennemgå de 

enkelte kontroller samt den generelle risikostyring i virksomheden, men i stedet tage beslutninger ud 

fra det grundlag, som kontrolgrupperne, såsom revisionskomitéer og interne revisionsafdelinger 

vidererapporterer. På baggrund af disse oplysninger har ledelsen således også informationer til at kunne 

berette om årets løbende kontroller samt de elementer, der løbende forbedres. Dette vurderes særligt 

vigtigt i forhold til beretningernes afsnit om risikostyring, hvor det netop er interne kontroller, som er i 

fokus.  
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Det er dog ikke blevet os bekendt, hvilke eksterne kontroller i forhold til validering af data i 

ledelsesberetningen, som virksomheden støtter sig op af. Det oplyses, at der løbende er kontakt og 

redegørelse mellem virksomhedens ledelse og virksomhedens eksterne revisor, hvorfor revisor 

uundgåeligt vil have set beretningerne forinden årsrapportens offentliggørelse, ligesom revisor altid har 

gjort, også med det faktum, at revisor skal foretage et konsistenstjek og udføre handlinger i 

overensstemmelse med de i RS 720 anførte handlinger. Forskellen er blot, at der ikke i denne 

gennemlæsning er indlagt en form for garant for virksomhedens interessenter, da ledelsesberetninger, 

jf. lovforslag L100, ikke længere er omfattet af revisors påtegning. Som i Luhmanns teori vil 

interessenter, som i dette tilfælde vil være repræsentant for de sociale systemer, som skulle modtage 

informationer. Særligt i form af ledelsesberetningen. De psykiske vil være repræsenteret i form af 

virksomhedens ledelse, der tænker og overvejer den information, som skal formuleres. Der er i denne 

forbindelse ingen direkte kontakt til de sociale systemer, altså interessenter. Dermed falder lighed 

tilbage til Luhmann, som anviser, at disse systemer er lukkede for hinanden. Dette er selvfølgelig ikke 

fuldstændig lukket, jf. Luhmann, da der også er mulighed for, at de kan udnytte hverandres ressourcer. 

Den direkte lighed til Luhmann er derfor meget nær, og vi synes endvidere at kunne konkludere, at 

dette forhold kunne forbedres via en tættere kontakt. Dette supporteres tillige af Nørby-rapporten, som i 

sine anbefalinger har et særligt fokus på investor-relations, nemlig det samarbejde og kontakt, som der 

burde ligge disse to grupperinger imellem. Synergier kunne give en bedre og mere informativ beretning 

i stedet for, at de hver især udnytter hinandens ressourcer, som netop anført.  

Vi vurderer dette essentielt og vil i DEL 4 medtage fremtidige perspektiver i vores delvist åbne 

spørgsmål til informanterne. Dog skal der i forbindelse med dette anføres, at såfremt revisor reviderer 

den samlede årsrapport, hvor andre ikke-reviderede oplysninger eksisterer, i dette tilfælde jo 

ledelsesberetningen, skal denne igen selvfølgelig foretage konsistenstjekhandlinger i overensstemmelse 

med RS 720. 

 

3.6.2 Konsekvenser 

Generelt og overordnet vil der være konsekvenser, såfremt ledelsen ikke efterlever det ansvar, som de i 

kraft af deres profession påtager sig i forbindelse med accept af jobbet. Derefter indgår de efter de 

kriterier og ansvar, som må påregnes en person i netop denne profession. Ledelsen har ikke mulighed 
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for, at gardere sig fuldstændig imod kriser og retssager108, men kan via rettidig omhu og effektive 

kontrolmekanismer forebygge eventuelle kriser. I denne sammenhæng er det afgørende, at 

bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer kan stole på hinanden. Endvidere er det vigtigt, at 

forholde sig kritisk til de informationer fremkommet til ledelsen via både eksterne og interne kilder109. 

Derigennem sluttes igen, at ledelsen bør gennemgå de beretninger, de modtager og udsender, hvilket 

også burde være kendetegnende for et seriøst ledelsesmedlem.  

 

De konkrete og direkte konsekvenser for at ikke at overholde sit bestyrelsesansvar vil typisk være et 

ansvar, hvoraf den konkrete handling vil være belæg for ansvarets karakter. Det er ikke en hovedregel, 

at bestyrelsesmedlemmer bliver personligt ansvarlige, så længe de handler professionelt og fornuftigt i 

henseender af forretningsmæssig karakter110. Handlinger; som ligger udover denne karakter af 

professionalisme og fornuft, hvilket modsætningsvis vil sige, hvor bestyrelsesmedlemmet ikke 

handlede i overensstemmelse med Bonus Pater Familias111. Begrebet betyder efter almindelig juridisk 

praksis, at pågældende person handler fornuftigt i den givne situation. Ligeledes forstået skal et 

bestyrelsesmedlem med den professionelle rolle, som dette indebære, handle i overensstemmelse med, 

hvad den ”almindelige og fornuftige bestyrelsesmedlem” ville handle. Der er, modsætningsvis dette, 

således kun tale om ansvar, såfremt der er truffet ulovlige dispositioner, som bestyrelsesmedlemmet 

vidste eller burde vide i kraft af sin profession og/eller erfaring. Ansvaret skal herefter vurderes og en 

eventuel straframme vurderes efter gældende lovgivning i straffeloven112. Konkret for revisor gælder 

endvidere, at såfremt dennes konsistenstjek af ledelsesberetningen fremviser fejl, som ledelsen ikke vil 

rette, skal denne anføre dette i enten de supplerende oplysninger eller forbehold afhængig af fejlens 

kontekst, jf. Afsnit 2.2.8 Ledelsesberetningen. 

 

                                                 
108 http://www.ivaekst.dk/vaekst/5/9/1/0/0/juridisk-ledelsesansvar-for-bestyrelse-og-direktion  
109 http://www.ivaekst.dk/vaekst/5/9/1/0/0/juridisk-ledelsesansvar-for-bestyrelse-og-direktion  
110 ASL § 63 modsætningsvis. 
111 Latin for ”Den gode familiefar”. 
112 Straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1000 af 5. oktober 2006, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 527 af 6. 
juni 2007 
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3.7 Delkonklusion 

Vi har gennemgået 3 udvalgte virksomheder med henblik på at vurdere informationer, som rapporteres 

i de enkelte årsrapporter for hver af virksomhederne. Vigtigt i denne sammenhæng, som via analysen 

kan udledes, er, at der i forbindelse med aflægning af ledelsesberetning faktisk sker en form for 

validering. Valideringen, som vi her påpeger, gælder interne rapporteringer til forskellige enheder i 

virksomheder. Blandt andet vil revisionskomitéer og interne revisionsafdelinger have væsentlige 

kommentarer til ledelsen, som må være i bland den samlede rapportering omkring risikostyring. Det er 

dog langt fra alle danske virksomheder, som hverken har revisionskomitéer eller interne 

revisionsafdelinger. Det er kun til finansielle pengeinstitutter og kreditvirksomheder mv., hvor den 

danske lovgivning113 stiller krav om etablering af en intern revisionsafdeling. Endvidere er der via den 

nye lovgivning om, at børsnoterede selskaber etablerer et revisionsudvalg, som skal medvirke til at 

styrke samarbejdet med revisor samt skærpe fokus på revision og regnskabsudarbejdelse. 

Konklusionen må således være, at der foregår en intern gennemgang af dokumentet, som i sidste ende 

munder ud i den endelige ledelsesberetning. Blandt andet via den interne gennemgang i blandt andet 

udvalgene samt til de forskellige ledende medarbejdere. Hermed påpeges særligt ledelsesmedlemmer, 

som netop underskriver den endelige ledelsesberetning, hvorfor disse også klart kan antages at have 

foretaget en gennemlæsning af beretningen. Vi vil i DEL 4 i forbindelse med interviewgennemgangen 

yderligere forespørge ledelsesmedlemmer angående dette for at afklare den interne validering af 

ledelsesberetningen. Vi vurderer dog ikke, at dette er en garant for troværdighed for virksomhedens 

interessenter, da de før indførslen af L100 havde revisionserklæring om revision af årsrapporten tillige 

inkluderende beretningen som garant for oplysningernes validitet. Dette er ikke længere tilfældet, og 

det er ikke vores opfattelse, på baggrund af gennemgangen, at der foregår en reel ekstern gennemgang 

af beretningen. Dog er vi klar over, at revisor vil foretage en gennemlæsning af beretningen, men denne 

vil ikke afgive erklæring herom. Som vi endvidere nævner, forventes også, at ledelsesberetningen vil 

være omfattet af en af revisor erklæring om gennemlæsning. Hermed kan der dog støttes nogen ret på 

ledelsesberetningen, vurderet af en virksomheds interessent, da revisor dermed, om end uden revision, 

                                                 
113 Lov om finansielle virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 21. juni 2005 med de ændringer, der følger af § 3 i lov 
nr. 1428 af 21. december 2005 og § 1 i lov nr. 116 af 27. februar 2006 samt Danske Bank; Intern revision 
Finansielle virksomheder med en balance på mere end 3 mia. kr. og mere end 50 fuldtidsansatte skal have en intern revision, 
jf.: http://www.danskebank.com/DA-DK/CORPORATE-GOVERNANCE/LOVGIVNING/Pages/krav-og-
regler.aspx?tab=1.  
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erklærer sig om, at beretningens indhold ikke umiddelbart skulle være i modstrid med allerede kendte 

oplysninger. Dog beretter en erklæring om gennemlæsning også revisor til, at såfremt denne finder fejl 

at forlange dokumentation for eventuelle oplysninger og bede ledelsen rette disse, såfremt de måtte 

være korrekte. Retter ledelsen ikke, skal revisor anføre en bemærkning i påtegningen. Der er dermed en 

kontrol, om end denne er uden reel sikkerhed, da revisor ikke længere afgiver en erklæring med nogen 

grad af sikkerhed herom.  

Samlet set er vurderingen altså, at revisor ikke længere påtager sig et ansvar for de i 

ledelsesberetningen rapporterede oplysninger, men at det i stedet udelukkende er et ledelsesansvar, 

hvor validering ganske vist foregå løbende internt, men hvor virksomhedens interessenter er uden 

egentlig garant for beretningens indhold og karakter. Ligeledes kan det ikke forventes, at revisor 

afdækker besvigelser eller blot urigtige oplysninger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, da RS 

720 netop foreskriver, at revisor skal identificere eventuelle uoverensstemmelse med den reviderede 

årsrapport, som har en karakter af væsentlighed. Dermed er denne vurdering også lagt over til en vis 

subjektiv holdning fra revisors side, da det ikke er fastslået, hvilke forhold, der er ukonsistente og har 

en karakter af væsentlige.  

 

Interessenter er dog stadig rimeligt dækket omkring oplysningernes karakter, da flere er lovbestemt via 

årsregnskabslovens regler omkring årsrapportens indhold samt den af os analyserede Nørbyrapport, 

som stiller anbefalinger efter Følg- eller Forklar-princippet til danske børsnoterede virksomheder. Dog 

er årsrapporten dækket af Årsregnskabslovens §§11-13 omkring det retvisende billede, hvorimod 

ledelsesberetningen således jf. L100 skal udvise en retvisende redegørelse. Vi mener dog, at de 

grundlæggende forudsætninger i Årsregnskabslovens §13 må kunne anvendes parallelt hertil, dog med 

det forbehold, at oplysningerne vægtes forskelligt. Herunder for eksempel at oplysninger omkring 

primobalance skal svare til ultimobalance for det foregående år. Dette er en forudsætning, som man 

ikke kan tillægge den retvisende redegørelse. Vi mener, at den vigtigste forudsætning i de 

grundlæggende forudsætninger er neutralitetsforudsætningen. Vigtigt er det nemlig, at der ikke foregår 

uhensigtsmæssige salgstaler, som med rette kunne påvirke regnskabslæseren i en grad, der ikke er i 

overensstemmelse med den resterende og reviderede årsrapport.  
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Dermed forekommer samlet set, at der via lov og anbefalinger er krav til beretningens indhold, uden at 

der dog sker en egentlig validering i forhold til faktiske forhold af de i beretningen afgivne oplysninger.  
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DEL 4 

 

Vi vil i indeværende afsnit foretage interview for at skaffe yderligere perspektiv på aktuel forståelse og 

ikke mindst aktuel behandling af de forventninger og formodninger, som der følger af indførslen af 

L100 og særligt hertil ikke-revision af ledelsesberetningen. Informanterne er særligt udvalgt ud fra 

deres kompetence og virke, og er tiltænkt at bidrage med information, der understøtter eller modsiger 

de konklusioner, som vi indtil videre har gjort sig. Ikke mindst vil vi her særligt fremhæve den, efter 

L100 indførte, manglende eksterne part, som skal verificere de data, som rapporteres fra 

virksomhedens ledelses side. 

 

Formålene med interviewene var, dels at få oplysninger der kan være svære at tolke, når man læser en 

lovgivning, men ligeledes mere detaljeret omkring hvordan de enkelte arbejdsprocesser er; både i 

forbindelse med politikeres hensigt med lovgivningen, men ligeledes for at undersøge, om det er i 

revisor og selskabsledernes interesse. Sammenholdt burde kunne konkluderes, om det således også er i 

investors interesse, og om der er belæg for muligvis at komme med andre tiltag. 

 

4.1 Ekstern gennemgang 

4.1.1 Interviewgennemgang 

Den første person, der blev interviewet, var Ole Steen Jørgensen fra FSR. Han besidder en viden 

omkring lovgivningen og er med til at stikke retningslinier ud til både selskaber og revisor omkring 

fortolkning og etikken bag disse lovgivninger. Selv er han uddannet Cand.Merc.Aud. og har været en 

årrække i FSR som afdelingsleder for selskaber. Han har ikke arbejdet som revisor efter 2001-loven, og 

har derfor ikke den interne indsigt i, hvordan selskaber udfærdiger deres ledelsesberetning, eller 

hvordan revisor foretager revisionen heraf.  

 

Den anden interviewede person var Henrik Kronborg Iversen, som til dagligt arbejder i 

revisionsfirmaet KPMG. Han er underskrivende revisor på både APMM og Carlsberg samt en række 
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andre børsnoterede selskaber inden for C20. Han står selv for gennemgangen af revisionen i 

forbindelse med ledelsesberetningen og ved derfor, hvordan fremgangsmåden herfor er, samt hvilken 

underliggende dokumentation der bør være. Henrik Kronborg Iversen har dog udtalt, at der ikke må 

citeres, men at et referat og referencer til Henrik Kronborg Iversens udtalelser er i orden.  

 

Den sidste interviewperson var Per Møller, som er head of accounting i APMM. Per Møller besidder 

længere erfaring fra APMM, og er selv med til at fremsætte fremgangsmåderne inden for visse områder 

i APMM. Per Møller sidder desuden i udvalget, der rapporterer direkte videre til revisionskomiteen og i 

nogle tilfælde bestyrelsen.  

 

Ole Steen Jørgensen lægger vægt på, at det tyske system er bedre end det danske, fordi der er mere 

substans i opdelingen af arbejdsopgaver mellem bestyrelse og direktion. Dette er ikke noget Henrik 

Kronborg Iversen fremhæver, da han er af den opfattelse, at det danske system er virkelig godt. Vi har 

nogle gode interne kontroller, der fungerer fint, og om det er bestyrelsen eller direktionen, der er 

stærkest på det område, for hvem der udstikker retningslinier herom, er ligegyldigt, så længe de alle er 

professionelle, siger Henrik Kronborg Iversen. Dette bekræfter Per Møller, idet han udtaler, at de i 

APMM følger "bogen", og at alle områder er meget opdelte, samt at alle varetager deres områder på en 

professionel måde. 

  

At der skal indføres et revisionsudvalg, er både Henrik og Ole begge enige om, vil være en god ide. Det 

giver revisor bedre mulighed for at komme tættere på selskabet, men hvor Henrik Kronborg Iversen 

siger, at stort set alle store børsnoterede selskaber allerede har en revisionskomité, som fungerer fint, 

slår Ole Steen Jørgensen mere på, hvad det vil betyde af ændringer for selskabet, når nu de skal til at 

indføre et revisionsudvalg. Per Møller er enig i, at alle børsnoterede selskaber efterhånden har en 

revisionskomité, og at APMM var forgangsmænd for resten af Danmark. At der er kommet ny 

lovgivning, som kræver et revisionsudvalg vil ikke have nogen betydning for selskaberne, men måske 

en mindre variation, siger Per Møller, fra dengang i 1990, hvor APMM første gang implementerede en 

revisionskomité, var det kun internt, hvor det efterhånden har udviklet sig til ligeledes at omfatte 

samarbejde med den eksterne revision. At der kommer et revisionsudvalg vil betyde, at der vil komme 

en ensretning inden for EU, hvilket er ønskeligt, siger Ole Steen Jørgensen, hvorimod Henrik Kronborg 
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Iversen synes, at det danske system er godt, som det er og frygter måske i stedet, at der vil komme for 

mange amerikanske tiltag, hvis de fremover ændrer ledelsesberetningen til at være mere omfattende. 

Som Per Møller udtalte er det en god ide med et revisionsudvalg, men ikke i for mange faste detaljer, 

da det allerede fungere, som det er nu. Dog tilføjer Per Møller, at som tingene er nu, når hverken en 

bestyrelse, direktion eller revisionskomiteen ned i detaljen og når det kommer til kontroller af 

forskellig art og de blot baserer deres viden på det, der fremlægges fra led længere nede i hierarkiet, så 

er der belæg for en slags kritik. Desuden mener Per Møller, at fordi corporate governance er fordelt på 

så mange forskellige afdelinger, der alle behandler hver deres område, og revisionen følger processerne 

og ledelsesberetningen så nøje, er der ingen grund til yderligere tiltag. På trods af dette bekræfter Per 

Møller alligevel, at det ikke vil eliminere de besvigelsessager, der er i en større organisation som 

APMM og udtaler: "da Mærsk er så stor en virksomhed som den er, vil der altid være besvigelser 

involveret, bare på et mindre plan. Der konstateres hvert eneste år besvigelser på beløb af 1-2 mil. $ pr 

sag, og der er vel 3-4 sager om året"114.  

 

Når spørgsmålet omkring ændringen af den nye lov L100 tages op, er parterne meget forskellige. Ole 

Steen Jørgensen kommenterer, at hensigten med 2001-loven var at komme væk fra de rosenrøde 

ledelsesberetninger, men at der nu igen er mulighed for, at ledelsesberetningen bliver noget mere 

rosenrødt, end da den skulle revideres. Dette begrunder han med, at der gives mulighed for at få flere 

informationer med i ledelsesberetningen, hvor "virksomheder tidligere har været bange for at 

informere om noget, der måske ikke kan holde vand når revisor gennemgik ledelsesberetningen115", set 

i forbindelse med aflæggelse af dokumentation over for revisor. Henrik Kronborg Iversen er derimod, 

af en helt anden opfattelse, idet han ikke mener, at der vil komme nogen ændringer overhovedet, mest 

fordi det er så stor en del af årsrapporten, og fordi selskaberne ønsker at komme med flest oplysninger 

overhovedet muligt, men ikke uden dokumentation. Henrik Kronborg Iversen begrunder det med de 

mange dialoger, der er med investorer og revisor, som så igen bygger på aktieanalytikeres 

informationsbehov. Per Møller er af den opfattelse, at i APMM er der sket store ændringer, men at det 

ikke har noget at gøre med lovgivningen. Dengang Hr. Møller selv redigerede ledelsesberetningen skar 

han meget væk, da han ikke mente, det var nødvendige oplysninger. Men som årene er gået og nye 

                                                 
114 Citat: Per Møller, APMM. 
115 Citat: Ole Steen Jørgensen, FSR. 
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mennesker er kommet til, er fordelingen ændret, og flere informationer kommer med i 

ledelsesberetningen. Per Møller mener desuden, at der er mulighed for at mindske nogle af 

oplysningerne i ledelsesberetningen, da den efterhånden er alt for lang, og ingen alligevel gider læse 

den. Men hvis APMM vælger at afkorte ledelsesberetningen, bliver det med henvisninger til APMM’s 

hjemmeside, hvor der refereres til, hvad der er nyt og hvad der er gengangere fra tidligere år. Corporate 

Governance er jo ikke noget vi retter meget i hvert år, siger Per Møller. Ole Steen Jørgensen udtaler, at 

det umiddelbart er regeringens hensigt at mindske administrationsbyrden for både selskaber og revisor, 

for samtidig at modtage mere information fra selskaberne. "Regeringen har faktisk solgt L100 omkring 

den øgede informationsværdi, ved at fokusere på at de administrative byrder begrænses", siger Ole 

Steen Jørgensen. Dette er ikke i overensstemmelse med Per Møllers udsagn, da han ikke mener, at der 

umiddelbart kommer flere informationer med ved den nye lovgivning, men at en enkelt eller to 

børsnoterede selskaber måske vil udnytte chancen for at få mere reklame ind i billedet.  

 

Både Henrik Kronborg Iversen, Ole Steen Jørgensen og Per Møller er af den opfattelse, at investorer 

lægger større fokus på den finansielle del af årsrapporten end på ledelsesberetninger. Dette begrunder 

Henrik med, at store investorer, aktieanalytikere, ofte har en række analyseark, hvori de indtaster 

relevante data, og derefter kan træffe beslutninger. Ledelsesberetningen er derfor kun en ekstra 

information omkring markedet, og hvad selskabet formoder at have af planer for fremtiden.  

 

I henhold til information omkring selskabet er der yderligere muligheder i fremtiden for selskaberne.  

Som Ole Steen Jørgensen udtaler, er der tit henvisninger til selskabernes hjemmesider om deres 

kommunikationsmidler, herunder Corporate Governance. Det har mange selskaber allerede 

implementeret i deres ledelsesberetninger, hvilket også står specificeret i ÅRL §107 b. Ole Steen 

Jørgensen refererer endvidere til, at der ikke påtænkes nye tiltag i skrivende stund, men at Nørby-

udvalget arbejder med kønskvotering, som måske skal indgå i årsrapporten. Hvis ledelsesberetningen 

bliver udvidet yderligere, vil arbejdspresset blive for hårdt, siger Henrik Kronborg Iversen, og det vil 

koste selskaberne dyrt, både i fremstillingsprocessen og for revisionen heraf. Henrik Kronborg Iversen 
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fortæller også, at hvis der kommer for meget Corporate Governance med i ledelsesberetningen, vil vi 

ende med at få et fuldstændigt EuroSOX116 ind af bagdøren, hvilket er uden interesse for nogen part.  

Dette vil ikke kun være dyrt for selskabet, men problematisk for revisor med de ekstra tunge 

arbejdsbyrder.  

 

Per Møller er meget enig i Henrik Kronborg Iversens holdning omkring EuroSOX og fortæller, at det 

har kostet mange amerikanske selskaber meget dyrt på grund af implementering af SOX uden egentlig 

at få noget ud af det. Der er meget strenge krav i USA, siger Per Møller, og de papirer, virksomheder 

skal indsende til SEC117, bliver alligevel aldrig læst. Det er kun selve årsrapporten, som for øvrigt er 

meget mindre end den danske, der har nogen interesse for aktionærer og andre regnskabsbrugere, 

meddeler Per Møller.  

 

4.1.2 Lovforslag L120 (Inspi) 

Magasinet for revisorer, INSPI, behandler i sit tidsskrift Lovforslaget L120118, som tillige er en 

implementering af EU’s 8. direktiv119 om at styrke revision og forebygge regnskabsskandaler i 

almindelighed. Vi vil ikke gennemgå L120, men udelukkende påtale elementer, tillige anført i INSPI, 

som vedrører de i afhandlingens opstillede problemstillinger henholdsvis den overordnede 

problemformulering. Loven indeholder bestemmelser, der præciserer revisors arbejde samt nye 

beskyttede betegnelser120.  Flere andre omstændigheder vedrørende revisors virke præciseres, men i 

forhold til indeværende afhandling er det afgørende at påpege, at disse ændringer er tiltænkt at tilflyde 

også de reviderede virksomheder. Der er ikke en direkte påvirkning på virksomhedernes 

ledelsesberetning, men i stedet en samlet, om end kun forventet fra lovgivers side, symbiose af øget 

sikkerhed i den samlede rapportering. Dette eksemplificeres direkte i INSPI121, hvor særligt øgede krav 

til revisors dokumentation, efteruddannelse, oplysningspligt samt også centralt omkring oprettelse af 

                                                 
116 Populærbetegnelse for den amerikanske SOX-lovgivning implementeret i Europa.  
117 SEC er det amerikanske børstilsyn og står for; Security and Exchange Commission. 
118 Lovforslag L100 om ændring af revisorloven blev vedtaget den 3. juni 2008. 
119 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber. 
120 Henholdsvis ”godkendt revisor” og ”godkendt revisorkontor”, som er beskyttede titler. 
121 Jf. Artikkel INSPI, nr. 7/8, 2008, side 18 af Peter Krogslund Jensen. 
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revisionsudvalg. Etablering af revisionsudvalg har været anbefalet af Komitéen for God 

Selskabsledelse122, hvis virksomhedens forhold er så komplekse og af en sådan karakter, at et udvalg 

vil være relevant og væsentligt at oprette. L120 stiller nu krav for virksomheder med værdipapirer 

optaget på et reguleret marked, at disse skal have et revisionsudvalg. Vi vurderer, at dette vil give et 

øget samarbejde mellem revisor og bestyrelsen, og dermed også give grobund for en bedre kontrol. 

Revisor skal stadig ikke, som udgangspunkt, revidere ledelsesberetningen, men samarbejdet de to 

imellem vil, som førnævnt, give grundlag for færre fejl og besvigelser, og dermed implicit også bedre 

grundlag for en retvisende ledelsesberetning. Dog skal revisionsudvalgets medlemmer mindst 

indeholde et medlem, der er uafhængig af virksomheden samt have kvalifikationer inden for revision 

og regnskab123. Der er ikke her tale om en egentlig ekstern gennemgang, som vi løbende har fundet 

problematisk for valideringen af de data, som virksomhedernes interessenter støder på via deres 

gennemgang og gennemlæsning af virksomhedens aflagte årsrapport, men dog et krav om 

uafhængighedskrav til den pågældende virksomhed. Som vi netop har påtalt, er der via en samlet bedre 

kontrol også mindre mulighed for forkert eller urigtig rapportering i ledelsesberetningen. En uafhængig 

person, der samarbejder løbende med revisor, vil således kun styrke denne forventning, da 

revisionsudvalget netop har som hovedformål at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen samt 

overvåge virksomhedens interne kontrolsystemer124. Vi vurderer i sammenhæng hertil, at disse tiltag 

netop kan modvirke den effekt, som indførslen af ikke-revision af ledelsesberetningen kommer til at 

betyde. Det er netop afgørende, at virksomhedernes interessenter stadig kan basere økonomiske 

beslutninger på virksomhedens årsrapport, herunder ledelsesberetningen, samt at dette foretages på en 

forventning om, at årsrapporten naturligvis også udviser et retvisende billede af virksomhedens 

økonomiske stilling pr. statusdag.  

 

4.1.3 Lovforslag L100 (Revision og Regnskabsvæsen) 

I tidsskriftet for revision og regnskabsvæsen behandles en artikel om det nye lovforslag (L100) og 

tillige de nye bestemmelser i ÅRL § 107b, § 107c og § 128, jf. bilag 4. Vi vil ikke gennemgå L100 

eller årsregnskabslovens bestemmelser, men udelukkende påtale elementer, tillige anført i Revision og 

                                                 
122 Også kaldet Nørbyudvalget.  
123 Jf. Artikkel INSPI, nr. 7/8, 2008, side 66 af Finn L. Meyer. 
124 Jf. Artikkel INSPI, nr. 7/8, 2008, side 67 af Finn L. Meyer. 
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Regnskabsvæsen, som vedrører de i afhandlingens opstillede problemstillinger henholdsvis den 

overordnede problemformulering. Lovforslaget foreskriver, at børsnoterede selskaber, der er handlet på 

et regulært marked i et EU/EØS land, skal redegøre for virksomhedsledelsen, samt hovedelementerne i 

virksomhedens interne kontrol og risikostyrings-systemer i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsesprocessen125. At der skal redegøres for virksomhedsledelsen, jf. ÅRL § 107 b, 

stk. 1. nr. 1-5, vil ikke have nogen større effekt for børsnoterede selskaber optaget til handel på OMX 

Nordic Exchange Copenhagen A/S, da disse i forvejen er omfattet af Nørbyrapportens anbefalinger. 

Ligeledes gælder, at samme selskaber følger reglerne for Følg- eller Forklarprincippet. 

 

Det er ledelsens ansvar, at de oplyser de krævede oplysninger omkring virksomhedsledelsen, uanset om 

ledelsen medtager oplysningerne i ledelsesberetningen, bilag til ledelsesberetningen eller på 

virksomhedens hjemmeside. Det betyder således, at oplysninger, der medtages på hjemmesiden, 

ligeledes er omfattet af lovgivningen, og at ledelsen skal sikre, at disse oplysninger er i 

overensstemmelse med lovgivningen.  

I forbindelse med denne redegørelse for selskabsledelsen skal virksomheden dokumentere, at der er 

overensstemmelse mellem dét, der skrives og dét, der faktisk sker. Da det i skrivende stund kan være 

svært for selskaber at vurdere, om de følger anbefalingerne samt give forklaringer hertil, er hensigten 

med den nye lovgivning, at den skal kunne afhjælpe selskaberne, så det bliver lettere for selskaberne at 

beskrive deres afvigelser fra det gældende kodeks og hvorfor.  

I forhold til beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol og risikostyringssystemer 

i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, (jf. § 107 b, stk. 1, nr. 6 samt § 128 stk. 2) skal selskaberne 

give "en overskuelig beskrivelse i hovedpunkter om centrale forhold i eventuelle eksisterende 

risikostyringssystemer og interne kontrolforanstaltninger i relation til regnskabsaflæggelsen"126. Dvs., 

der er ikke tale om en detaljeret redegørelse, og i forhold til de gamle krav fra den gældende anbefaling 

skal der nu kun redegøres for de risikostyringssystemer og interne kontroller i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. Det formodes, at selskaber fremover vil omtale flere af deres 

risikostyringssystemer og interne kontroller, end dem der direkte vedrører regnskabsaflæggelsen127.  

Der er ikke fremsat nogen specifikke krav om, hvordan risikostyringssystemer og intern kontrol 
                                                 
125 Jf. Artikel Revision og Regnskabsvæsen, nr. 5. maj 2008, side 11 af Finn L. Meyer.  
126 Jf. Artikel Revision og Regnskabsvæsen, nr. 5. maj 2008, side 14 af Finn L. Meyer.  
127 Jf. Artikel Revision og Regnskabsvæsen, nr. 5. maj 2008, side 14 af Finn L. Meyer.  
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defineres, men den mest anerkendte guideline er COSOs framework128 eller den engelske Turnbull 

Guidence, som mange virksomheder formodentlig vil støtte sig op af.  

 

Et af de væsentligste områder for interne kontroller er omkring besvigelser, der er væsentlige, og er 

derfor omfattet af den nye lovgivning. Lovgivningen skal medføre, at bestyrelsens tilsyn med 

direktionen skal bidrage med at opbygge en kultur, hvor direktionen etablerer stærke kontroller i 

relation til regnskabsaflæggelsen. Det vil sige, at direktionen skal etablere og vedligeholde de 

kontroller, der sikrer, at årsrapporten giver et retvisende billede samt reducerer risiciene for 

fejlinformation i regnskabsaflæggelsen.  

Selskaberne skal fremover udvikle en best practice129 på området, hvilket formodentlig vil tage nogle 

år. I forhold til de dokumentationskrav, til brug for ledelsens rapportering, kræver det en noget mere 

omfattende implementering af overstående krav, end selskaberne er i besiddelse af i dag. Det vil 

yderligere udvide bestyrelsernes nuværende virke og kræve, at bestyrelserne er mere på banen i forhold 

til at godkende og fremsætte rammer til direktionen. Det betyder, at selskaber skal bruge betydelige 

ressourcer på at implementere disse nye rammer, samt at kontroller af rammerne tillige bliver 

overholdt. Ledelsen skal ligeledes bekræfte, at bestyrelsen gennemgår rammerne og opdaterer dem om 

nødvendigt. For store børsnoterede selskaber kan dette have en betydelig effekt, hvis der skal 

dokumenteres og beskrives omkring risikostyringssystemer og interne kontroller. 

  

I forhold til revisors rolle er der, som beskrevet tidligere i afhandlingen, ikke længere krav om revision 

af ledelsesberetningen men alene konsistenstjek. Det vil sige, at revisor skal sikre sig, at 

ledelsesberetningen skal være i overensstemmelse med den finansielle del af årsrapporten og i forhold 

til risikostyringssystemerne og den interne kontrol, skal revisor sammenholde oplysningerne de i 

forvejen er bekendte med ved revision af årsrapporten. I forbindelse med en eventuel henvisning til 

selskabets hjemmeside skal revisor således sikre sig, at virksomhedens kodeks er redegjort for, samt er 

offentlig tilgængelig.   

 

                                                 
128 Jf. afsnit 3.1.4 COSO. 
129 Engelsk for; Bedste Praksis, som kan defineres som den mest effektive vej til at gennemføre en opgave, der er baseret på 
gentagelige procedurer, der har vist sig over tid for et større antal mennesker. 
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4.2 Delkonklusion 

Efter en gennemgang af de tre interview samt de to artikler fra hhv. INSPI og Revision og Regnskab, 

har vi fået en forståelse for, hvordan holdningen for de forskellige områder er i forhold til 

ledelsesberetningen, og om det vil have nogen effekt i forbindelse med indførslen af L100.  

 

I forhold til om det danske system er tilstrækkeligt, kan vi kun sige, at vi må erkende at det i teorien 

virker, men at der alligevel er mulighed for besvigelser på højere plan. Hvis bestyrelse og direktion 

ikke varetager deres ansvarsområder omkring kontroller og risikostyringssystemer, er der for store 

huller og dermed chance for besvigelser. Dette kan være årsagen til den nye lov (L100), hvor der 

specifikt præciseres, hvordan både bestyrelse og direktion skal stå til ansvar og gøre rede for deres 

interne kontroller og risikostyringssystemer. På trods af, at både Henrik Kronborg Iversen og Per 

Møller tager afstand fra, at der vil komme større arbejdsbyrder i forbindelse med den nye lovgivning, er 

vi af den tro, at det vil komme til at øge arbejdspresset. At et selskab skal gøre rede for de interne 

kontroller og risikostyringssystemerne, vil betyde, at bestyrelsen og direktionen skal øge deres interne 

kontroller samt fastlægge hvilke øvrige processer der er behov for nu, men skal ligeledes opdatere disse 

informationer. Dette vil desuden betyde at i en virksomhed som APMM, hvor alt i det store hele 

umiddelbart fungere, hentyder Per Møller til, at hverken bestyrelse eller direktion ved noget konkret 

om effektiviteten af deres interne kontroller og risikostyringssystemer. Det er korrekt, at bestyrelsen 

designer og implementere kontroller, som det er nu, men effektiviteten er andenhåndsviden. Så længe 

der er tale om så stor en organisation som APMM, hvor deres head of accounting er troværdig og 

meget professionel, er det ikke et problem. Men i et lidt mindre børsnoterede selskab med en knap så 

professionel person som intern revisionschef, kan der måske være tale om manglende overblik og 

dermed fejlende oplysninger til revisionskomité, bestyrelse og direktion. 

 

Der kommer flere administrative byrder i forhold til artiklen i Revision og Regnskabsvæsen, men det 

lyder ikke til, når vi taler med Per Møller, at der vil komme nogen ændringer, og at de processer, der er 

krav om er implementeret. Men som vi opfattede situationen, er det måske, fordi Per Møller ikke har 

taget stilling til de nye krav, som jo kræver, at der bliver flere beskrivelser af processer i forhold til 

regnskabsaflæggelsen. Som Henrik Kronborg Iversen ligeledes udtaler, er der ikke noget der antyder, at 
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revisionen vil bliver anderledes end hidtil. Det gør den vel, da revisor skal sikre kodeks, der er henvist 

til på selskabets hjemmeside.   

 
Om der er tale om lyserøde130 ledelsesberetninger er en smagssag. Nogle virksomheder, såsom APMM, 

præsenterer deres virksomhed i et Business to Business perspektiv, hvorimod NN og Carlsberg styrer 

direkte mod forbrugeren. Men hvem er modtageren? 

 

Da APMM ikke handler med den lille forbruger, er det egentlig et reklamespot for selskaberne og også 

for NN og Carlsberg, som dog handler med den lille forbruger, hvorfor de er nødt til at stile deres 

beretning mod dem.  

Om den nye lovgivning har nogen indvirkning på, hvordan ledelsesberetningen fremover vil komme til 

at se ud, vil vi mene, at det igen vil komme til at blive mere lyserødt. Der er mange informationer, der 

er mulige for selskabet at tage med, og som får dem til at se bedre ud end hidtil. Det er korrekt, at større 

børsnoterede selskaber arbejder sammen med ekstern revisor, og formodentlig gerne vil fortsætte 

samarbejdet, men det forhindrer dem ikke i at medtage mere noget i ledelsesberetningen. Det er 

heldigvis ikke et spørgsmål, om der er nogen mangler, nu hvor den nye lovgivning er trådt i kraft, da 

den samtidig er mere restriktiv i forbindelse med intern kontrol og risikostyringssystemerne. Det vil 

selvfølgelig ikke være muligt at eliminere besvigelsesmulighederne, men i det mindske vil den nye 

lovgivning være med til at mindske risikoen.  

 

At den nye lov kun omhandler regnskabsaflæggelsen kan desuden være starten på en større 

implementering af EuroSOX. Ikke fordi, at nogen af de interviewede personer ønsker det, men efter 

den seneste skandale, kan det ende med at være vejen frem for selskaber, når de skal kommunikere til 

omverdenen.  

                                                 
130 Lyserøde beretninger er en daglig talemåde om ledelsesberetninger, der blot oplyser positive og gode situationer og 
forventninger. På sin vis mere á la en reklamesøjle. 
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DEL 5 

 

5.1 Konklusion 

Vi er igennem vores gennemgang af de teoretiske og praktiske aspekter, hvilket omkranser 

ledelsesberetningen, blevet klar over, at flere rammer, lovgivninger og regler sætter nogle krav for 

ledelsesberetningens udformning. Herunder blandt andet, at årsregnskabsloven sætter væsentlige krav i 

forhold til ledelsesberetningens indhold og udformning. Det er dermed ikke udelukkende op til det 

enkelte ledelsesmedlem at udforme ledelsesberetningen. Vores problemstillinger omhandler jo netop 

dét faktum, at ledelsesberetningen ikke længere er undergivet eksterne revisorers revisionspåtegning. 

Der er af den grund ikke tale om en ledelsesberetning, som udelukkende er baseret på data og 

informationer fra ledende medarbejdere i virksomheden. Endvidere har begrebsrammen væsentlig 

indflydelse på ledelsesberetningens indhold og udformning, i og med at ledelsesberetning ikke længere 

er en del af revisionspåtegningen, men den er stadigvæk en del af den samlede rapportering og skal 

derfor følge de samme principper, som følger af det retvisende billede, nu bedre kendt som retvisende 

redegørelse. Vi vurderer, at der her er tale om regler, som skal følges og dermed også begrænser de 

muligheder for ledelsesberetningens udformning, så konsekvensen af den ikke-reviderede 

ledelsesberetning umiddelbart synes mindre.  

Ud fra de teoretiske aspekter har vi forsøgt at give et bedre grundlag for at forstå de beretninger, som 

virksomheders ledelser vidererapporterer. Herunder naturligvis med særlig fokus på selve 

ledelsesberetningen i årsrapporten. Ved hjælp af Nicklas Luhmann er det muligt at vurdere de 

forskellige kommunikationsinformationer, som teorier kan henføre til forskellige kategorier, som 

Luhmann har opstillet til samme lejlighed. Meningen med opdelingen er at kunne fokusere på de 

enkelte informationer, blandt andet for at lave en opdeling i henholdsvis biologiske, sociale eller 

psykiske, hvilket man også kan kategorisere enkelte dele af ledelsesberetningen til. Der er til eksempel 

typisk for danske børsnoterede virksomheder dele eller afsnit, som direkte henfører sig til sociale 

aspekter. Netop dette fokus på sociale forhold, og der som følger af en underdeling til etiske forhold, 

synes at blive mere og mere væsentlige i børsnoterede virksomheders ledelsesberetninger. Som vi i 
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vores gennemgang påpegede, har APMM for første gang udsendt en meddelelse, hvor henvisning til 

denne rapport131 om sundhed, sikkerhed og miljøforhold særligt bliver omtalt. Der står dermed klart, at 

forskellige informationer kan henføres til forskellige kategorier, - i dette tilfælde opdelt og 

kategoriseret af Luhmann. Opdelingen giver dermed regnskabslæseren mulighed for at skabe sig et 

overblik, - en slags temaindholdsfortegnelse, hvilket samtidig, ifølge opgaveskriverne, burde give 

mulighed for en bedre forståelse af ledelsesberetningen. Såfremt man er i stand til at holde fokus på 

denne opdeling, vil det også være nemmere at udelukke forskellige informationer tilhørende 

ledelsesberetningen, som netop ikke har nogen relevans for netop dén pågældende regnskabslæser. 

Man kan på den baggrund opdele en måske ellers noget uoverskuelig informationsstrøm til mindre 

strømme. Efterfølgende kan den enkelte regnskabslæser vurdere de mindre strømme, som vi søger at 

påpege via præsentation af Preben Sepstrup. Herefter vurderes, hvilken reel informationsværdi, som 

informationsstrømmen indeholder, og hvad der i den forbindelse kan anvendes til regnskabslæserens 

eget formål.  

Vi har trukket analysen af de væsentligste faktorer, der påvirker og i det hele taget omgiver 

ledelsesberetninger et skridt nærmere ved at kigge på ledelsen, og den formidling, som de konkret 

foretager sig. Det pointeres, at det to-strengede system anvendt i Danmark kan være med til, at 

modvirke og måske ligefrem mindske den risiko, som opstår, når der ikke længere er eksterne 

revisorer, der med ansvar erklærer sig om indholdet af ledelsesberetningen. Det to-strengede system 

har den grundlæggende pointe, at de skal kontrollere hinanden. Det forstås på samme måde, som hele 

det grundlæggende system i Danmark er opbygget af, treenigheden mellem domstolene, folketinget og 

dronningen. Den udøvende magt har ingen reel betydning, hvorfor der egentlig foregår en to-enighed 

mellem folketing og domstole. Det er hensigten, at disse skal kontrollere hinanden overordnet på 

samme vis som det to-strengede ledelsessystem. Bestyrelsen kontrollerer de væsentlige beslutninger, 

som den daglige ledelse karakteriseret i form af direktionen varetager og beslutter. Hensigten er 

således, at der internt i virksomheden foregår en kontrol. Vi er bestemt ikke uenige, men påpeger, at det 

to-strengede system ikke er fuldstændig tilvejebragt i Danmark. I Danmark var det oprindeligt muligt, 

at direktionen kunne være med i bestyrelsen og også være bestyrelsesformand. Efter Nordisk Fjer 

                                                 
131 Rapporten er henvist til på APMM hjemmeside; http://www.maersk.com/da/Pages/Welcome.aspx  
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skandalen132 blev det indført, at direktionsmedlemmer ikke kunne fungere som bestyrelsesformænd, 

men at de stadig måtte fungere i bestyrelsen som et ordinært medlem. Situationen som vi ser den er, at 

der skal skandaler til, før at der sker lovmæssige ændringer, men for Nordisk Fjer skandalen blev loven 

alligevel ikke ændret nok! Det betyder således, at direktøren stadig kan fungere i blandt bestyrelsen og 

dé opgaver, som der i den forbindelse behandles. Dermed er der ikke tale om, at bestyrelsen 

kontrollerer direktionens væsentligste arbejde og beslutninger. Direktøren ville i sådan et tilfælde være 

med til at kontrollere sig selv, hvormed der faktisk ingen kontrol er. Vi er klar over, at i perfekte 

bestyrelser uden påvirkninger ude- eller indefra, vil der være tale om, at bestyrelsen kan bede den 

siddende direktør om ikke at deltage, såfremt beslutninger eller diskussioner vedrører direktionen selv. 

Direktionen vil således være inhabil i sådan beslutning, og vil efterfølgende igen uden problemer kunne 

tiltræde det fortsatte bestyrelsesarbejde. I disse bestyrelsessituationer vil systemet fungere efter 

hensigten, men efter vor vurdering er det langtfra alle bestyrelser, der kan eller vil tage disse ganske 

svære beslutninger om at udelukke direktøren. Der er i mange tilfælde tale om, at virksomheder har en 

direktør, der måske har oparbejdet virksomheden, og derfor føler et ejerskab over virksomheden. Reelt 

set kan direktøren selv drive virksomheden, da han er så magtfuld, at den siddende bestyrelse ikke har 

den fornødne gennemslagskraft til at sige fra133. Vi har ikke kendskab til dette problems faktiske 

udbredelse, men kan blot støtte ret på aktuelle sager. Herunder for eksempel den verserende sag 

omkring skandalen i en større dansk IT virksomhed, IT-Factory, hvor bestyrelsen ikke foretog sig det 

for situationen nødvendige kontrolarbejde. Eksempelvis nævner lektor og underviser på CBS, Casper 

                                                 
132 ”Det prøvede arbejdende bestyrelsesformand og administrerende direktør Johannes Petersen at skjule for offentligheden 
ved at puste regnskaber gevaldigt op gennem fiktive handler med fjer og maskiner mellem koncernens egne datterselskaber. 
Samtidig holdt han kritiske udsagn fra de hyppigt udskiftede revisorer hemmelige for bestyrelsen.  
 
I 1991 ramlede korthuset, da Dagbladet Børsen afslørede, at Johannes Petersen havde løjet om en aftale om et lån af en 
udenlandsk samarbejdspartner. Få dage efter afsløringen skød Johannes Petersen sig i sit sommerhus. Seks år senere blev 
tre ledende medarbejdere dømt til mellem to og fire års fængsel for bedrageri. Selv om aktionærer og kreditorer i selskabet 
fik tilkendt erstatning, led de et samlet tab på omkring fire milliarder kroner.  
 
Som følge af Nordisk Fjer-skandalen blev der indført stramninger af selskabslovgivningen og skærpede krav til 
bestyrelsesansvar. Blandt andet blev det ulovligt at være "arbejdende bestyrelsesformand". 
 
Kilde: Magasinet Lederne, nr. 2, Februar 2008. 
http://www.lederne.dk/lho/publikationer/magasinetLederne/2008/nr2februar/temaledelseloegnoglatin/kortomnordiskfjerska
ndalen.htm  
 
133 Dette understøttes tillige i forbindelse med interview af Henrik Kronborg Iversen fra KPMG, som oplyser samme 
detaljer om det faktiske bestyrelsesarbejde. 
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Rose, at ”det, at man ikke afholder møder, er yderst kritisabelt”134, og fortæller samtidig også om den 

kritik og ansvar, der påhviler en ansvarsfuld bestyrelse. I dette tilfælde var magtpersonen, nemlig 

direktøren, så engageret og uimodståelig, at selv virksomhedens egen bestyrelse ikke så lejlighed til at 

gennemgå eller kontrollerede direktørens beslutninger. Vi vurderer således, at det to-strengede 

ledelsessystem har og er et væsentligt kontrolsystem, men at det i Danmark ikke umiddelbart fungerer 

efter hensigten i de situationer, hvor bestyrelse og direktion ikke efterlever deres professionssansvar. 

Dette understøttes desuden af interview på TV2 NEWS med Lars Nørby Johansen135. Hvor mange der 

netop ikke efterlever deres ansvar, kan der umiddelbart ikke bydes. Vi vælger derfor ikke at lægge 

denne interne kontrol nogen absolut vægt i den af os endelige risikovurdering af forholdene både før og 

efter indførslen og vedtagelsen af L100 omkring ikke-revision af ledelsesberetningen, og den dermed 

manglende eksterne kontrollant i form af ekstern revisor. En kontrol, som kunne opveje den manglende 

eksterne faktor, synes i dette tilfælde ikke at kunne gøres gældende.  

 

Andre forhold må derfor eventuelt være den opvejende faktor, såfremt der ikke umiddelbart skal 

konkluderes, at beretningens indhold og udformning efterlader regnskabslæseren med et vildtfarent 

udtryk, da regnskabslæserne således ikke kan støtte ret eller for den sags skyld blot økonomiske 

beslutninger herpå. Vores vurdering herpå er, at andre og almindelig implementerede interne kontroller 

ligeledes påvirker den i sidste ende dokumentation for en korrekt og retvisende udarbejdet 

ledelsesberetning. Vi har ikke vurderet, at interne kontroller faktisk bør gennemgås, da dette ikke synes 

muligt i praksis og på et generelt grundlag. Dette bør i stedet bero på en konkret og aktuel analyse og 

vurdering af den enkelte virksomhed for derved at vurdere styrker og svagheder i kontrollerne for netop 

dén pågældende virksomhed. Vi kan i stedet bemærke, at anvendes eksempelvis COSO som en ramme 

for det interne kontrolsystem, vil dette give et grundlæggende formelt struktureret opsætning af 

rammer, der sikrer, at kontroller lever op til de fastsatte kontrolrammer. En vigtig faktor i den interne 

                                                 
134 Artikkel på www.epn.dk, http://epn.dk/teknologi2/computer/article1535473.ece  
135 Interview på TV2 NEWS med Lars Nørby Johansen; den 6. december 2008 i programmet Finansmagesinet.  
Lars Nørby udtaler blandt andet;  
”At der i IT factory må være et brist i selskabsledelsens arbejde, da kernen i bestyrelsesarbejdet er uafhængighed overfor 
direktionen samt ikke mindst aktionærerne. De (IT factory) levede klart ikke lever op til anbefalingerne, men de var dog ej 
heller børsnoterede. Bestyrelsen burde og skulle blot være kritiske og stille almindelige fornuftige spørgsmål, og dermed 
afdække, at virksomheden har et kontrolmiljø, som derigennem sikrer bestyrelsen et miljø, en styrke til at stille de 
nødvendige spørgsmål.”  
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kontrol, såvel i COSO, er det sidste led og måske mest afgørende led, nemlig monitorering. Den 

løbende gennemgang, overvågning og test af kontrollerne sikrer nemlig, at der ikke opstår brister, som 

svage personligheder kunne udnytte til deres fordel for deres egen vindings skyld. Det er vores 

opfattelse, at alle børsnoterede virksomheder har en intern kontrolafdeling, som fungerer i nogenlunde 

overensstemmelse med de grundlæggende principper i COSO. Vi vælger derfor fokus på et andet 

kontrolapparat, som i stedet har sin direkte fokus på virksomhedens ledelse, og dermed implicit også de 

arbejdsgange og strukturer, som i sidste ende munder ud i en formuleret ledelsesberetning. Vi 

vurderede derfor tre børsnoterede virksomheder, ud fra specielt den af Nørbyudvalget formuleret 

rapport, omhandlende otte overordnede anbefalinger, til at tilvejebringe eller opretholde god 

selskabsledelse i en dansk børsnoteret virksomhed. Det var derfor vigtigt at se, at ikke alle 

virksomhederne umiddelbart til fulde efterlever anbefalingerne. Der synes at være nogen brist i den 

samlede informationsværdi og reelle informationer præcis i forhold til de i Nørbyrapporten udstukne 

anbefalinger. Ej heller var de positivt forklaret, hvorfor det grundlæggende Følg- eller Forklarprincip 

derfor ikke synes overholdt. Vi henviser i dette tilfælde til APMM, som følge af dette ikke 

tilvejebringer den nødvendige informationsværdi. Modsætningsvis var Carlsberg og NN fuldstændig 

anderledes, og der var ikke tvivl om, at det var regnskabslæseren, der var i fokus med hensyn til 

mængden, opbygningen og informationsværdien af den samlede rapportering i årsrapporternes 

ledelsesberetninger. Vi vurderer, at anbefalinger absolut giver rettesnore og stramme tøjler for de 

danske børsnoterede selskaber, men medmindre selskabet uddyber, hvorfor den pågældende anbefaling 

fravælges i en sådan karakter, at regnskabslæseren føler sig utryk derved, synes der kun at være 

positive elementer som følge af indførslen af god selskabsledelse i virksomheder. De mange 

anbefalinger giver grundlæggende retningslinier og opfordrer de fleste interne retningslinier til at være 

skriftligt formulerede. På denne vis, og via den øgede offentlighed, søger man indirekte at påtvinge 

lederne til at efterleve de skriftligt formulerede retningsliner. Vi noterer os alligevel, at APMM ikke 

efterlever anbefalinger, men at dette også skal sammenholdes med den absolut største mytevirksomhed 

i Danmark, jf. også interview med Per Møller. Vi vurderer derfor, at APMM ikke skal være rettesnor 

for de danske børsnoterede virksomheder i forbindelse med efterlevelse af Nørbyrapportens 

anbefalinger, men i stedet fokuserer på anbefalingerne som en helhed. Netop, at de skaber grobund for 

en god selskabsledelse, og vigtigst af alt en åben dialog, som regnskabslæseren implicit også kan følge 

med i, og måske endog deltage aktivt i, såfremt virksomhederne fortsætter deres store fokus på investor 
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relations. Det er ud fra de tre casevirksomheder beskrevet, hvordan udvalgte børsnoterede 

virksomheder formidler væsentlig information til regnskabslæserne, og dermed sat fokus på, at 

informationsværdien af de i ledelsesberetningen rapporterede informationer fremstår ganske centralt. 

Den samlede informationsværdi skal være dækkende for informationsbehovet, såfremt virksomhedens 

fokus er på regnskabslæserne. I de udvalgte casevirksomheder fremstår APMM ikke umiddelbart og 

entydigt som en virksomhed, der har sit totale fokus på regnskabslæserne. Dette understøttes tillige i 

interviewet med Per Møller, som mener, at APMM laver det, de laver, og i realiteten ikke har så mange 

aktionærer. Dette er selvfølgelig relativt, men ikke mindst udtrykker Per Møller også en holdning om, 

at APMM er traditionsbunden og er en meget solid og god virksomhed, som alle dens aktionærer har 

nydt godt af. Der er dermed ikke grund til, at aktionærerne skal blande sig yderligere, da APMM i 

forvejen klarer sig godt, og måske er en af Danmarks bedste virksomheder. Vi forstår tankegangen, 

men mener at det kan være problematisk for fremtidig udvikling. Hvis den pågældende ledelse ikke 

længere besidder samme drive og engagement, vil det spænde ben for udviklingen og i sidste ende kan 

udvise kapitaltab. APMM mangler pt. ikke likvider, hvorfor aktionærerne eller investorerne derfor ikke 

spiller nogen væsentlig roller, men i fremtiden kan det ændre sig, hvorfor man lige såvel kunne søge 

samspillet med regnskabslæserne i et større omfang. Vi vurderer faktisk, at det er tilfældet, men at der i 

en virksomhed som APMM er flere tunge myter og traditioner, som der løbende skal gøres op med, 

førend den store virksomhed medvirker fuldstændig i de nye corporate governance regler og 

anbefalinger.  

Et centralt punkt i den gode selskabsledelse er selvfølgelig, hvad der sker, såfremt ledelsen ikke 

efterlever sit professionsansvar og i den pågældende situation er sine opgaver voksne. Hvilke 

konsekvenser kunne der i den forbindelse opstå? Der vil i situationer med manglende professionsansvar 

være tale om et bestyrelsesansvar, hvis bestyrelsen burde have ageret anderledes. Ligeledes forholder 

det sig med direktionen, som dog ikke har samme overordnede ansvar for væsentlige dispositioner. De 

skal i stedet agere korrekt og efter reglerne, og såfremt de ikke gør dette, vil der som en konsekvens 

heraf kunne blive tale om et personligt ansvar og slutteligt et strafansvar. Det centrale bliver derfor 

punktet inden en person får muligheden for at foretage forkerte beslutninger, der forhindrer, at sådanne 

beslutninger i det hele taget opstår. Dermed opstår det fokus, som vi finder centralt, at der skal ske en 

form for validering af de data, som i sidste ende viderekommunikeres til regnskabslæserne. Vi har lært, 

at der sker en intern gennemgang af de forskellige udkast og notater, som i sidste ende sammenstykkes 
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til den endelige ledelsesberetning. Per Møller fra APMM udtaler, at CFO og CEO slet ikke tager del i 

ledelsesberetningen, men udelukkende interesserer sig for den CEO beretning, som selskabet typisk har 

for vane at starte ledelsesberetningen ud med. Om dette er typisk, vides ikke, men det står i hvert fald 

klart, at dem, der egentlig sidder med ansvaret i dette tilfælde, ikke foretager den nødvendige kontrol. 

De har i sådanne tilfælde stor tiltro til deres ledende medarbejdere, og vælger at fokusere på andre og 

måske umiddelbart vigtigere områder. Centralt i forhold til indeværende afhandlings problemstillinger 

er, at den interne kontrol synes at være mangelfuld. Dermed synes der umiddelbart ikke at eksistere en 

intern kontrol, der kan opveje den mangel, som undladelse af revision af ledelsesberetningen 

frembringer.  

 

Vi har via vores interview erfaret, at processen med hensyn til udarbejdelse af ledelsesberetningen kan 

igennem flere afdelinger i virksomhederne. Afdelingerne leverer forskellige informationer, som samles 

hos den ansvarshavende person. Vi blev efterladt med det indtryk, at det var meget forskelligt fra 

virksomhed til virksomhed, hvordan de ville forholde sig. Eksempelvis vil APMM ikke ændre noget, 

men blot følge lovgivningen, implicit fortalt således kun at levere et minimum af dokumentation. 

Henrik Kronborg Iversen oplyste, at han klart forventede både NN og Carlsberg til at tilvælge revision 

af ledelsesberetningen. Særligt for alle tre casevirksomheder er, at ingen direktører har næsen direkte 

nede i ledelsesberetningens udformning, - og som Per Møller bekræfter, har APMM’s ledelse, hverken 

interesse eller intentioner om at se dette igennem for at sikre fejlinformationer. Ansvaret er uddelegeret 

til andre ledende medarbejdere. Reelt set oplyser Henrik Kronborg Iversen også, at han ikke forventer 

nogen praktiske ændringer, men vi blev dog oplyst, at APMM jo ikke ville tilvælge revision, hvorfor 

der velsagtens må være tale om en form for ændring. Såfremt revision ikke tilvælges, bevæger vi os 

tilbage ved problemformuleringens udgangspunkt om den måske forvrængede og selvklart forringede 

ledelsesberetning! – og er det så sådan, at der vil finde mindre kontrol sted, og at man som 

regnskabslæser ikke kan tilegne ledelsesberetningens samme informationsværdi? 

 

Hvis det ud fra et teoretisk aspekt medfører mindre kontrol og ud fra et reelt synspunkt dermed giver 

dårligere informationsværdi, - hvorfor er det så blevet foreslået og efterfølgende også vedtaget af 

økonomiministeren i Danmark?  
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Reelt vurderer vi, at der i den sammenhæng skal medtages regeringens eget formulerede grundlag som 

et væsentligt aspekt. Som regeringsgrundlaget formulerer, er det hensigten at lette de administrative 

byrder, der gennem årene er blevet pålagt erhvervsdrivende i Danmark. Hermed oplyses om, at det 

grundlæggende faktum er, at regeringen ønsker at gøre det nemmere og billigere for erhvervslivet, også 

for at medgå i den øgede verdenskonkurrence, som danske virksomheder befinder sig i. Selvfølgelig 

må hensigten naturligvis også være, at lettelserne ikke skal være alt for kompromitterende i forhold til 

væsentlige emner, såsom kontrol og sikkerhed, men er det i grunden det? Vi vurderer, som oplyst i 

ovenstående afsnit, at den manglende eksterne revisors revision af beretningen vil medføre en 

overordnet dårligere sikkerhed for regnskabslæseren. Men samtidig skal vi oplyse, at det er på det 

teoretiske plan hvor regnskabslæseren stilles dårligere. Dette begrundes med at virksomhederne ingen 

interesse har i, at levere dårligere informationer. Umiddelbart vurderes at det ikke er tilfældet, da 

ledelsen er underlagt både professionsansvar og også interne kommissorier, som begge medvirker til, at 

personerne søger at yde deres maksimale. Det er således kun i tilfælde af, at ledelsen har direkte 

intentioner om at frembringe fejlinformationer eller pynte på informationerne, at man kan tale om et 

incitament, som således også direkte og i væsentlig grad påvirker den enkelte regnskabslæser. Der er 

selvfølgelig en opvejelse af, hvor meget kan der i det hele taget svindles med ledelsesberetningerne, og 

hvor meget vil dette kunne totale sig til rent omkostningsmæssigt? Det vil være en almindelig cost-

benefit analyse, hvor man må formode, at regeringen opvejer de administrative omkostninger som 

værende større end de omkostninger, som eventuelt kunne følge. Vi er ikke uenige heri, da den 

resterende del af regnskabet til stadighed er underlagt strenge revisionskrav, og endvidere også strenge 

krav til tallenes fremkommelse og dokumentation. De finansielle tal vil således ikke blive påvirket 

heraf, og det er i dette lys, at vi kan tilslutte os, at incitamentet for kun at svindle med 

ledelsesberetningen ikke er til stede. Sagt på en anden måde; svindles kun med ledelsesberetningen, så 

vil der ikke være megen gevinst! Vi anerkender mulighederne for at pynte og fortælle bedre beretninger 

end de faktiske, kan forekomme. Modsætningsvis er der også mulighed for, at virksomhederne uden 

revision af ledelsesberetningen, fylder flere oplysninger ind. Måske oplysninger, som de tidligere ikke 

har kunnet dokumentere over for revisor, vil nu måske blive medtaget. I det perspektiv er der 

formentlig tale om en øget informationsværdi, der taler for den nu ikke-reviderede ledelsesberetning. 

Dette skal ses i et perspektiv, hvor revisor foretager konsistenstjek af de oplysninger, som er blevet 

anført i ledelsesberetningen, og denne skal foretage handlinger ud fra RS 720. Der foreligger 
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usikkerhed omkring revisors faktiske handlinger, da det meget beror på en for revisor subjektiv 

vurdering, i og med det er revisor, der skal vurdere, hvorvidt informationer i ledelsesberetningen ikke 

er korrekte, samt at de også har en karakter af væsentlighed. Ledelsesberetningen skal ikke længere 

efterleve det retvisende billede, men i stedet den nu såkaldte retvisende redegørelse. Vi har vurderet, at 

dette umiddelbart må lægge sig tæt op ad de grundlæggende principper i ÅRL §13, - dog med en anden 

vægtning. Vi anser neutralitetsprincippet som det fremtidig mest væsentlige fokuspunkt i forhold til en 

vurdering af den retvisende redegørelse.  

 

Opsummeres ovenstående; står det klart for os, at regnskabslæseren i generelle tilfælde vil blive 

efterladt med en ledelsesberetning, der ikke kan eftervises med samme dokumentationer, hvorfor der af 

selv samme årsag ikke kan støttes samme ret herpå, da revisor ikke afgiver erklæring om revision, men 

blot en skrivelse om konsistenstjek. Omvendt vurderes, at det formentlig vil være minimalt, hvad der 

kan svindles med, - udelukkende i forbindelse med svindel omkring ledelsesberetningen, men at det 

dog kan forekomme. Eftersom revisor skal komme med en længere udtalelse mener vi, at omverdenen 

stadigvæk vil have samme forventning til revisors ansvar, og hvis der opstår nogen komplikationer vil 

revisor stadigvæk blive holdt ansvarlig. Vi vil nedenstående give vores besyv på en formuleret 

erklæring baseret på RS 720 og de handlinger, som revisor vil kunne forventes konkret at foretage sig.  
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5.2 Bud på ændring 

Revisor erklærer sig ud fra RS 720 om andre oplysninger herunder den reviderede årsrapport. Denne 

erklæring vil følge efter konklusionen og de supplerende oplysninger, som vedrører den såkaldt 

oprindelige revisionspåtegning, og kan, såfremt der ingen fejlinformationer er fundet eller vurderet 

væsentlige, se ud som følgende: 

 

Forslag 1 

Udtalelse om ledelsesberetningen136 

Vi har foretaget gennemlæsning af ledelsesberetningen i årsrapport udarbejdet i henhold til dansk 

lovgivning uden at foretage yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsrapporten. 

Efter vores vurdering er informationerne i ledelsesberetningen ikke i uoverensstemmelse med 

årsregnskabet.  

 

I følge opgaveskriverne udtaler revisor sig i henhold til de oplysninger, som ledelsesberetningen 

indeholder, men på en negativ facon. Det erklæres, at der ikke er fundet oplysninger, som er i 

uoverensstemmelse med årsrapporten. På denne vis knytter erklæring om konsistens eller 

gennemlæsning sig nærmere op ad erklæring om review med moderat grad af sikkerhed i modsætning 

til revisionserklæringer med høj grad af sikkerhed. 

 

                                                 
136 Udarbejdet med inspiration fra artikkel i INSPI, nr. 7/8, 2008, side 44 af Kim Füchsel og Martin Lunden. 
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Såfremt der er forhold, af så væsentlig karakter, at der er decideret uoverensstemmelse mellem 

årsrapport og ledelsesberetning, som ledelsen ikke vil ændre, vil konklusionen blive udeladt, men i 

stedet omtalt i revisionspåtegningen. Afhængig af forholdets karakter nævnes forholdene i 

revisionspåtegningens supplerende oplysninger eller som forbehold.  

 

Såfremt der ikke er uoverensstemmelse, vil omtale i stedet kunne ske i udtalelsen om 

ledelsesberetningen, hvilken eksempelvis kan udforme sig således: 

 

Forslag 2 

Udtalelse om ledelsesberetningen137 

Vi har foretaget gennemlæsning af ledelsesberetningen i årsregnskabet udarbejdet i henhold til dansk 

lovgivning uden at foretage yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsrapporten. 

Efter vores vurdering er informationerne i ledelsesberetningen ikke i uoverensstemmelse med 

årsregnskabet, bortset fra at beregninger i ledelsesberetningen baserer sig på andre beregningsmodeller, 

end de i anvendt regnskabspraksis oplyste modeller.  

 

Andre formuleringer kunne ligeledes anvendes, men i hvert enkelt tilfælde vil formuleringen bero på 

den konkrete uoverensstemmelse. Pointen er, at den konkrete fejl bliver omtalt og det skal specificeres 

hvor i ledelsesberetningen der er uoverensstemmelse i forhold til den reviderede årsrapport. Vigtigt er 

også at notere den uoverensstemmelse der foreligger i forhold til anvendt regnskabspraksis. I 

forbindelse med den finansielle del af årsrapporten skal der udarbejdes en anvendt regnskabspraksis, 

men det samme er ikke gældende for den ikke finansielle del, altså ledelsesberetningen. I forbindelse 

med afvigelser mellem anvendt regnskabspraksis og den finansielle del af årsrapporten, skal revisor 

forholde sig til forskellene. Vores løsning til problemet omkring den manglende anvendte 

regnskabspraksis kan være, at målingskriterier anføres ved siden af de medtagne nye oplysninger i 

ledelsesberetningen. Det kan ikke anses for at være påregneligt for revisor at opdage at der er 

tilkommet nye oplysninger, jf. RS 720, da der her kun er nævnt, at såfremt oplysninger er i direkte strid 

med de reviderede oplysninger. Hermed kan regnskabslæseren således efterlades med finansielle 

oplysninger, der ikke kan støttes megen ret på.  

                                                 
137 Udarbejdet med inspiration fra artikkel i INSPI, nr. 7/8, 2008, side 42 af Kim Füchsel og Martin Lunden. 
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Der er også et andet perspektiv, som kan have indflydelse på regnskabslæserens opfattelse, nemlig dét 

faktum, at revisor nu tydeligt skriver, at denne har gennemlæst/konsistenskontrolleret 

ledelsesberetningen. Vi påpeger her, at ikke regnskabskyndige regnskabslæsere vil kunne mistolke 

dette som et udtryk for at revisor i år ikke har fundet fejl i ledelsesberetningen. Dette er uheldigt, da 

forventninger og faktisk udført arbejde gerne skulle afstemmes, da revisor i kraft af sin eksterne rolle 

som offentlighedens tillidsmand repræsenterer offentligheden. Dette vurderer vi dog hovedsageligt vil 

findes i indkøringsfasen, og når loven har fundet anvendelse i en periode, vil misforståelserne 

formentlig blive færre.  
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Som nævnt i afsnit 1.2.3 Hovedproblem vil vi endvidere afhjælpe eventuelle misforståelser omkring 

validering og dermed troværdigheden af ledelsesberetningen i fremtiden. Vi mener, at 

ledelsesberetningen overordnet set giver en mindre grad af troværdighed, hvorfor vi har udviklet et 

procesdiagram138, som virksomheder kan anvende i deres interne proces med udarbejdelse af deres 

ledelsesberetninger. Såfremt dette følges, mener vi, at ledelsesberetningen må gennemgå nødvendige 

interne processer og dermed implicit kontroller, hvorfor ledelsesberetningen troværdighed vil blive 

forøget og ikke mindst forbedre den samlede informationsværdi. 

 

Figur 7 – Processer i ledelsesberetningen 

 

 

 

                                                 
138 Diagram over ledelsesberetningens processer er udviklet i samarbejde med Statsautoriseret revisor Jens Frederiksen og 
partner i KPMG. 
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5.3 Procesevaluering 

Vi har igennem et forløb på omtrent 5 måneder foretaget en proces vedrørende søgning, analyse, 

vurdering og konklusion i forhold til afhandlingens problemstillinger. Vi har anvendt en del tid på at 

diskutere forskellige interessante problemstillinger, som også havde relevans i forhold til vore arbejder 

som revisorer. Den valgte problemstilling er løbende blevet korrigeret for netop at ramme den, for 

opgaveskriverne vurderede, mest præcise formulering. Vi mener selv, at vi har fundet et 

samtidsrelevant og i øvrigt for os selv relevant emne.  

 

I forbindelse med selve skrivningen af afhandlingen er vi stødt på flere forhindringer, særligt i forhold 

til indsamling og vurdering af relevant datamateriale. Vi har oplevet nogle problemer med at finde 

materiale, hvis karakter synes egnet i forbindelse med problemstillingerne, som vi har opstillet i 

afhandlingens DEL 1. Endvidere har det været en større opgave at skaffe relevante, ud fra de af os 

opstillede kriterier, interviewpersoner. Vi har oplevet, at flere personer enten måtte rykke eller aflyse 

vores først aftalte møde omkring interview, hvorfor vi efterfølgende måtte rykke vores interne kalender 

for deadlines herefter.  

 

Specifikt har vi gennem forløbet oplevet, at vi måtte ændre vores opfattelse af analysegrundlaget til 

brug for en løsning af henholdsvis problemformulering via problemstillingerne, som anført i DEL 1. 

Særskilt ledte det frem til, at vi ønskede at gennemgå ledelsesberetninger ud fra Nørby udvalgets 

anbefalinger, som vi mener, er udenfor Corporate Governance emnet og velsagtens ikke validering af 

ledelsesmæssige datarapporteringer. Vi valgte trods dette stadig, at inkorporere disse for at give en 

ramme til fordel for den oprindelig tiltænkte tilgang, som forventeligt ville have forløbet mere slavisk 

om end også noget autonomt. Vi fandt og gør stadig, at Nørbyrapporten bedst vurderes i forhold til 

hovedtemaet Corporate Governance, men det er vores holdning, at underhørende dette tema også 

forefindes anbefalinger for almindelig rapportering og interne informationsgange, hvilket igen også er i 

blandt hovedårsagerne til vores valg af Nørbyrapporten som rammestruktur for ledelsesberetningernes 

gennemgang. Der er dermed i Nørbyrapporten også belæg for en gennemgang af kommunikation, da 

dette ligger som et væsentligt grundlag for den gode selskabsledelse.  
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Omkring analysens karakter var det oprindeligt ikke tiltænkt at inkludere interviewpersoner, men i 

stedet bero på de andre gennemgange, herunder særligt forskellige artikler. Vi har dog måttet erfare, at 

det ikke er mange artikler, der er skrevet herom, hvorfor vi måtte ligge vores analyse om.  

 

Vi har som oplyst, sat en intern deadline for afslutning af afhandling ultimo november 2008. Dette var 

af flere årsager ikke muligt. Blandt andet måtte vi grundet ændringer på interviewaftaler ændre vores 

skemalagte planer, men særligt blev det afgørende, at analysens omfang hurtigt tog karakter af noget 

større og bredere, end vi tiltænkte. Det blev derfor også en løbende vurdering af materiale, som vi 

måtte fjerne, omskrive eller, såfremt det var nødvendigt for afhandlingen, flytte til bilag.  

 

Slutteligt vil vi oplyse, at vi til afhandlingens afslutning har søgt flere eksterne personer til at assistere 

os i vores gennemgang samt påpege eventuelle brister i den såkaldte afhandlingens røde tråd. Det har 

været til stor gavn for os. Vi påpeger endvidere også, at vi løbende har haft en god og udbytterig 

kontakt til vores vejleder fra CBS. Det har igen været afgørende for os at besvarelse eller kommentar 

kom os retur ganske hurtigt, da interviewplanlægning implicit krævede dette. Vi har derfor ikke noget 

at udsætte herpå og håber i øvrigt, at indeværende afhandling kan fungere som en grundig gennemgang 

samt ikke mindst hjælp til at vurdere rapporteringsmæssige kriterier i forbindelse med aflæggelse af 

ledelsesberetning i årsrapporter. 
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5.4 Perspektivering 

Vi har analyseret konsekvenserne af den for virksomhederne manglende revision af 

ledelsesberetningen efter vedtagelsen af L100. Vi mener, at der i denne sammenhæng er yderligere 

betragtningerne, som man kan foretage sig. Eksempelvis en uddybende gennemgang af de 

incitatamentsmæssige bevæggrunde, når direktionen og andre ledende medarbejdere tilbydes 

incitamentsordningerne. Hermed påtænkes, at virksomheden forsøger at fremme deres incitament for at 

præstere og yde mere og bedre. Dette er det i for sig ikke noget galt i, da det typisk blot øger 

produktion og effektivitet, men det øger samtidig også risikoen for fejl og ikke mindst for, at ansatte 

søger at ændre deres faktiske præstation for at opnå den forventede incitamentsaflønning. 

Incitamentsaflønning giver dermed mange positive effekter, men skal samtidig også struktureres for at 

tøjle de negative effekter, som der umiddelbart også medfølger. Et eksempel på dette kunne være en 

direktør, der netop ville pynte på resultater og beretninger for ikke at tabe ansigt og dermed stadig 

bevare sit gode image, og ikke mindst også være berettiget til en klækkelig incitamentsaflønning. Vi er 

af den holdning, at dette sagtens kan påvirke en eventuel ledelsesberetning, da revisor ikke længere 

skal foretage revision heraf, hvorfor risikoen for fejl og direkte usande informationer mindskes 

væsentligt. Incitamentsaflønning øger modsætningsvis risikoen for fejl og usande informationer, 

hvorfor vi vurderer, at dette er et område, der bør sættes fokus på og endvidere også indskærpe nogle 

selskabsledelsesregler om. Eksempelvis kunne Nørbyudvalget, som allerede omtaler 

incitamentsaflønning, øge kravene til aftalernes udformning, således at risikoen ville falde, da 

udformning og særligt oplysning herom ville blive reguleret yderligere. I tilfældet er det for os meget 

nærliggende at inddrage et særdeles aktuelt tilfælde, som yderligere element til at understøtte disse 

påstande. En virksomhed blev erklæret konkurs, fordi direktøren havde foretaget svindel og bedrageri 

med flere leasingaftaler. Leasingaftalerne var belånt for andres penge og aktivernes faktiske 

tilstedeværelse blev ikke undersøgt, da tilstedeværelsen var i udlandet. For at modsvare leasingaftalerne 

og de beløb, der i den forbindelse skulle afdrages, blev der udstedt faktura til en udenlandsk fiktiv 

virksomhed, som oprindeligt også var sælger af aktivet, som blev belånt i forbindelse med 

leasingaftalerne. Denne såkaldte karrusel bevirkede, at omsætningen i den pågældende virksomhed 

blev markant høj og en tilsvarende høj indtjening. Dette bevirkede naturligvis til, at direktøren fremstod 

som en af de absolut fremmeste direktører og mest succesfulde forretningsmand. Dette stod yderligere 
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klart, da virksomheden af et revisionsfirma blev kåret til årets virksomhed. Problemet var blot, at 

omsætningen var kunstigt oppustet, aktiverne ikke fandtes, samt at leasingaftalerne tillige var svindel. 

Sammenholdes dette med forrige oplysninger om incitamentsaflønning er dette naturligvis ikke en og 

samme sag, men motivet bagved vurderer vi, minder meget om hinanden. Direktøren i eksemplet 

ønskede formentlig at fremstå som en dygtig, måske dén dygtigste, forretningsmand samtidig med, at 

denne selvfølgelig også optrådte griskt og havde stor fokus på penge. Der er dermed også tale om, at 

denne i bytte for falsk oppustede balancer modtager anerkendelse og penge. Tilsvarende situationer, 

om end kun i særlige tilfælde, vil kunne blive aktuelle, såfremt kontroller og rammer i forbindelse med 

incitamentsaflønning ikke er i orden i forhold til de i virksomheden opbyggede strukturer.  

Vi kan endvidere forhåndsorientere, at fremtidens ledelsesberetninger formodentlig vil indeholde flere 

ikke-finansielle oplysninger. Regeringen har endvidere fremsagt et lovforslag L5 omkring ændring af 

regnskabsloven og omhandlende redegørelser for samfundsansvar i større danske virksomheder. Da der 

i lovforslaget kun omtales større virksomheder, vil dette formentlig kun involvere store C-

virksomheder samt alle D-virksomheder. Ændringen indebærer blandt andet, at ledelsesberetningen kan 

indeholde en redegørelse for virksomhedens samfundsansvar139. Dette kan for eksempel være 

menneskerettigheder, klimaforhold eller andre forhold. Beretningen omkring samfundsansvar skal 

følge samme princip, som anvendes i Nørbyrapporten, nemlig Følg- eller Forklarprincippet. Dermed 

bliver der for revisor også yderligere oplysninger, som denne skal gennemlæse og foretage 

konsistenstjek af. Dog vurderer vi, at dette er oplysninger, som ikke kommer til at kollidere med andre 

reviderede oplysninger i årsrapporten, og er derfor oplysninger, som er unikke i deres kategori. 

Revisor, som også skal gennemlæse disse oplysninger om samfundsansvar baseret på RS 720, vil 

derfor blot gennemlæse disse. Det er derfor uvist, hvordan revisor skal forholde sig hertil – eventuelt 

om revisor skal forlange yderligere dokumentation for påstande eller blot vurdere om, der er 

inkonsistens til den reviderede del af årsrapporten.  

                                                 
139 Redegørelsen kan også placeres i supplerende beretninger eller alternativt på virksomhedens hjemmeside. 
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Vidensskabsteori for begyndere 1./1./1999 Rosinante Torsten Thurén 87-73576573 

Årsrapport efter internationale 

regnskabsstandarder 

3./-/2008 Thomson Fedders og 

Steffensen 

87-61921378 

Virksomhedssammenslutninger i 

praktisk perspektiv 

-/-/2007 Afhandling, CBS Reschke og 

Milholt 

- 

Årsrapporten, teori og regulering 1./5./2004 Gjellerup Stig Elling 87-13048465 

     

Internetlinks140 

     

www.maersk.com/da 

www.omxgroup.com  

http://www.fsr.dk/41256B0500435720/no/01001928/$File/Bek%201329_IFRS.doc 

http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=25725&xslt=simple6&param1=149268&param8=false 

                                                 
140 Internetadresser er beskrevet med dennes rod, ønskes specikation af den eksakte adresselinier er denne henvist i løbet af 
opgaven, hvor anvendt. 
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http://da.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann 

http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L100/index.htm 

http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/IFRS%20booklet%20web%20med%20links%20ny.pdf  

http://www.iasplus.com/standard/framewk.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/IFRS  

http://www.business.aau.dk/cmaud/2007/Revision/LKI/lektion8_9.pdf 

http://shareholders.maersk.com/da/ShareholderFAQ/Pages/ShareholderFAQ.aspx 

http://www.business.dk/article/20080206/transport/702060057/ 

http://www.business.dk/article/20080206/transport/702060057/ 

http://www.samfundsansvar.dk/sw38819.asp 

http://novonordisk.com/images/about_us/corporate_governance/Corp_Gov_2008/OMXcompliance130308.pdf 

http://www.ey.com/global/content.nsf/Denmark/art_vinder_aarsrapportpris2006_131006 

http://www.ivaekst.dk/vaekst/5/9/1/0/0/juridisk-ledelsesansvar-for-bestyrelse-og-direktion  

http://www.danskebank.com/DA-DK/CORPORATE-GOVERNANCE/LOVGIVNING/Pages/krav-og-

regler.aspx?tab=1. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2008-0378&language=DA 

http://www.medieteori.dk/publikationer/Kampmann_Walther.php  

http://www.lederne.dk/lho/publikationer/magasinetLederne/2008/nr2februar/temaledelseloegnoglatin/kortomnordiskfj

erskandalen.htm 

http://www.kommunikationsprog.dk/moduler/magasiner  

www.fsr.dk/41256B0500435720/no/01001322/$File/Omfang%20og%20relationer.doc  

http://www.ivaekst.dk/vaekst/5/9/1/0/0/juridisk-ledelsesansvar-for-bestyrelse-og-direktion 

     

Andet 

     

Materialer, som anført nedenfor, er akkurat gengivet løbende i afhandlingen. 

AP Møller Mærsk A/S Årsrapport 2005, 2006 & 2007 

Carlsberg A/S Årsrapport 2007 

Novo Nordisk A/S Årsrapport 2007 

Rapport om god selskabsledelse i Danmark 2005 (Nørbyrapporten) 
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Aktieselskabsloven/Anpartsselskabsloven 

Bekendtgørelse 2004-12-22 nr. 1537 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer 

Lovforslag L100 

Årsregnskabsloven 

Lov om finansielle virksomheder 

Danske revisionsstandarder og revisionsvejledninger, herunder særligt RS 585, RS 720 & RV12 

Tidsskrift for revision, økonomi og ledelse, INSPI, nr. 7/8, 2008 

Revision & Regnskabsvæsen, nr. 9, september 2008 

Lovforslag L120 

Deloitte publikation, IFRS 2005, Introduktion til IFRS 

CMA – VR02 opgave, Corporate Governance, Mads Lutz Jørgensen m. fl.  

Magesinet Lederne, nr. 2., februar, 2008 

A report to the OECD by the Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1998 

Revision & Regnskabsvæsen, nr. 12, december, 2001 

Straffeloven 

Lov om finansielle virksomheder 

Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5, maj, 2008 

Lovforslag L5 
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BILAG 

 

BILAG 1 – Artikkel fra Business.dk vedrørende APMM 

BILAG 2 – Artikkel fra Business.dk vedrørende APMM 

BILAG 3 – Artikel fra Mannaz.com vedrørende NN 

BILAG 4 – Lovforslag L100 som vedtaget 

BILAG 5 – Kort omtale af fravalg af revision og grænsestørrelser 

BILAG 6 – Figur til illustration af ledelsesberetningens implicitte krav 

BILAG 7 – Interviewpersoner samt udvælgelseskriterier 

BILAG 8 – Sepstrups teori om kommunikationsprocessen 

BILAG 9 – Artikkel fra Business.dk vedrørende besvigelser 

BILAG 10 – Interviewguide 

BILAG 11 – Resumé med Ole Steen Jørgensen, FSR 

BILAG 12 – Resumé med Henrik Kronborg Iversen, KPMG 

BILAG 13 – Resumé med Per Møller, APMM 

BILAG 14 – Talcott Parsons handlingssystemer 

BILAG 15 – Gennemgang af regnskabsklasser 

BILAG 16 – Gennemgang af Nørbyrapporten 

BILAG 17 – Sammenholdelse af IFRS kontra ÅRL 

BILAG 18 – Årsregnskabslovens reguleringsstrategi 

BILAG 19 – Begrebrammens niveauer 

BILAG 20 – COSO frameworket 
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BILAG 1 – Artikkel fra Business.dk vedrørende APMM 

 

 

Mærsk-skibe bruger olie som en større dansk provinsby 

Af Bjørn Lambek og Jens Chr. Hansen  

Torsdag den 7. februar 2008, 5:00  

 

 

A.P. Møller - Mærsk lægger for første gang koncernens klima-tal på bordet. De viser, at CO2-

udslippet fra A.P. Møller-Mærsks flåde er lige så stort som hele Danmarks samlede udslip. »Vi 

står over for en kæmpe udfordring,« erkender Mærsk. 

A.P. Møller - Mærsk er ikke kun Danmarks største virksomhed. 

 

Den hæderkronede virksomhed er også Danmarks i særklasse største forurener.  

 

Nye tal, som A.P. Møller nu for første gang selv lægger på bordet, viser at koncernens ca. 1.000 skibe 

sammen med Mærsk Olie & Gas udleder lige så meget CO2 som hele Danmark tilsammen. 

 

A.P. Møller har hidtil holdt sit klimaregnskab tæt til kroppen, men direktør Knud Pontoppidan 

bekræfter, at de omkring 1.000 skibe, koncernen råder over, udleder et sted mellem 40 og 50 millioner 

ton CO2 om året.  

 

Tallet inkluderer aktiviteterne i Mærsk Olie & Gas, men omfatter ikke koncernens 
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industrivirksomheder eller ejerandelene i datterselskaber som Danske Bank og Dansk Supermarked.  

 

Til sammenligning var det korrigerede danske CO2-udslip - dvs. private og virksomheders samlede 

udslip - i 2006 på 52,5 mio. ton CO2. 

 

»Vi står over for en kæmpe udfordring på miljøområdet, men vi har et rigtigt godt udgangspunkt. 

Mærsk-flåden er den mest moderne og miljøvenlige i verden«, fastslår A.P. Møller - Mærsks øverste 

CEO, Nils Smedegaard Andersen. 

 

Ifølge A.P. Møller brugte koncernens egne skibe 5,7 mio. ton brændstof i 2006. Det svarer til 17 mio. 

ton CO2.  

 

»Tallet dobles op til 34 mio. ton, når indchartrerede skibe regnes med. Inklusive Mærsk Olie & Gas 

ender vi på 40-50 mio. ton,« siger direktør Knud Pontoppidan, der fungerer som A.P. Møllers 

superlobbyist og ‘udenrigsminister’. 

 

Når A.P. Møller for første gang selv lægger tallene frem, skyldes det den stærkt forøgede fokus på 

søfartens udledning af CO2., herunder truslen om drastiske reduktioner. 

Fokus på miljødebat 

Miljødebatten blussede for alvor op i efteråret 2007, da en chokrapport fra tankskibsejernes 

brancheorganisation, Intertanko, viste, at søfarten udleder 1,2 mia. ton drivhusgasser om året, og ikke 

de 420-600 ton, som man ellers hidtil har regnet med.  

 

Senest har klimaminister Connie Hedegaard (K) i et svar til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 

oplyst, at IMO netop har offentliggjort en rapport udarbejdet af en ekspertgruppe af regerings- og 

industrirepræsentanter, som vurderer, at den internationale skibsfarts CO2-udledning i 2007 var ca. 1,1 

milliard ton. 

 

Dermed er det altså slået fast en gang for alle, at skibsfarten er en langt større miljøsynder end hidtil 
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antaget. 

 

»Det er kendt, at Danmark og resten af verden har et kæmpe problem med CO2-udledning fra 

skibsfarten. Men det er alligevel overraskende og dybt problematisk for Danmark, at Mærsk-flåden ser 

ud til at forurene så meget,« siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder i Greenpeace. 

 

Knud Pontoppidan erkender, at klimaproblematikken er en kæmpe udfordring. 

 

»Men det er vigtigt at understrege, at A.P. Møller kommer fra en styrkeposition. Vi har verdens mest 

moderne flåde og er i forvejen meget miljøbevidste,« siger Knud Pontoppidan, der understreger at 

miljø og forretning går hånd i hånd: »Jo mere, vi reducerer forbruget, jo flere penge tjener vi«, siger 

han. 

Søfart under pres 

Mærsks egne opgørelser - der næste år udmøntes i en egentlig miljørapport - viser, at Mærsk-flåden har 

reduceret CO2-udslippet med fem procent de sidste fem år. Og målet er en yderligere reduktion på fem 

procent de næste fem år også. 

 

Knud Pontoppidan erkender dog, at koncernen kan blive tvunget til at gennemføre langt mere 

omfattende reduktioner.  

 

Søfartens FN-organ, International Maritime Organization (IMO), er under hårdt pres for at levere en 

løsning, hvor søfarten frivilligt indvilliger i at reducere udledningerne.  

 

»Vi kan acceptere lige meget hvad IMO kommer med. Det afgørende er bare, at vi får en international 

løsning, der omfatter alle lande, også Kina og USA. Hvis f.eks. EU eller Danmark begynder at gå 

enegang, vil vi ikke længere have nogen handelsflåde, for så flytter alle bare til Kina,« siger Knud 

Pontoppidan. 

 

At A.P. Møller åbent lægger tal for CO2-udledninger frem er helt nye toner. Mærsk og de andre 
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rederier har hidtil ikke taget miljødebatten rigtigt alvorligt og har henholdt sig til, at skibsfarten er langt 

mere miljøvenlig end lufttransport.  

 

Den holdning er ved at ændre sig. De eksplosivt stigende fragtmængder, der transporteres rundt på 

oceanerne, har for alvor rettet søgelyset mod rederiernes udledninger. Med Danmark som en af de 

ledende aktører buldrer skibsfarten frem overalt på kloden med årlige vækstrater, som ikke mange 

erhverv kan mønstre. Det samme gør søfartens udledning af CO2. 

Seks meter på en liter 

A.P. Møller oplyser selv, at containerskibet »Emma Maersk«, der er verdens største af sin art, bruger 

200.000 liter tung bunkerolie i døgnet.  

 

Omregnet betyder det, at »Emma Maersk« formår at tilbagelægge seks meter på en liter bunkerolie. I 

topfart falder distancen til 4,5 meter per. liter. 

 

Hvis man regner CO2-udslippet ud per fragtet kilo, er »Emma Maersk« endda en af Mærsk-flådens 

mest miljøvenlige skibe, fordi gigantskibet rummer tusindvis af containere.  

 

»Forbruget lyder meget højt, men skibsfart er stadig en af de mest miljøvenlige transportformer,« siger 

Knud Pontoppidan.  

 

Ikke desto mindre forbruger »Emma Maersk« på et døgn så meget olie, at det kunne dække forbruget i 

en større dansk provinsby.  

 

Set i lyset af Mærsk-flådens udledninger betegner Greenpeace det som »helt urimeligt«, at 

udenrigsskibsfartens udledning af CO2 ikke optræder i CO2-regnskaberne.  

 

»Det må derfor være et absolut krav, at den danske regering frem mod klimatopmødet i København i 

2009 arbejder på at inkludere udenrigsskibsfartens udledninger,« siger Tarjei Haaland.  
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Han peger på, at Danmark er et lille land, men en stor søfartsnation.  

 

»Vi står altså med et problem, når skibsfartens udledning på et tidspunkt kommer med i opgørelserne. 

Det vil i den grad ikke pynte på det danske CO2-regnskab, så regeringen kan lige så godt komme ud af 

starthullerne her og nu,« siger Tarjei Haaland og tilføjer: 

 

»Selv om en stor del af Mærsk-flåden ikke formelt er hjemmehørende i Danmark, er det i sidste ende 

Mærsks – og Danmarks – ansvar at begrænse CO2-udledningen.« 

 

http://www.business.dk/article/20080206/transport/702060057  
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BILAG 2 – Artikkel fra Business.dk vedrørende APMM 

 

Smedegaard skal modernisere A.P. Møller 

Af Jens Chr. Hansen Senest opdateret Mandag den 27. august 2007, 08:17  

Om få uger kan skibsreder Jess Søderberg være på vej ud af A.P. Møller - Mærsk og den nye 

topchef, Nils Smedegaard Andersen, på vej ind. Indledningen til et markant stilskifte på 

Esplanaden med mere åbenbed og lyst til at kommunikere med omverdenen. A.P. Møller er 

økonomisk stærk, men nytænkningen internt – innovationen – halter. 

 Mærsk-konkurrent bygger værft i Kina (30.08.07) 

 Lindø indgår samarbejde med græsk rederigruppe (30.08.07) 

 Udenlandske finanshuse i kø for at opjustere Mærsk-aktien (27.08.07) 

 Kommer Smedegaard med nyt til Esplanaden? (27.08.07) 

 Stærkt marked opvejer ledelsesuro i APM (27.08.07) 

Det er ikke et helt almindeligt regnskab A.P. Møller - Mærsk sender på gaden om to dage. Udover tal, 

oversigter over de enkelte forretningsområder og forhåbentlig også et signal om de fremtidige 

forventninger, så er det samtidig skibsreder Jess Søderbergs afskedshilsen. 

En epoke på 14 år er slut. Siden 1993 har Jess Søderberg været øverste direktør (CEO) i A.P. Møller - 

Mærsk. Nu er det slut, måske allerede om få uger, men i hvert fald senest den 1. december 2007. En 

periode med markant fremgang både i omsætning og indtjening. Men også en periode med den 

traditionelle A.P. Møller’ske lukkethed. Søderberg er vokset op i systemet siden 1970 og har dermed på 

godt og ondt videreført de traditioner, som har været gældende på Esplanaden i årtier.  

Holdningen har været, at især aktiemarkedet og pressen skulle holdes så meget på af stand som 

overhovedet muligt. Udover at aktieanalytikere og pressen ikke kan styres har forklaringen været, at 
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konkurrenterne ikke skulle have for meget at vide. Og sandt er det da også, at netop den internationale 

rederiverden er atypisk og generelt meget lukket. 

Men sådan virker verden ikke i dag, og det er da også svært at se, hvilken skade A.P. Møller skulle lide 

ved at lukke mere op og kommunikere mere med sin omverden, herunder ikke mindst aktiemarkedet og 

dermed undgå de til tider voldsomme udsving i aktiekursen. 

Jess Søderberg har tidligere sagt, at udsving i aktiekursen på den korte bane »ragede ham en 

høstblomst«, og at han kun var interesseret i aktiens langsigtede udvikling.  

Sådan tænker Esplanadens nye magtapparat næppe. Med Jess Søderberg som CEO har det kun været 

muligt for formanden, Michael Pram Rasmussen, at pirke lidt til lukketheden og begynde en 

modernisering, men med den nye CEO, Carlsberg-chefen Nils Smedegaard Andersen, er 

forventningen, at der for alvor sker ændringer. 

Netop Michael Pram Rasmussen og også Nils Smedegaard Andersen (dog først efter en 

tilvænningsperiode) har i den grad forstået at tale aktiemarkedets sprog, og er dermed blandt de mest 

respekterede blandt analytikerkorpset. Nils Smedegaard vil næppe føre traditionen fra Carlsberg med 

analytiker- og pressemøder, roadshows med videre direkte med til Esplanaden, men allerede ved 

regnskabsfremlæggelsen i marts 2008 kan der forventes nye tider. 

Det er dog ikke kun for at tilfredsstille aktiemarkedet og pressen, at en mere udadvendt og åben stil kan 

give pote for A.P. Møller. Noget tyder på, at A.P. Møller internt er stivnet på det innovative og 

nytænkende område. I hvert fald måtte Jess Søderberg på et tidspunkt i meget klare vendinger i det 

interne blad Mærsk Posten efterlyse mere vildskab, mere nytænkning og mere »ud af boksen« 

tænkning, som det blev udtrykt. Een ting er dog at efterlyse denne vildskab, noget andet er det at skabe 

reel grobund for at det interne system sprudler. 

Endelig har moderne virksomheder i dag brug for en løbende, tæt kontakt med sine omgivelser for at 

kunne rekruttere de rigtige medarbejdere.  
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Jess Søderberg afleverer en økonomisk meget stærk virksomhed på trods af de midlertidige problemer i 

containerforretningen. Landets suverænt største og internationalt velansete virksomhed kan uden at 

bede banker om hjælp købe op for både 20, 30 og 40 mia. kr.  

Men Jess Søderberg afleverer ikke en toptrimmet, moderne og innovativ organiseret virksomhed. Her 

er der en opgave at gøre. 

Ved halvårsregnskabet på onsdag får vi næppe noget at vide om, hvem der skal efterfølge Jess 

Søderberg som formand i de to datterselskaber, Dansk Supermarked og Lindøværftet. Nils Smedegaard 

får givetvis rigeligt at gøre med at sætte sig ind i olie- og rederiforretningen. 

Måske det kunne være tiden at sætte eksterne, stærke folk ind på disse poster. 

Men foreløbig er det altså »business as usual,« når halvårsregnskabet lægges frem på onsdag.  

http://www.business.dk/article/20070827/transport/108261018/  
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BILAG 3 – Artikkel fra Mannaz.com vedrørende NN 

 

Novo Nordisk A/S’ bestyrelse evaluerer sig selv - hvert år 

Interview med bestyrelsesformand for Novo Nordisk A/S  

Mads Øvlisen af webredaktør Louise Friis-Hansen, Mannaz 

 

"Det er farligt ikke at gøre det" siger bestyrelsesformand i Novo Nordisk A/S Mads Øvlisen om 

gennemførelse af selvevaluering af bestyrelsen. 

Corporate Governance i bestyrelser 

Begrebet Corporate Governance har i den senere tid været en del at finde i medierne. Nørby 

udvalget har udarbejdet et sæt anbefalinger og retningslinier til god Corporate Governance for 

bestyrelser. Disse anbefalinger har været udskældt af mange, og der spores en vis mathed i 

øjeblikket i flere virksomheder. Især har de kritiske røster talt om, at Corporate Governance 

opsluger for meget tid på bekostning af det egentlige bestyrelsesarbejde. (se bl.a. Berlingske 

Tidendes synspunkt mandag den 6. december af Morten W. Langer, redaktør af 

AktieUgebrevet.dk). 

Andre bestyrelser er til gengæld svært tilfredse med Nørby udvalgets arbejde og har stor gavn af 

anbefalingerne. 

Nørby udvalgets anbefalinger omfatter følgende syv hovedområder: 

1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 

2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

3. Åbenhed og gennemsigtighed 

4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

5. Bestyrelsens sammensætning 

6. Aflønning af bestyrelse og direktion 

7. Risikostyring 



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 140 af 207 

Se en uddybning af anbefalingerne på www.corporategovernance.dk 

For hovedområde 3, Bestyrelsens opgaver og ansvar, findes følgende anbefaling: 

10. Selvevaluering af bestyrelsens 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. Der bør i den 

forbindelse fastsættes klare kriterier for evalueringen. 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. Evalueringen, som hensigtsmæssigt foretages én 

gang årligt, forestås af bestyrelsesformanden, eventuelt med inddragelse af ekstern bistand, og 

resultatet drøftes i den samlede bestyrelse. Det anbefales endvidere, at bestyrelsen i årsrapporten 

oplyser om fremgangsmåden ved bestyrelsens selvevaluering. 

Det er ifølge MandagMorgen den anbefaling, danske virksomheder lægger mindst vægt på af 

alle. 

Selvevaluering i Novo Nordisk A/S 

Bestyrelsen for Novo Nordisk A/S har i adskillige år gennemført 

selvevalueringer, initieret af bestyrelsesformanden Mads Øvlisen, der også har 

været en af pionererne i Nørby-udvalgets arbejde og anbefalinger. Mads 

Øvlisen taler derfor af erfaring, når han anbefaler virksomheder at gennemføre 

selvevalueringer. "En selvevaluering skal ikke kun foretages, fordi der er 

problemer i en bestyrelse eller direktion. Den skal bruges, fordi det er naturligt 

at udvikle og lære af hinanden," siger bestyrelsesformand i Novo Nordisk A/S 

Mads Øvlisen. "I Novo Nordisk A/S var det oplagt at indføre en selvevaluering 

for bestyrelse og direktion. Udviklingssamtaler for alle medarbejdere er en fast 

tilbagevendende begivenhed, og i hele organisationen lægger vi stor vægt på 

kommunikation og samarbejde. Dette princip skal bestyrelsen også gerne 

 

 

 

Bestyrelsesformand i

Novo Nordisk A/S

Mads Øvlisen
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kunne leve op til og være forgangsmænd for". 

For en virksomhed er det væsentligt at skabe et fælles værdisæt. Hvis der arbejdes meget med 

værdierne i virksomheden, skal de også være forankret i bestyrelsen. En selvevaluering hjælper også 

med til at slå virksomhedens værdisæt fast og giver en mulighed for konstruktiv debat om det 

eksisterende værdisæt, mener Mads Øvlisen. 

Forsigtig start 

For at selvevalueringen i Novo Nordisk A/S ikke skulle virke for overvældende blev de første 

gennemført ved hjælp af få, enkle spørgsmål, der dels handlede om udviklingsmuligheder, dels om 

arbejdet i og samarbejdet bestyrelsesmedlemmerne imellem. Dvs. at alle bestyrelsesmedlemmer blev 

evalueret af de øvrige. Ifølge Mads Øvlisen behøver selvevalueringen ikke at indeholde meget andet 

end følgende 3 hovedspørgsmål: 

 Hvordan synes du bestyrelsesarbejdet fungerer? 

 Hvordan kunne du bidrage endnu mere? 

 Hvilket udbytte har bestyrelse og direktion af dit arbejde? 

I dag er skemaet, der anvendes til selvevalueringen langt mere udbygget og følger aktieselskabslovens 

opbygning. Skemaet omhandler: 

 Den finansielle og operationelle rapportering i bestyrelsen 

 Strategi 

 Organisation og ledelse 

 Samt en evaluering af hvert enkelt bestyrelses- og direktionsmedlem om deres deltagelse og 

engagement i bestyrelsen. 

Inden for hvert område svarer bestyrelses- og direktionsmedlemmer bl.a. på spørgsmål om 

formateriale, gennemgang på bestyrelsesmøder og den efterfølgende opfølgning. 
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Mads Øvlisen har valgt at have ekstern hjælp til bearbejdning og fortolkning af data. "Det er 

nødvendigt både af tidsmæssige årsager og for at få en uvildig til at vurdere svarene. Jeg selv ville på 

forhånd være for farvet og præget af min viden om bestyrelsen." 

Bestyrelsen tog godt imod selvevalueringen 

Mads Øvlisen bemærker, at der ved de første selvevalueringer kun blev svaret på de kvantitative 

spørgsmål, hvorimod der nærmest ingen kvalitative svar og bemærkninger var. Dette har ændret sig 

markant efter at bestyrelsen er blevet fortrolig med anvendelsen af selvevalueringer og har set det 

konstruktive udbytte. "Bestyrelsesmedlemmerne skulle lige finde sig til rette og afklare, hvordan 

selvevalueringen blev brugt. Men nu kommer der mange kommentarer, der er yderst anvendelige i 

bestyrelsens videre arbejde; de kan bruges i strategisk øjemed samt til styrkelse af de personlige 

relationer bestyrelsesmedlemmerne imellem." 

Mere operationelle via selvevalueringen 

Resultatet af selvevalueringen i Novo Nordisk A/S gennemgås på et bestyrelsesmøde med deltagelse af 

både bestyrelse og ledelse. Det medfører, at arbejdsformen hurtigt kan tilpasses. ”På baggrund af 

bemærkninger om vort strategiarbejde, delte vi os ved vort sidst strategimøde op i tre mindre grupper 

for at arbejde med de strategiske punkter, der var kommet frem via selvevalueringen. Det kom der 

nogle meget bedre drøftelser ud af, for det viste sig at være langt lettere at komme frem med sine 

synspunkter over for de små grupper", forklarer Mads Øvlisen og fortsætter: ”Et andet område, der blev 

diskuteret var, at bestyrelsen som regel bliver præsenteret for gennemarbejdede oplæg, der kun venter 

på en beslutning eller godkendelse. I stedet ville bestyrelsen på nogle områder gerne ind i en tidligere 

fase og deltage i de overvejelser, der gøres, inden beslutningerne tages. Resultatet er, at vi på forskellig 

vis forsøger os frem med at få bestyrelsens overvejelser og erfaring ind før proces – og måske resultat – 

er låst fast..." 

Mads Øvlisen pointerer, at selvevalueringen hjælper en bestyrelse til at komme dybere ned i materien 

og få diskuteret nogle områder, som ellers nemt kunne blive nedprioriteret pga. tidspres, eller som 

ingen ville have mod og lyst til selv at tage op. 
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”De kommentarer, der handler om styrker, svagheder og strategi, giver os en handlingsplan til, hvad 

bestyrelsen og Novo Nordisk A/S skal fokusere på. Vi kan i bestyrelsen blive meget operationelle – 

også på de små ting, som vi ellers ikke ville nå til, når det er på sin plads. Vi kan få afklaret mange små 

og store uklarheder.” 

Udviklingssamtaler for bestyrelsesmedlemmer 

Efter bestyrelsesmødet holder Mads Øvlisen en samtale med hvert enkelt bestyrelsesmedlem. 

Udgangspunktet er den kvantitative og kvalitative evaluering af personen, som gennemgås, og Mads 

Øvlisen knytter også sine egne kommentarer til evalueringen.  

”Går et bestyrelsesmedlem fx lidt for meget i detaljer, kan jeg slippe for at skulle finde ud af, hvordan 

jeg på bedst mulig måde kan påpege problemet, for det fremgår af selvevalueringen. I stedet kan jeg 

fokusere på løsningen og vi kan fra starten af samtalen være konstruktive. Dette kommer der langt 

mere ud af i sidste ende,” forklarer Mads Øvlisen. 

Kan en selvevaluering betale sig 

Ud over de allerede nævnte resultater, Novo Nordisk A/S opnår af selvevalueringen, fastslår Mads 

Øvlisen, at han slet ikke tør lade være med at gennemføre selvevaluering. Det kræver tid – både på 

bestyrelsesmøderne og med follow-up samtaler - men det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne bliver 

hørt og har mulighed for at give sin mening til kende, samt at der sker en konstruktiv og kritisk 

evaluering af den enkeltes indsat. 

Mads Øvlisen ser mange forskelligartede fordele ved selvevalueringen og nævner bl.a. følgende:  

 Mulighed for at få overblik over, om sammensætningen af bestyrelsen er optimal. Har 

bestyrelsen kompetencerne til at udfordre den daglige ledelse? Selvevalueringen viser de 

strategiske områder samt om bestyrelsen er klædt på til at møde disse udfordringer. 

 Mulighed for at være ærlig. 

 Erfaringerne er, at bestyrelsesmedlemmer ikke længere er tilbageholdende med at komme med 

egne holdninger. 
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 Når noget står sort på hvidt forpligter det både formand og medlem og sandsynligheden for, at 

der bliver gjort noget er langt større. 

 Det er muligt at få diskuteret de ting der går den enkelte på, og på den måde få de ømme 

punkter frem i lyset - på en god og konstruktiv måde. 

 Giver en metode til konstruktivt og fremadrettet at tale om problemer og problemløsning. 

 Åben diskussion af det helt grundlæggende. Bestyrelsesmedlemmerne tør involvere sig langt 

mere og er mere engagerede i at finde løsninger. 

 Det strategiske fokus i en virksomhed ændrer sig over tid, og derfor er det også vigtigt at sikre 

sig, at bestyrelsens kompetencer kan honorere de krav, der stilles. Alene af den grund er 

selvevalueringen vigtig for at kunne finde den optimale sammensætning og finde det enkelte 

bestyrelsesmedlems styrker frem. 

Vil også evaluere fremover 

Mads Øvlisen er uforstående over for den tilbageholdenhed, mange danske virksomheder udviser. 

Evalueringer er et moderne fænomen, men det bliver de ikke mere farlige af, siger han. "Tværtimod er 

en evaluering en tilbagevendende, lærerig proces, der kan give både bestyrelse og virksomhed et godt 

grundlag at arbejde videre på", siger han og fortsætter : "Det kan umiddelbart virke afskrækkende at 

blive evalueret, men erfaringen med de resultater, vi hidtil har opnået i Novo Nordisk A/S’s bestyrelse 

– ikke mindst i forhold til samarbejdet i bestyrelsen - gør, at vi fortsætter. Jeg mener simpelthen, at det 

er for farligt ikke at gøre det, slutter Mads Øvlisen." 

http://www.mannaz.com/Mail.asp?MailID=57&TopicID=519  



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 145 af 207 

BILAG 4 – Lovforslag L100 som vedtaget 

L 100 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Forhøjelse af 

beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med 

ledelsesberetningen m.v.). 

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 

Forslag 

til 

Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) 

(Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med 

ledelsesberetningen m.v.) 

§ 1 

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 108 

af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer: 

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:  

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 1977/91/EØF af 13. 

december 1976, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets 

kapital, (EF-Tidende 1977 nr. L 26, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 1992/101/EØF af 

23. november 1992, (EF-Tidende 1992 nr. L 347, side 64), dele af Rådets direktiv 1978/660/EØF af 

25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer, (EF-Tidende 1978 nr. L 222, side 11) 

som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/99/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 

363, side 137), dele af Rådets direktiv 1978/855/EØF af 9. oktober 1978 om fusioner af 

aktieselskaber, (EF-Tidende 1978 nr. L 295, side 36), dele af Rådets direktiv 1982/891/EØF af 17. 

december 1982 om spaltning af aktieselskaber, (EF-Tidende 1982 nr. L 378, side 47), dele af Rådets 

direktiv 1983/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber, (EF-Tidende 1983 nr. L 193, 
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side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/99/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 

2006 nr. L 363, side 137), dele af Rådets direktiv 1989/666/EØF af 21. december 1989 om 

offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende 

under en anden stats retsregler, (EF-Tidende 1989 nr. L 395, side 36), dele af Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud, (EU-Tidende 2004 nr. L 

142, side 12), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 

om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis 

værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, 

(EU-tidende 2004 nr. L 390, side 38) (gennemsigtighedsdirektivet) og dele af Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og 

konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 1978/660/EØF og om ophævelse af Rådets 

direktiv 1984/253/EØF, (EU-Tidende 2006 nr. L 157, side 87)« 

2. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:  

»1) En balancesum på 7 mio. kr., 

2) en nettoomsætning på 14 mio. kr. og« 

3. I § 7, stk. 1, nr. 4, ændres »virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre 

værdipapirer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et 

tilsvarende reguleret marked (i denne lov betegnet som »børsnoterede virksomheder«)« til: 

»virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på 

et reguleret marked«.  

4. § 7, stk. 2, nr. 1, litra a og b, affattes således:  

»a) En balancesum på 36 mio. kr., 

b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og« 

5. § 7, stk. 2, nr. 2, litra a og b, affattes således:  

»a) En balancesum på 143 mio. kr., 

b) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og« 

6. § 9, stk. 1, nr. 2, affattes således:  
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»2) hvorvidt årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af 

virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.« 

7. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:  

»Stk. 2. I ledelsespåtegningen for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et 

reguleret marked i et EU/EØS-land, og for statslige aktieselskaber skal ledelsen erklære, hvorvidt 

ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og, hvis der 

er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og 

virksomhedens finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, som er 

omfattet af koncernregnskabet. Ledelsen skal endvidere erklære, hvorvidt ledelsesberetningen 

indeholder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden og, hvis 

der er udarbejdet koncernregnskab, koncernen står over for. I ledelsespåtegningen for disse 

virksomheder skal navn og funktion i forhold til virksomheden for de enkelte medlemmer af de 

ansvarlige ledelsesorganer anføres. 

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, 

som er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr. enhed 

udgør mindst 50.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 

50.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro.« 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5. 

8. I § 9, stk. 2, der bliver stk. 4, og § 10 a ændres »årsrapporten« til: »årsregnskabet«.  

9. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 5, og i § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »et retvisende billede« til: »en 

retvisende redegørelse«.  

10. § 11, stk. 1, affattes således:  

»Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og 

koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde 

en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.« 

11. I § 11, stk. 2, ændres »årsrapporten« til: »årsregnskabet, henholdsvis koncernregnskabet«.  

12. I § 11, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1,«: »1. pkt.,«.  
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13. § 12, stk. 1, affattes således:  

»For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, og for at 

ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse, jf. § 11, skal reglerne i stk. 2 og 3 

opfyldes.« 

14. I § 15, stk. 4, 2. pkt., § 159, stk. 1, 1. og 3. pkt., og § 159 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »børsnoterede 

virksomheder« til: »virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 

EU/EØS-land,«.  

15. I § 18 udgår i stk. 1, 1. pkt., »jf. dog stk. 2,«, og stk. 2 ophæves.  

16. § 38, stk. 5, ophæves.  

17. I § 43 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »regnskabsårets« til: »den samlede«.  

18. § 43 a, stk. 5, 2. og 3. pkt., ophæves.  

19. I § 52, stk. 2, ændres »årsrapporten« to steder til: »årsregnskabet«.  

20. I § 53, stk. 2, nr. 1, indsættes efter litra a som nyt litra:  

Litra b og c bliver herefter litra c og d. 

21. § 68 ophæves.  

22. § 78, stk. 1, 2. pkt., og § 102, stk. 1, 2. pkt., affattes således:  

»Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen m.v. i 

årsrapporten, jf. § 135, stk. 1 og 5.« 

23. I § 83, 1. pkt., ændres »Virksomheden« til: »Store virksomheder«.  

24. § 90 ophæves.  

25. Overskriften til § 94 affattes således: 
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»Eventualforpligtelser m.v.« 

26. Efter § 94 indsættes før overskriften »Resultatopgørelsen«: 

»§ 94 a. Virksomheden skal oplyse om arrangementer, som ikke er indregnet i balancen, herunder 

anvendelse af virksomheder eller aktiviteter til et specielt økonomisk, juridisk, skatte- eller 

regnskabsmæssigt formål, hvis oplysning herom er nødvendig for bedømmelsen af virksomhedens 

finansielle stilling. 

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 skal omfatte karakteren af og det forretningsmæssige formål med 

arrangementerne. Store virksomheder skal tillige oplyse om de risici og fordele, der er forbundet med 

arrangementerne, og den finansielle indvirkning heraf.« 

27. § 96, stk. 2, 2. pkt., affattes således:  

»Oplysningen skal specificeres i honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre 

erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser.« 

28. I § 96 indsættes som stk. 3:  

»Stk. 3. En virksomhed kan undlade at give oplysningerne efter stk. 2, hvis virksomhedens regnskab 

ved fuld konsolidering indgår i et koncernregnskab, hvori oplysningen gives for koncernen som helhed, 

og koncernregnskabet er udarbejdet af en modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et 

EU/EØS-land.« 

29. § 98 a affattes således:  

»§ 98 a. Virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret. 

Stk. 2. Virksomhedens personaleomkostninger skal specificeres i lønninger, pensioner og andre 

omkostninger til social sikring, medmindre dette fremgår af resultatopgørelsen. 

Stk. 3. De tilsvarende oplysninger og beløb, jf. stk. 1 og 2, for det foregående regnskabsår skal 

angives.« 

30. § 98 c, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:  

»Virksomheden skal oplyse om transaktioner med nærtstående parter, jf. stk. 2, hvis transaktionerne 

ikke er indgået på normale markedsvilkår. Oplysningerne skal omfatte beløbet for sådanne 
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transaktioner, karakteren af forholdet til den nærtstående part og andre oplysninger om transaktionerne, 

som er nødvendige for at forstå virksomhedens finansielle stilling. 

Stk. 2. Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med definitionen i den internationale 

regnskabsstandard IAS 24, således som denne er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, samt 

efterfølgende ændringer i definitionen, som vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den 

nævnte forordning. 

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte oplysninger kan undlades, hvis transaktionerne er indgået imellem 

virksomheden og en eller flere af virksomhedens helejede dattervirksomheder. 

Stk. 4. Oplysninger om individuelle transaktioner efter stk. 1 kan grupperes efter deres karakter, 

medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virkningerne af transaktioner med 

nærtstående parter for virksomhedens finansielle stilling.« 

Stk. 3 bliver herefter stk. 5. 

31. I § 102, stk. 1, 1. pkt., udgår », jf. stk. 3«.  

32. I § 102, stk. 1, 3. pkt., ændres »§§ 79-101« til: »§§ 79-95, § 96, stk. 1 og 2, §§ 97-101«, og i 4.-6. 

pkt. ændres »§§ 79-101« fire steder til: »§§ 79-95, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101«.  

33. § 102, stk. 3 og 4, ophæves.  

34. I § 107 a, stk. 1, 1. pkt., udgår »børsnoteret«, og i stk. 1, 1. pkt., og stk. 1, nr. 1, litra b, ændres 

»optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende 

reguleret marked« til: »optaget til handel på et reguleret marked«.  

35. Efter § 107 a indsættes før overskriften »Særlige regler for statslige aktieselskaber«: 

»§ 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. 
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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. 

§ 107 c. Statslige aktieselskaber, som ikke 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 selskabet anvender en kodeks for virksomhedsledelse, eller i benægtende 

fald hvordan selskabet i øvrigt forholder sig til god virksomhedsledelse. 

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 selskabet fraviger, og angivelse af 

grundene hertil, hvis selskabet har besluttet at fravige dele af kodeksen. 
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4) Angivelse af eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som selskabet har besluttet at 

anvende i tillæg til den i nr. 1 nævnte kodeks, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 

2 og 3 anførte. 

Stk. 2. § 107 b, stk. 1, nr. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse for statslige aktieselskaber, som ikke 

har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land. Endvidere finder § 107 b, 

stk. 4, anvendelse på disse selskaber. 

Stk. 3. Er det statslige aktieselskab et datterselskab, som ikke har værdipapirer optaget til handel på 

et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan selskabet undlade at give de i stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., anførte 

oplysninger.« 

36. I § 108 ændres »selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs« til: 

»selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land«.  

37. I § 109, stk. 2, 1. pkt., udgår »(statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder)«.  

38. I § 109, stk. 2, 2. pkt., ændres »modervirksomheder, der er børsnoterede virksomheder« til: 

»modervirksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-

land«.  

39. § 110, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:  

»1) En balancesum på 36 mio. kr., 

2) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og« 

40. § 126, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:  

»1) Oplysning om eventualforpligtelser m.v., jf. §§ 64, 94 og 94 a, 

2) oplysning om nærtstående parter m.v., jf. § 71, § 98 a og § 98 c, stk. 1, 2 og 4,« 

41. § 128, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:  

»Stk. 2. Bestemmelserne om ledelsesberetningen, jf. §§ 99-101, finder tilsvarende anvendelse, jf. dog 

stk. 4. Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder § 107, § 107 b, stk. 1, nr. 

6, og stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet, jf. dog stk. 4. Oplysninger efter § 99, 

stk. 1, nr. 11, kan undlades. 
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Stk. 3. Første gang en modervirksomhed, der har undladt at aflægge koncernregnskab efter §§ 110-

112, aflægger koncernregnskab, kan virksomheden uanset bestemmelsen i § 101, stk. 1, nr. 2, undlade 

at vise sammenligningstal for 2.-4. foregående regnskabsår.« 

Stk. 3 bliver herefter stk. 4. 

42. I § 128, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:  

»Oplysningerne efter § 107 b for modervirksomheden og efter § 107 b, stk. 1, nr. 6, for koncernen 

skal gives samlet. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på statslige aktieselskaber, jf. § 107 c.« 

43. Overskriften til afsnit VII affattes således: 

 

»Delårsrapporter for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til 

handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land« 

 

44. Overskriften til kapitel 16 a affattes således: 

»Udarbejdelse af delårsrapport for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et 

reguleret marked i et EU/EØS-land« 

45. I § 134 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »børsnoterede virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse 

D,« til: »virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel på et 

reguleret marked i et EU/EØS-land,«.  

46. § 134 a, stk. 2, affattes således:  

»Stk. 2. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om delårsrapporter, som udarbejdes af 

virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret 

marked i et EU/EØS-land.« 

47. I § 134 a, stk. 3, ændres »der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret 

markedsplads eller tilsvarende regulerede markeder« til: »der er optaget til handel på et reguleret 

marked«.  

48. § 135, stk. 1, 1. pkt., affattes således:  
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»En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller 

D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer, jf. dog 

2. pkt.« 

49. I § 135, stk. 1, 2. pkt., ændres »årsrapporten« til: »årsregnskabet«.  

50. I § 135, stk. 2, og to steder i § 164, stk. 2, 1. pkt., ændres »årsrapporten« til: »årsregnskabet og et 

eventuelt koncernregnskab«.  

51. § 135, stk. 5,1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:  

»Revisionspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende 

beretninger, som indgår i årsrapporten, jf. § 2, stk. 1 og 2. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, 

hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt 

koncernregnskab.« 

52. I § 135, stk. 6, 2. pkt., og stk. 7, 2. pkt., ændres »årsrapport« til: »årsregnskab«, og i stk . 6, 3. pkt., 

ændres »årsrapporter« til: »årsregnskaber«.  

53. § 135 a, stk. 1, affattes således:  

»Kun statsautoriserede eller registrerede revisorer kan revidere årsregnskaber og koncernregnskaber, 

som er omfattet af revisionspligten i § 135, stk. 1, 1. pkt., og afgive en udtalelse om 

ledelsesberetningen, jf. § 135, stk. 5, 2. pkt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis 

en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt efter § 135, stk. 1, 2. pkt., vælger at lade sit 

årsregnskab revidere eller vælger at lade en revisor udføre andet arbejde, som medfører afgivelse af en 

erklæring til årsrapporten.« 

54. § 137, stk. 1-3, affattes således:  

»Virksomheder, som ikke er forpligtet til at anvende de internationale regnskabsstandarder, jf. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, kan 

frivilligt vælge at udarbejde årsregnskab eller koncernregnskab efter de nævnte standarder, jf. dog 

stk. 2. 
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Stk. 2. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-

land, og som alene udarbejder årsregnskab, har dog pligt til at anvende de i stk. 1 nævnte standarder i 

årsregnskabet. 

Stk. 3. Virksomheder, som efter stk. 1 eller 2 følger de i stk. 1 nævnte standarder, skal følge samtlige 

godkendte standarder. Hvor bestemmelser i denne lov regulerer samme forhold som standarderne, skal 

disse virksomheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser.« 

55. I § 138, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 135, stk. 1«: »og 5«.  

56. § 141, stk. 2, 3. pkt., affattes således:  

»Årsregnskaber og eventuelle koncernregnskaber, der er indeholdt i de i 1. pkt. nævnte årsrapporter, 

og den i 2. pkt. nævnte åbningsbalance skal være revideret, hvis virksomheden er underlagt 

revisionspligt, jf. § 135, stk. 1, 1. pkt.« 

57. § 141, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 9, stk. 2,« til: »§ 9, stk. 4,«.således:  

58. Overskriften til § 148 a affattes således:  

»Indsendelse af delårsrapport for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et 

reguleret marked i et EU/EØS-land« 

59. I § 148 a, 1. pkt., ændres »børsnoterede virksomheders halvårsrapporter« til: »halvårsrapporter for 

virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land,«. 

60. I § 156, stk. 3, 1. pkt., ændres »børsnoteret virksomhed« til: »virksomhed, som har værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land,«. 

61. § 157, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, på hvilke sprog virksomheder, som 

har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal indsende årsrapporter 

og delårsrapporter samt andre dokumenter, der er omfattet af denne lov, til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen.« 

Stk. 5 bliver herefter stk. 3. 

62. Overskriften til § 159 a affattes således: 
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»Fondsrådets kontrol med årsrapporter og delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land« 

63. I § 159 a, stk. 2, ændres », som er aflagt af børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse 

D,« til: »aflagt af virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel 

på et reguleret marked i et EU/EØS-land,«. 

64. § 159 a, stk. 3, affattes således: 

»Stk. 3. Fondsrådets kontrol omfatter ligeledes årsrapporter og delårsrapporter udarbejdet af 

virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret 

marked i et EU/EØS-land, når årsrapporten eller delårsrapporten ikke udelukkende anvendes til 

virksomhedens eget brug, jf. § 3, stk. 2.« 

65. § 159 a, stk. 6, ophæves, og i stedet indsættes:  

»Stk. 6. Hvis en virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 

EU/EØS-land, ikke overholder sine forpligtelser efter denne lov, kan Fondsrådet give den pågældende 

virksomhed påbud om at ændre forholdet, herunder påbud om at offentliggøre ændrede eller 

supplerende oplysninger. Skønnes det hensigtsmæssigt, kan Fondsrådet selv offentliggøre de 

pågældende oplysninger eller offentliggøre påbuddet. Fondsrådet kan endvidere suspendere eller slette 

de berørte værdipapirer fra optagelse til handel på et reguleret marked her i landet. Undlader 

virksomheden at opfylde et påbud efter 1. pkt., kan virksomhedens bestyrelse, direktion eller lignende 

ansvarligt organ af Fondsrådet som tvangsmiddel pålægges daglige eller ugentlige tvangsbøder. 

Stk. 7. Tvangsbøderne, der tilfalder statskassen, kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden 

ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i 

kildeskatteloven. 

Stk. 8. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 6 efter reglerne i 

opkrævningsloven.« 

66. I § 164, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 137, stk. 1 og 3,« til: »§ 137, stk. 2 og 3,«.  

67. I § 164, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 137, stk. 2,« til: »§ 137, stk. 1,«.  

68. I § 164, stk. 6, ændres »pålæg« til: »påbud«.  
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69. I bilag 1, A, ophæves nr. 4 .  

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 4-6. 

70. I bilag 2, 1. Skema for balance i kontoform (regnskabsklasse B, C og D), PASSIVER, 

EGENKAPITAL, IV. Andre reserver, udgår nr. 3 og 4 .  

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 3-5. 

71. I bilag 2, 2. Skema for balance i beretningsform (regnskabsklasse B, C og D), EGENKAPITAL, 

IV. Andre reserver, udgår nr. 3 og 4 .  

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 3-5. 

§ 2 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 

1. september 2008 eller senere, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan virksomhederne ved udarbejdelse af årsrapport anvende denne lovs 

bestemmelser for et regnskabsår, der er begyndt før den 1. september 2008, bortset fra ændringerne i 

§ 1, nr. 22, 48-53, 55 og 56. 

Stk. 3. § 1, nr. 54, 66 og 67, træder i kraft den 1. januar 2009. 

§ 3 

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis 

sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. 
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BILAG 5 – Kort omtale af fravalg af revision og grænsestørrelser 

 

Et fravalg af revision lader sig således kun gøre, såfremt der er tale om en klasse A virksomhed eller 

man som virksomhed i periode på to år ikke overskrider udstukne grænsestørrelser. Grænsestørrelserne 

er en (A) balancesum på 1,5 mio. kr, (B) en nettoomsætning på 3 mio. kr. samt (C) et gennemsnitligt 

antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret. Som omtalt i afhandlingen er der forskellige 

klasser af virksomheder, hvoraf vi allerede har omtalt klasse A, som består af 

enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber eller kommanditselskaber. Disse betegnes personlige 

virksomheder. Regnskabsklasse A omfatter tillige virksomheder med begrænset ansvar, herunder 

andelsselskaber med begrænset ansvar, såfremt disse ikke overskrider grænsestørrelser.  

 

Grænsestørrelserne her er forskellig fra de grænsestørrelser, som vi har oplyst vedrørende fravalg af 

revision. Dette er i afhandlingen illustreret i figur 5. 
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BILAG 6 – Figur til illustration af ledelsesberetningens implicitte krav 

 

 

 



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 160 af 207 

BILAG 7 – Interviewpersoner samt udvælgelseskriterier 

 

Interviewpersonerne fra virksomhederne fandt vi inden vi tog ud til selskaberne, samtidig med vi 

forsøgte at finde revisorer for samtlige af de tre selskaber. Dette ville give os et helhedsbillede af det 

enkelte selskab. Vi havde først forestillet os at der ville være mulighed for denne sammensætning, men 

havde større problemer med at interviewe de personer vi havde forestillet os. Det er svært at komme 

ind på ledelsen af et stort selskab, og med den nuværende finanskrise er der ikke meget hjælp at hente 

fra selskaberne.  

 

Det er derfor kun lykkedes os at interviewe: 

 

Henrik Kronborg Iversen 

Per Møller 

Ole Steen Jørgensen 

 

Nemmere var det at få et par revisorer til at respondere på vores spørgsmål, og fik Henrik Kronborg 

Iversen fra KPMG til at stille op til interview, som er med på revisionsteamene, og underskrivende 

revisor, på både Carlsberg og Mærsk. Det har dog ikke været muligt at få konkrete svar for den enkelte 

virksomhed, på trods af at vi kunne gøre opgave fortrolig. Det er en kompleks verden når det kommer 

til økonomi og omtale af selskaber, og det må vi derfor respektere. Yderligere har vi interviewet David 

Olafsson fra KPMG, som også er statsautoriseret og underskrivende revisor for et børsnoteret selskab, 

men igen uden at kunne specificere hvilket selskab han omtaler. På trods af at vi ikke specifikt kunne 

spørge ind til det enkelte selskab, giver det alligevel et billede af revisors holding til hvilken betydning 

det har at revidere et selskabs ledelsesberetning, til fremover kun at skulle kontrollere at tallene er 

korrekte.  

 

Fra FSR har det været muligt at interviewe Ole Steen Jørgensen som er afdelingschef i faglig afdeling 

og Judith Skov som er fagdirektør. Begge anses for at have kompetence indenfor områderne og være 

upartisk over for lige netop de ledelsesberetninger vi præsenterede for dem.  
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Fra CBS lykkedes det at interviewe Jens Frederiksen, som underviser i andre regnskabsformer på 

Handelshøjskolen i København.  

Kriterier til udvælgelse af interviewpersoner er gennemgået som følgende: 

 

Køn valgte vi fordi der flere gange har været mange større debatter omkring kvinder i lederstillinger. I 

TV2 den 24. august 2007, blev der diskuteret om kvinder er lige så gode ledere som mænd, og lige så 

mange forskellige forskere der er inden for området er der forskellige konklusioner. Nogle mener at 

kvinder har et omsorgsgen der stikker så dybt at kvinder har nemmere ved at se på sine medarbejdere 

om de er glade og tilfredse. Andre mener at kvinder ikke er hårde nok i forhandlingssituationer, hvilket 

også medfører der ulighed i aflønningerne vi stadigvæk oplever i et ellers velorganiseret land som 

Danmark.  

Vi har diskuteret alle aspekter, uden at udarbejde en hel kandidatafhandling, og er enige om at det på 

være den enkelte persons egenskaber, og hvad denne lederperson bør kunne. Det havde været rart om 

vi kunne have fået en kvindelig leder til at stille op for selskaberne, men må nøjes med at få Judith 

Skous (FSR) holdning. Dvs. at nogle af de områder vi forsøger at afdække ikke kan baseres på om det 

er en mand eller kvinde der har lederansvaret.  

 

Fagområde og stilling er naturligvis relevant da vi stiler mod toppen af selskabet, og dermed også de 

personer der er involveret i og omkring toppen af selv samme selskab. Vi vil kun få det reelle billede 

ved at afdække hele omfanget af ledelsesberetningen. Dvs. at vi skal have ledelsens mening af 

udformningen og indholdet af ledelsesberetningen.  

Vi skal derudover undersøge om det er "korrekt" hvad der står skrevet i ledelsesberetningen, dvs. 

gennem revisorer, som indtil nu har haft ansvaret om at revidere ledelsesberetningen og sørge for at det 

giver "et retvisende billede". Da det således skal være en statsautoriseret revisor som foretager denne 

handling, og som vi med vores baggrund som revisorer ved at det ofte er de ledende revisorer der selv 

stager stilling til selskabets ledelsesberetning, har vi været nødt til at stile efter de fortravlede top 

revisorer.  
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For at afdække områder der ikke specifikt berører de enkelte selskaber interviewer vi personer fra FSR, 

som udstikker retningslinier omkring ledelsesberetningen, men igen skal vi se sikre os de 

baggrundsmæssige forhold.  

 

Lederanciennitet er en væsentlig faktor, der giver os en indikation af personens placering i 

organisationens sociale struktur. Det er vigtigt at vide om lederen fra selskabet er en integreret del af 

selskabet og dermed følger "strømmen", eller om det er en forholdsvis ny person som efterlever alle 

stillede krav der måtte være. Dette er ligeledes gældende for alle andre områder. Det er vigtigt i en 

interviewsituation at vide om der er mulighed for at have påvirkning på informanten. Da en leder er 

vant til at tage ansvar for sine meninger, er det derfor ligeledes nemmere at undgå at lederen bliver 

farvet af egne holdninger under interviewet. 
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BILAG 8 – Sepstrups teori om kommunikationsprocessen 

 

Preben Sepstrup er systematiker og har arbejdet med information og medier I forhold til afsendernes 

reelle mål. Dermed også sagt, at denne vurderer mennesker opmærksomhed, viden, holdninger og 

adfærd I forhold til de enkelte kommunikative processer. Samtidig konkluderes endvidere, at 

mennesket er bestående af kompleks sammenhæng, som gøres op I forbindelse med gennemgang af 

kommunikationsprocessen. Sepstrup sætter fokus på målgruppen og definerer I den forbindelse fem 

karakteristika ved modtagerne141. 

 

Livssituationen 

Livssituation er afgørende. Dette bestemmer hvordan kommunikationsprocessen forløber, - 

eksempelvis ved modtagelse af e-learning vil der være en ganske stor forskel på jobfunktion, dét 

kendskab, som man har opbygget forinden indlæringen samt alder mv.  

 

Relevansopfattelse 

Det er modtagernes holdning, der medvirker til at modtagerne faktisk og reelt modtager de 

informationer, som viderekommunikeres til modtagerne. Det er dermed den subjektive opfatteles, der 

påvirkerer kommunikationen, og kan ofte være forskellig fra, hvad afsenderen af kommunikationen 

egentlig og oprindelig havde til hensigt at viderekommunikere.  

 

Informationsbehov 

Modtageren har endvidere deres egen subjektive opfattelse af deres behov i forbindelse med 

modtagelse af kommunikative data. Det er afgørende for, hvor meget ”besvær” man vil acceptere som 

modtager 

 

                                                 
141 Sepstrup, Kommunikation, 2004, side 142 
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Informationsomkostninger  

Informationsomkostninger hentyder til de omkostninger, som modtager af informationer tilegner den 

pågældende informationsstrøm. Besværligheder i denne forbindelse, eksempelvis igen via e-learning 

kunne være142: 

 

o En opfattelse af at man ikke er teknisk dygtig nok til at gennemgå programmet, bange for at 

”dumme sig” 

o Besvær med at læse tekst på en computerskærm 

o Nervøsitet for at e-learningsprogrammet er for komplekst, kommunikationsniveauet 

 

Informationsværdi 

Informationsværdien betegner modtagerens ”udbytte ved at bruge et kommunikationsprodukt143 og jo 

større informationsværdi, jo større er muligheden for at motivere modtageren.  

                                                 
142 Sepstrup, Kommunikation, 2004. 
143 Sepstrup, Kommunikation, 2004, side 152. 
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BILAG 9 – Artikkel fra Business.dk vedrørende besvigelser 

 

Besvigelse er svært at forhindre 

Af John Jakobsen Senest opdateret Tirsdag den 2. december 2003, 23:00  

Kontrol har aldrig været så meget på dagsordenen, som tilfældet er i dag, siger de 

statsautoriserede revisorers formand, Jørgen Peter Bærentsen. 

Revisorerne er samfundets tillidsrepræsentanter. Men kunne de have forhindret den svenske Skandia-

skandale, hvor ledelsen bevilligede sig selv bonuser i millionklassen?  

Nu kender jeg ikke tilstrækkeligt til Skandia-sagen. Jeg hverken kan eller vil udtale mig konkret herom. 

Men den umiddelbare reaktion er, at det mere eller mindre ligner bevidst ledelsesbesvigelse, og det kan 

være svært eller umuligt at forhindre. Samtidig ser det også ud til, at der er elementer af grådighed 

impliceret. Vi har haft de store amerikanske skandaler med Enron som den mest kendte. Er revisorerne 

blevet klogere?  

Ledelsesbesvigelse har siden da været langt mere på agendaen. Kontrol har aldrig været så meget på 

dagsordenen, som tilfældet er i dag. Men vi må på den anden side konstatere, at mulighederne for 

besvigelse er legio. Selv om vi sætter alt ind, kan vi ikke opdage det hele. Det må vi som samfund 

vænne os til.Kan revisorerne forhindre besvigelse, eller kan de kun opdage det bagefter?  

Vi gør meget for at forhindre besvigelse. Vi sikrer os, at forretningsgange og kontrolfunktioner er i 

orden. Men hvis en ledende medarbejder aftaler noget med folk uden for virksomheden, så kan alt 

papirarbejde være i den skønneste orden, og alligevel sker der besvigelse, f.eks. gennem forhøjelse af 

priser.Skatteministeren har jo planer om, at mønstervirksomheder skal slippe lettere gennem kontrollen 

end andre. Stiller det ikke ekstra krav til revisorerne?  

Nu er disse tanker jo ikke udmøntet i lovforlag. Men tanken kan jeg godt følge. Det er jo trods alt 

størsteparten af virksomhederne som opfører sig redeligt. Derfor kan det være en god idé at flytte 
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ressourcer væk fra mønstervirksomhederne og i stedet koncentrere sig om de andre.Kender du 

vendingen: Tillid er godt, men kontrol er bedre, og er du enig?  

Både ja og nej. Vi kan desværre ikke basere alt på tillid. Samfundet og lovgivningen bliver mere og 

mere kompliceret. Derfor er kontrol nødvendigt. Men det skal være kontrol med omtanke.  
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BILAG 10 – Interviewguide 

 

1.A 

 

Interview med selskabsledere 

 

Organisationen 

1. Hvordan er organisationen opdelt? Bestyrelse, direktion og revisionskomité. 

2. Hvordan varetager de deres områder?  

 Bestyrelsesmøder og møder med direktionen 

 Interne kontroller  

3. Hvilke positive/negative træk vil du fremhæve ved arbejdsfordeling?  

4. Hvem udfærdiger ledelsesberetningen? 

 Beskriv processen  

5. Hvem sikrer sig rigtigheden heraf?  

6. Hvordan undgås besvigelser? 

 

Samarbejde mellem  

6. Hvordan fungerer samarbejdet mellem bestyrelse og direktion og videre ned af i systemet?  

7. Er rollerne meget opdelt?  

8. Hvordan opfatter du din egen rolle?  

9. Hvilket input fra bestyrelsen/direktionen virker stimulerende/hæmmende på dine egne initiativer i 

forhold til aflæggelsen af ledelsesberetningen? 

10. Har du oplevet barrierer i forhold til at yde indflydelse på indholdet i ledelsesberetningen?  

11. Kan du 100% stå indenfor indholdet i ledelsesberetningen?  

12. Kan du anbefale en mere effektiv proces til udarbejdelse af ledelsesberetningen?  

 

Ledelsesberetningens indhold  

12. I skriver i følger Følg eller forklar princippet, er der områder hvor du ville øge informanten eller 

holde igen i forhold til den sidst aflagte Årsrapport?  



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 168 af 207 

13. Hvilken indflydelse mener du ledelsesberetningen har på interessenter til selskabet? (I forhold til 

aktionærer, samfundet og Danmark udadtil)  

14. Tidligere har revisor skulle erklære sig om at ledelsesberetningen giver et retvisende billede, hvad 

er din holdning til revisors arbejde i forbindelse med sikring af ledelsesberetningen af rigtigheden?  

15. Hvordan oplever du revisors engagement i revision af ledelsesberetningen?  

16. Vil det ændre noget nu hvor ledelsesberetningen ikke længere skal revideres?  

17. Hvordan sikrer interessenterne sig nu for rigtigheden af ledelsesberetningen?  

18. Kan det tænkes at det muligvis vil kan komme situationer hvor ledelsen af et selskab vælger at 

tilbageholde oplysninger og måske ende som ENRON?  

19. Hvordan vil i oplyse offentligheden at i har sikret ledelsesberetningen så den giver et retvisende 

billede?  
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1.B 

 

Interview med revisorerne 

 

Organisationen 

1. Opdelingen i Danmark er tostrenget, dvs. der medgår en Bestyrelse og en Direktion. Er dette en 

opdeling der er ønskelig? Gerne i forhold til indførslen af revisionskomiteer. 

2. Hvordan varetager de deres områder?  

a. Bestyrelsesmøder og møder med direktionen 

b. Interne kontroller  

3. Hvilke positive/negative træk vil du fremhæve?  

4. Hvem udfærdiger ledelsesberetningen?  

5. Hvem sikrer sig rigtigheden heraf?  

6. Hvordan undgås besvigelser efter indførslen af L100? 

 

Samarbejde mellem  

7. Hvordan fungere samarbejdet mellem bestyrelse og direktion og videre ned af i systemet?  

8. Er rollerne meget opdelt?  

9. Hvilket input fra bestyrelsen/direktionen virker stimulerende/hæmmende på dine egne 

initiativer i forhold til aflæggelsen af ledelsesberetningen? 

10. Har du oplevet barrierer i forhold til at yde indflydelse   

11. Hvilken indflydelse mener du ledelsesberetningen har på interessenter til selskabet? (I forhold 

til aktionærer, samfundet og Danmark udadtil)  

12. Tidligere har revisor skulle erklære sig om at ledelsesberetningen giver et retvisende billede, 

hvad er din holdning til revisors arbejde i forbindelse med sikring af ledelsesberetningen af 

rigtigheden?  

13. Hvordan oplever du revisors engagement i revision af ledelsesberetningen?  

14. Vil det ændre noget nu hvor ledelsesberetningen ikke længere skal revideres?  

15. Hvordan sikrer interessenterne sig nu for rigtigheden af ledelsesberetningen?  
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16. Kan det tænkes at det muligvis vil kan komme situationer hvor ledelsen af et selskab vælger at 

tilbageholde oplysninger og måske ende som ENRON?  

17. Hvordan vil i oplyse offentligheden at i har sikret ledelsesberetningen så den giver et retvisende 

billede?  

 

 

 

 

 



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 171 af 207 

BILAG 11 – Resumé Ole Steen Jørgensen, FSR 

 

Efter en indledende oplysningssamtale med personen, der interviewes, omkring vedkommendes faglige 

baggrund samt en introduktion af vores kandidatafhandling, starter vi med nogle indledende spørgsmål 

omkring organisationers for dernæst at dykke dybere og dermed opnå en forståelse af 

interviewpersonens opfattelse af ledelsesberetningen før og efter L100.  

 

 

Ole Steen JørgensenSteen Jørgensen er selv uddannet Cand. Merc. Aud., og var for en del år tilbage 

selv ansat i et revisionsfirma. Han er ikke bekendt med hvordan organisationer, herunder bestyrelsen, 

behandler ledelsesberetningen, men kan umiddelbart kun svare på spørgsmål vedrørende lovgivninger 

og anbefalinger.  

 

Vi starter med at stille et spørgsmål omkring hvordan det danske system er opbygget, for at finde ud af 

om det er en ønskeværdi opdeling. Dette kommenterer han med at i forhold til den tyske opdeling af 

bestyrelse og revisionskomite er den danske model en anelse vag. Den tyske opdeling er noget skarpere 

og der er en del flere krav til tyske selskaber. Dette uddyber han ikke yderligere men siger at hvis 

danske selskaber ønsker det, er der mulighed for at den tyske model kan inkorporeres. Mange selskaber 

har allerede indarbejdet en revisionskomite, og i forbindelse med den nye lovgivning om 

revisionsudvalg, skal der ifølge EU 8. direktiv indføre et revisionsudvalg fra 2009, som i Danmark er 

begrænset til de største 1000 børsnoterede selskaber. Dette uddyber Ole Steen Jørgensenmed at forklare 

at medlemmerne skal vælges på generalforsamlingen samt at der er forskellige kompetenceområder for 

bestyrelse og revisionsudvalg. Det er således planen at den eksterne revisor skal deltage i møder med 

revisionsudvalget så revisionen løbende holdes ajour. For revisor fortsat kan være uafhængig er der 

rotationspligt, men om de 7 år, der er krav om pt. er nok, må tiden vise.  

 

Hvis det fremover er nødvendigt at indføre et revisionsudvalg, hvordan sikres rigtigheden så, i 

skrivende stund, af både det finansielle og ikke-finansielle regnskab? Til dette kommentere Ole Steen 

Jørgensenat han ikke kan svare på om det der bliver afgivet i ledelsesberetningen er retvisende, men 



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 172 af 207 

håber at virksomhederne tager det seriøst, og udarbejder nogle retvisende ledelsesberetninger. Han 

siger også, at indførelse af revisionsudvalg sikre flere ressourcer, og der vil være større sikkerhed 

omkring aflæggelsen af ledelsesberetningen fremover.  

 

Efter lidt undren spørges omkring hvem der ansætter disse revisionsudvalg og hvordan disse bliver 

aflønnet. Til det svarer Ole Steen Jørgensenat det ofte er bestyrelsen, som desuden selv besidder de 

fleste af posterne, der både foreslår og aflønner det nye revisionsudvalg, og at formanden for 

revisionsudvalget formodentlig får ca. 50 % af hvad et bestyrelsesmedlem for i vederlag.  

 

Vi bevæger os videre til den anden del af interviewet og spørger ind til L100. I forhold til nu hvor der 

laves en decideret erklæring, skal revisor fremover kun konsistenstjekke ledelsesberetningen fremover, 

og eventuelt komme med en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. Hvilken sikkerhed giver det 

ledelsesberetningen?  

Ifølge Ole Steen Jørgensener det efterfølgende kun begrænset sikkerhed og måske endda endnu mindre 

et ved et review. Det betyder ligeledes, at i forhold til 2001-loven, hvor det var hensigten at komme 

væk fra de rosenrøde detaljer, er der stadigvæk fare for at ledelsesberetningen igen bliver mere 

unuanceret og mere subjektiv en hidtil efter L100. Ole Steen Jørgensenmener at eksperter har udtalt at 

der formodentlig kommer flere informationer med i ledelsesberetningen fremover, nu hvor der ikke 

skal laves revision af ledelsesberetningen men kun af den finansielle del af årsrapporten. 

"Virksomheder har tidligere været bange for at informere om noget der måske ikke kan holde vand, når 

revisor gennemgik beretningen" udtaler Ole. Yderligere står det i forarbejdningen, at det er hensigten 

med den nye lovgivning at flere vil give yderligere informationer, men uden at det vil give ekstra 

administrationsbyrder. "Regeringen har faktisk solgt L100 omkring den øgede informationsværdi, ved 

at fokusere på at de administrative byrder begrænses", siger Ole Steen Jørgensenmed et smil.  

Det næste vi spørger ind til er hvorvidt det er muligt for interessenter at stOle Steen Jørgensenpå 

oplysningerne i ledelsesberetningen nu hvor der kun er krav om konsistenstjek. Til det svarer Ole Steen 

Jørgensenat interessenter bør lægge mindre vægt på ledelsesberetningen og mere vægt på de finansielle 

oplysninger da der er risiko for at nogle oplysninger udebliver, nu hvor revisor ikke længere har krav 

på dokumentoplysninger. Men det står jo i §9 stk. 2 at ledelsens regnskabserklæring skal erklære at 

oplysningerne er korrekte og ikke misvisende og at denne giver et retvisende redegørelse. Dette burde 
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resultere i at ledelsen ikke tilbageholder væsentlige oplysninger, da de kan holdes strafansvarlige. Alt i 

alt mener Ole Steen Jørgensenat der måske kommer mere nuancerede ledelsesberetningen forstået på 

den måde at nogle vælger at give yderligere informationer hvor andre holder igen.  

Hvis revisor støder på områder der "måske" mangler noget understøttende materiale, skal revisor i 

henhold til den nye bekendtgørelse af 26. juni, kun udtale sig omkring det i et særskilt afsnit, men der 

kommer ikke længere supplerende oplysninger i årsrapporten, mener Ole, og fortæller samtidig at der 

er en ny erklæringsvejledning på vej fra E&S, som kan give en bedre ide til hvordan revisor skal 

forholde sig til erklæringen.  

Ledelsesberetningens indhold diskuteres og Ole Steen Jørgensenhenviser til de enkelte selskabers 

hjemmesider om deres kommunikationsmidler, herunder Corporate Governance, som desuden mange 

selskaber allerede har implementeret i deres ledelsesberetninger. Ole Steen Jørgensenrefererer til 

§107b, der omtaler hvilke oplysninger en ledelsesberetning skal opfylde. Om der er nye tiltag til 

Nørby-udvalgets anbefalinger tror Ole Steen Jørgensenikke der er tale om da den nye lov først skal 

inkorporeres. Ole Steen Jørgensenkan dog oplyse at der i skrivende stund vurderes om kønskvotering 

og oplysninger herom skal indgå i årsrapporten. 

Senere i forløbet oplyser Ole Steen Jørgensenat der er lidt af et dilemma omkring den nye lov L100, 

eftersom Danmark jo har haft revision af ledelsesberetningen, som det eneste land, men ved at følge 

EU, kan vi risikere at på trods af at ledelsesberetningen ikke længere skal revideres, kan der indføres 

nye byrder i form af Corporate Governance. Selv om regeringen ønsker at mindske 

administrationsbyrderne med 25% ved at slette på kravene til ledelsesberetningen, kan det alligevel 

medføre en ekstra administrationsindsats i det CG bliver indarbejdet på selskabernes hjemmesider, 

hvilket der kan henvises til i årsrapporten, som således kan blive revisionspligtig i sidste ende. Om 

revisor skal blandes ind i det vides ikke, og det er kun §14 omkring kvalitetskravene der kan diskuteres 

pt.  

Da Judith Skov desværre havde meldt sig syg, og Ole Steen Jørgensenikke havde hverken tid eller lyst 

til at svare på flere spørgsmål sluttede interviewet, meget brat herefter.  
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BILAG 12 – Resumé Henrik Kronborg, KPMG 

 

Efter en indledende oplysningssamtale med personen, der interviewes, omkring vedkommendes faglige 

baggrund samt en introduktion af vores kandidatafhandling, starter vi med nogle indledende spørgsmål 

omkring organisationers for dernæst at dykke dybere og dermed opnå en forståelse af 

interviewpersonens opfattelse af ledelsesberetningen før og efter L100.  

 

Henrik Kronborg Iversen Kronborg er statsautoriseret revisor og medunderskriver på årsrapport i 

APMM og CARLSBERG som begge er børsnoterede selskaber. Han arbejder desuden ikke med 

mindre børsnoterede selskaber og slet ikke med selskaber uden for børsen.  

 

Som Henrik Kronborg Iversen ser det har stort set alle børsnoterede selskaber revisionskomiteer, som 

for øvrigt er meget velgørende ide alle parter er meget professionelle. Vi spørger lidt ind til opdelingen 

af ansvar i forhold til bestyrelse og direktion og Henrik Kronborg Iversen mener at nogle steder er 

direktionen stærkere end bestyrelsen og andre steder er det lige omvendt, men alle er professionelle og 

arbejder for samme sag og i samarbejde med de respektive revisionskomiteer. Yderligere hører vi at 

reglerne for revisionskomiteer i Danmark pt. er meget tynde og at man i selskaberne typisk har et 

kommissorium, som følges, dvs. har en række retningslinier for hvad de skal lave. Hvad der præcist 

følges af regler er revisor ikke oplyst om, men at det som oftest er en regnskabskyndig person der har 

fremlagt retningslinierne.  

 

I forhold til kommunikationen til selskaberne er det ifølge Henrik Kronborg Iversen en lettelse når der 

er en revisionskomite da der er mulighed for at komme tættere på selskabet og løbende kan diskutere 

situationer. Det er jo begge parter der opnår noget gavnfuldt ved brugen af en revisionskomite. Nogen 

gangen er revisor med til planlægningsmøder og andre informative møder, som hjælper til 

revisionsplanlægningen. Det vil ligeledes være lettere at informere bestyrelsen omkring 

revisionsprotokollatet, da det er en løbende gennemgang i forbindelse med samtale med 

revisionskomiteerne idet de skal rapportere videre til bestyrelsen.  
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Det er der vigtigt at vide i et selskab er, udtaler Henrik Kronborg Iversen, at det er pålidelige 

mennesker der sidder i de ledende stillinger i selskaber, og jo flere kommissorier der udarbejdes, jo 

større er tilliden, for hvem vil nedfælde en række regler for bagefter selv at overskride dem. Udover 

den større tillid er det også nemmere for revisor da der er strenge krav om hvem der laver hvad og 

hvorfor. Samspillet vil ligeledes øges, da revisor ved hvad de skal forholde sig til, og selskabet ved 

præcis hvad der indgår på alle områder da det er nedskrevet på papir.  

Det første Henrik Kronborg Iversen kommenterede omkring ledelsesberetningen er at det er et 

reklamevindue for selskaberne. Det er her de skal sælge deres aktier, så jo flere informationer en 

ledelses formår at få med i ledelsesberetningen, jo bedre salgsargument. De væsentlige områder 

omkring selskabernes finansielle situation skal alligevel indgå i årsrapportens noter, og det er her 

aktieanalytikere ser på selskabet, ikke gennem ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen er mere 

omkring de markeder selskabet forholder sig i, og i hvad der forventes at ske i Verden fremover. Ikke 

mere konkret end det, altså bare noget man alligevel, med lidt interesse, kan finde i markedsanalyser.  

 

Der spørger ind til hvordan et selskab vurdere hvad der ligger til grund for de informationer der 

medtages i ledelsesberetningen samt hvordan revisor i praksis revidere denne. Til dette svarer Henrik 

Kronborg Iversen at de ikke finansielle dele, kan være en noget større proces end de finansielle 

opgørelser. Dette begrundes med at de store selskaber er i løbende dialog med de større investorer 

(analytikere) for at få bekræftet hvilke oplysninger de ønsker at benytte sig af. Herefter udstikker 

selskabet en række instrukser til forskellige afdelinger, der således skal komme med forskellige 

analyser der understøtter deres område. Dette videreformidles oftest til en kommunikationsafdeling 

som sammensætter ledelsesberetningen. Dette betyder derfor at der er dokumentation til revisor i form 

af disse analyser. Revisor gennemlæser ledelsesberetningen og spørger ind til områder der kan have 

relevans, samt tager stikprøver heraf. Som Henrik Kronborg Iversen påpeger skal et selskab kunne 

dokumentere hvad der står i ledelsesberetningen, og de selskaber Henrik Kronborg Iversen revidere 

aflevere som regel 1 til 2 større mapper med forskellige analyser til alle områder i ledelsesberetningen.  

 

Efter lidt undren over hvad der så menes med reklamevindue, forklarer Henrik Kronborg Iversen at et 

større selskab jo gerne vil stå til ansvar over for sine analytikere, hvilket er årsagen til selskabets mange 
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dialoger med investorerne. Så det er en 100 % "sand" reklame, hvor alt er dokumenteret, men kun for 

de personer der ønsker at læse ledelsesberetningen.  

 

Hvad betyder det så nu hvor L100 er trådt i kraft? Ifølge Henrik Kronborg Iversen mener han ikke det 

vil have nogen betydning overhovedet. Selskaberne vil formodentlig forsætte på samme måde som 

hidtil, og de store børsnoterede selskaber som Henrik Kronborg Iversen er revisor for, vil højst 

tænkeligt forsætte med revision af ledelsesberetningen. Henrik Kronborg Iversen mener at ændringen 

med lovgivningen var et indgreb for ikke at få SOX ind af bagdøren. I tilfælde af at revisor skulle 

revidere de interne kontroller ville arbejdet være mindst det dobbelte af i dags arbejde. Selv nu hvor 

revisionsudvalg er lovgivningsbestemt, vil det ikke medføre merarbejde. De tests revisor foretager sig 

af kontroller i form af løbende revision, vil fortsætte som hidtil, men kunne have været en udfordring 

hvis der stod henvisninger til deres hjemmeside eller lign. i ledelsesberetningen hvis lovgivningen så 

var blevet udvidet og revisor var nødt til at revidere det. Dette er ikke en del af revisionen nu, og bliver 

det heller aldrig, udtaler Henrik Kronborg Iversen, det er for omkostningsfyldt og vil kun give 

problemer for hele linien. Med det menes at alle vil blive overdynget af arbejde og kan medføre at 

selskaber kan gå konkurs, som det f.eks. ses i USA. Desuden er vi i Danmark temmelig gode til at teste 

de interne kontroller set i forhold til andre EU lande. Det primære med ændringen af lovgivningen er at 

ensrette EU-reglerne, men da vi er de eneste til at revidere en ledelsesberetning, står vi ret godt i 

forhold til det retvisende billede.  

 

Henrik Kronborg Iversen fortæller at der siden slutningen af 60.erne findes et revisionsprotokollat i 

Danmark, hvilket er noget mere end i andre lande, og at revisor på den måde konstant formår at 

informere bestyrelsen. Det betyder selvfølgelig ikke at der er 100 % sikkerhed for at undgå besvigelser 

i selskaber, for hvis to personer ønsker at snyde, vil det altid være muligt. Henrik Kronborg Iversen har 

aldrig oplevet en kontrol med mere end to personer, dvs. det vigtigste for en revisor er, at danne sig et 

indtryk af ledelsen og pr. instinkt og tidligere erfaring, vurdere risikoen for besvigelser i det 

pågældende selskab. Der er dog ikke noget som helst der indikere nogen former for besvigelser i de 

selskaber Henrik Kronborg Iversen er revisor for, det omtaler han som meget professionelle ledelser.  

 



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 177 af 207 

Hvad en revisor så gør, hvis der er "fejl" eller mulighed for mistolkninger i ledelsesberetningen, både 

før og efter vedtagelsen af L100, er at bede ledelsen om at rette det, forklarer Henrik Kronborg Iversen. 

Det er normalt ikke noget problem, da ledelsen jo ønsker at give et retvisende billede, men selvfølgelig, 

hvis der er uoverensstemmelser mellem parterne, må der jo gives en supplerende oplysning.  

 

Slutteligt fortæller Henrik Kronborg Iversen at eftersom selskaberne har interessen i at udarbejde en 

grundig ledelsesberetning, og formodentlig fortsætter med at have revisor ind over, vil det ikke have 

betydning for investor. Men Henrik Kronborg Iversen indrømmer dog at for den lille investor, Hr. 

Jensen. kan der i mindre børsnoterede selskaber være grundlag for at gøre ledelsesberetningen endnu 

mere reklameagtig, og måske lidt for rosenrødt. Dette vil muligvis have en lille effekt for valg af aktier 

for den lille investor, men Henrik Kronborg Iversen vil være overrasket hvis det vil være et problem 

fremover. Man skal jo altid huske at jo større åbenhed omkring selskaber, jo mere retvisende hvilket så 

kan medføre flere investorer. 
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BILAG 13 – Resumé Per Møller, APMM 

 

Efter en indledende oplysningssamtale med personen, der interviewes, omkring vedkommendes faglige 

baggrund samt en introduktion af vores kandidatafhandling, starter vi med nogle indledende spørgsmål 

omkring organisationers for dernæst at dykke dybere og dermed opnå en forståelse af 

interviewpersonens opfattelse af ledelsesberetningen før og efter L100.  

 

Per Møller er head of accounting i Mærsk, hvor han bla. styrer den interne revision, sidder ligeledes 

sidder i den gruppe der refererer til revisionskomiteen, inden ledelsesberetningen bliver godkendt og 

videresendes til direktionen og bestyrelsen.  

 

Per Møller starter med at fortælle os at vi godt kan regne med at det i Mærsk kører direkte efter bogen 

når der tales opdeling i af bestyrelsespligter, direktionspligter samt revisionskomiteens opgaver. I 

Mærsk har der siden 1990 været en revisionkomite, der holder samling på alle de finansielle og ikke 

finansielle områder i Mærsk. Der har længe eksisteret en intern beskrivelse af Corporate Governance 

der er meget veldefineret, siger Per Møller, og fortæller præcis hvem der varetager visse områder. Vi 

taler lidt om IT factory, der er en stor nyhed i skrivende stund, og Per Møller forklarer at der 

umiddelbart ikke har været de fornødne kontroller, men at når en organisation er så stor som f.eks. 

Mærsk vil bestyrelse og direktion aldrig kunne gå helt ned i detaljer. Dermed baserer deres viden på det 

de får leveret fra revisionskomiteen, hvilket betyder at de kun overordnet kan vurdere handlingerne, 

hvilket kan være tilfældet i IT factory. Umiddelbart kan siges, at revisionskomiteen får deres viden fra 

Per Møller selv, samt et to andre fra andre områder, så heller ikke revisionskomiteen kommer i detaljer. 

Corporate Governance vurderes i realiteten i alle områder af Mærsk, men da revisionen er ganske tæt 

på de forskellige inhouse procedurer, mindskes risikoen for besvigelser. Omvendt kan siges at, da 

Mærsk er så stor en virksomhed som den er, vil der altid være besvigelser involveret, bare på et mindre 

plan. Der konstateres hvert eneste år besvigelser på beløb af 1-2 mil. kr. pr. sag, hvor der eksisterer 3-4 

sager om året.  
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Efter Per Møllers meget præcise beskrivelse af organisationen og hvorvidt der kan opstå besvigelser i 

samme grad som i IT Factory, spørger vi ind til hvem der udfærdiger ledelsesberetningen. Hertil svarer 

Per Møller at det er et samlet arbejde, som også skinner igennem når man læser ledelsesberetningen. 

Forskellige afdelinger kommer med deres input til hvad der skal medgå i ledelsesberetningen, hvorefter 

en udvalgt gruppe på tre mennesker, Per Møller, Lars Erik Brenøe samt chefen for revisionskomiteen 

vurderer hvad der er relevant, for til sidst at skære til så ledelsesberetningen er klar til udkast til 

bestyrelsen. Løbende over året er der flere møder mellem de forskellige afdelingsledere, 

revisionskomiteen og den eksterne revision, der gerne skulle sikre de interne kontroller samt 

udviklingen i Mærsk.  

 

Dengang revisionskomiteen kom til i 1990 foregik det fuldstændig internt, udtrykker Per Møller. Dette 

var for at give assurance både internt men også over for aktionærerne. Per Møller mener at Mærsk 

måske var de første i Danmark der etablerede en revisionskomite og kort efter startede Novo og Danske 

Bank, hvor de således kunne samarbejde om metodikken. Hverken Direktionen eller Hr Møller har 

aldrig været med i revisionskomiteen, så det er således kun CFO der bliver inviteret med.  

 

Til spørgsmålet omkring hvad der kan virke hæmmende eller inspirerende i forhold til Per Møllers 

siddende stilling svarer han "Det har jeg aldrig tænkt på,----- man kan sige, at det er jo...., - vores 

debatter er meget givne, mht. til hvilken drejning. – Så er det stimulerende at have kontakten til 

direktionen, - netop om selve indholdet i beretningen. Jeg har aldrig følt noget negativt. – men det er jo 

altid direktionen der har sidste ord" Yderligere forklarer Per Møller at det for 20 år siden var meget 

anderledes, da Hr. Møller selv gennemlæste og tilrettede ledelsesberetningen, da han jo var meget 

restriktiv. Hr. Møller var af den indstilling af der ikke var behov for at fortælle for meget til 

omverdenen. Da Hr. Søderberg kom til bløde han så lidt op og nu hvor Niels Smedegård er kommet til 

har han bløde så meget op så han stort set ikke blander sig, kun vedrørende CEO statement. Rikke 

spørger så om de ting Per Møller sender videre bliver ændret. Til det svarer Per Møller at han hidtil 

ikke har oplevet at det han laver bliver ændret, men tværtimod ændrer han meget i det han får længere 

nedefra i systemet. "Der er nok mange der synes jeg klipper for meget af deres ud", siger Per Møller. 

Vi giver udtryk for at vi synes det er en tung proces at udarbejde denne ledelsesberetning, hvilket jo 

kræver store mængder ressourcer og økonomi, men som Per Møller udtrykker det "er det stor opgave 
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og et vigtigt dokument". Som Per Møller fremhæver, er produktet en del af deres kommunikation til 

omverdenen, men ikke et produkt fra Mærsks kommunikationsafdeling, selv om denne afdeling føler et 

ejerskab via de udtryk, som der står i ledelsesberetningen. Mht. kommunikationen siger Per Møller at 

Mærsks ledelsesberetning ikke er en egentlig salgsudgave, som f.eks. NN og Carlsbergs 

ledelsesberetninger, men mere business to business minded. Igennem ledelsesberetningen forsøger 

Mærsk at skabe et overblik, men på trods af at Per Møller synes at ledelsesberetningen er for lang og 

inden gider læse den, er den alligevel meget velstruktureret, igen i modsætning til Carlsberg og NNs 

ledelsesberetninger.  

I forbindelse med kommunikationsspørgsmålene spørger vi ind omkring før og efter 2001-loven og 

L100, hvorvidt det har nogen indvirkning på tilliden til Mærsk. Til det svarer Per Møller at de 40.000 

noterede aktionærer der er, ikke forholder sig til ledelsesberetningen men de finansielle tal i 

årsrapporten. Aktionærerne læser måske de første par sider der omhandler nøgletal og andre væsentlige 

områder, men ellers er det bare løs snak. I forbindelse med indførslen af 2001-loven indskærpede det 

muligheden for at udsende et såkaldt salgshæfte, som ledelsesberetningen jo havde været før hen. Nu 

hvor der igen ikke skal laves revision af ledelsesberetningen kan det da godt være at nogle vælger at 

reklamere mere og tage flere informationer med i ledelsesberetningen, men ikke Mærsk. Vi fortsætter 

samarbejdet med revisionen som hidtil, men følger kun minimumskravene i lovgivningen.  

 

Er lovgivningen så god nok i Danmark? I USA har de flere kontroller, siger Per Møller, men der har de 

jo kontroller af kontroller af kontroller, hvilket Per Møller desuden ikke mener regnskabslæseren gider 

læse om alligevel. De har bare brug for at vide at der er gode kontroller og så ikke mere. I USA laver 

de kæmpe formularer som skal indsendes til NCC, og her ses at der er ikke mange, der egentlig gider 

læse dem. De udgiver faktisk en årsrapport, som er meget tynd, meget mindre end Mærsks. Herhjemme 

har vi en tradition hvor alle reglerne for IFRS, ÅRL mv. opretholdes, hvilket kommer med i 

ledelsesberetningen, men hvis der bliver indført noget lignende det der er i USA, hvor de skriver side 

op og side ned om alle mulige ligegyldige info, bliver det for meget. Det håber Per Møller ikke 

kommer til DK. Men det ville måske være en god ide at uddybe hjemmesiderne således at de ting der er 

standard, så som Corporate Governance, kan forblive på hjemmesiderne, hvorimod der hvor der er 

ændringer i fra år til år, skal medgå i ledelsesberetningen. Hvis f.eks. vi taler om EuroSOX, egner det 

sig bedre til en hjemmeside end i en ledelsesberetning, udtrykker Per Møller. Det bliver formodentlig 
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aldrig noget vi får indført i Danmark, for omkostningerne til sådan noget er alt for store. Det drejer sog 

omkring en fordobling af omkostningerne, altså 50—100 mil. kr. i engangsomkostninger, hvilket ingen 

danske selskaber har mulighed for, specielt ikke når det alligevel ikke vil have nogen betydning for 

ledelsesberetningen.  

 

Da Mærsk hidtil har været en meget lukket organisation, hvor der er mange myter omkring, spørger vi 

ind til om det er noget Per Møller mener, er vendt, eller om de arbejder på det, og om det således vil 

komme til udtryk gennem ledelsesberetningen eller andre kanaler. Hertil svarer Per Møller at tingene er 

blødt meget op i forhold til da Hr. Mærsk selv sad på tronen. Men de har jo aldrig været lukkede når 

det kommer til at kommentere til medierne, siger Per Møller, som egentlig også undrer sig over 

hvordan det kan gå så vidt i forhold til rygterne. Mærsk takker kun nej til at kommentere hvis det er af 

børshensyn. Konglomeratvirksomheder som sammenlignes, f.eks. APL (container) og SHELL, skriver 

de mere om de enkelte områder i deres koncerner, men fordi de kun beskæftiger sig med enkelte 

områder er det også nemmere. Hvis Mærsk kunne skrive lige så meget om alle deres områder, ville 

årsberetningen i stedet fylde 500 sider, derfor skriver de kort men præcist om alle fag.  

 

Det kan godt være at analytikerne ønsker flere informationer, men det har Mærsk taget stilling til og 

fravalgt. Det er både den tidligere CEO og den nuværende enige om. Det gælder jo om at skabe 

overblik i en ledelsesberetning, ikke at forvirre.  

 

Mht. revisors indblanding i ledelsesberetningen mener Per Møller ikke der kommer nogen ændringer. 

Revisors proces nu er at hver gang der er fakta, skal de have dokumentation for det, og hvor de finder 

fejl enten retter Mærsk det, eller finder det rette dokumentation for det. Dette vil forblive det samme 

fremover, for revisionen er meget tæt på selskabet og det er sådan Mærsk ønsker det skal fortsætte. Den 

eneste ændring der vil blive er, at vi selvfølgelig vil følge lovgivningen og dens mindstekrav om at 

revisor skal konsistenslæse ledelsesberetningen, hvor revisors ansvar således vil mindskes, men den 

reelle proces forbliver den samme.  

I forhold til andre børsnoterede selskaber tror Per Møller ikke der vil komme nogen ændringer. Det 

bliver i hvert fald kun revisor der kommer til at mærke ændringen.  
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BILAG 14 – Talcott Parsons handlingssystemer 

 
Talcott Parsons gennemgang er citat fra siden:  

http://s3.amazonaws.com/steffentchr/2291/Strukturel_funktionalisme.doc  

 

Talcott Parsons 

 

De 4 handlingssystemer:  

 

1. Kulturelt-system ; system af tegn og symboler, konstrueret symbolisme udgør 

forbindelsesleddet til den ultimative virkelighed, via kultur og trossystem. Grundlag for fælles 

værdimønstre. Hovedkraft der skaber koordination af handlingsorienteringer og motivation, det 

sociale systems funktionsevne.  

Kan være komponent i andre systemer (da internaliseret), men også separat eksistens. 

 

2. Personligheds-system ; energisystem, der giver motivation og handlingsvejledning.  

Grund motivation = behovsdispositioner + trang til optimering af behovstilfredsstillelse. 

Kontrolleret af socialt, (har skabt behovene) Passivt personlighed system.  

 

3. Adfærdsorganismen ; msk. som biologisk væsen, energisource for øvrige handlingsystemer. 

 

4. Social-system ; eksisterer af individer, der interagerer med hinanden i en situation. Aktører, hvis 

motivation findes i optimeringen af gratifikation og hvis relation til situationen og til hinanden 

er defineret ud fra et kulturelt system af fælles og struktureret symboler. (Sui generis) 

 

Dualistisk virkelighed: består af 2 niveauer; de materielle betingelser (fysisk-organiske) og den 

ultimative virkelighed.  

 

http://s3.amazonaws.com/steffentchr/2291/Strukturel_funktionalisme.doc 
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BILAG 15 – Gennemgang af regnskabsklasser 

 

Opdeling af regnskabsklasser efter indførsel af L100 er illustreret i Figur 7. Opdelingen går fra 

regnskabsklasse A – C, hvor C er opdelt i Store og Mindre C-virksomheder. 

 

Figur  – Fordeling regnskabsklasser 
 

Regnskabsklasse 
A*

Regnskabsklasse C
STOR

Regnskabsklasse B
Regnskabsklasse C

MELLEM

0 -10 > 2500 - 50 50 - 250Antal ansatte

0 - 7 > 1430 - 36 36 - 143Balance sum i mio. 
DKK.

0 - 14 > 2860 - 72 72 - 286Nettoomsætning i 
mio. DKK.

* Regnskabsklasse A omfatter som nævnt i ovenstående afsnit, udover personlige virksomheder, andelsselskaber med 
begrænset hæftelser. Grænserne er derfor gældende for disse.

Kilde: Egen tilvirkning af L100's ændrede regnskabsklasser.

 

Udfra figur 7 tydeliggøres, at vedtagelsen af L100 har øget grænsestørrelserne med 17% gældende for 

regnskabsklasse A, 24% for regnskabsklasse B, 20% for regnskabsklasse C (mellem) og slutteligt 20% 

for regnskabsklasse C (store).  
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Vedrørende en klasse B virksomhed vil der typisk kun være en aktionær eller anpartshaver. 

Hovedaktionæren skal typisk kun anvende årsrapporten overfor banken til dokumentation vedr. 

kassekredit, lån eller lignende, der er dermed ikke behov for oplysninger om virksomhedens 

videnressourcer, miljøpåvirkninger m.v., så længe årsrapporten viser en stabil og sund udvikling.  

Hovedaktionæren anvender dermed ikke løbende regnskabet, som en slags profilering overfor nye 

investorer og det har dermed ikke betydning for ham, om hans videnressourcer er definerede, for 

virksomheden skal ikke prisfastsættes på baggrund heraf alligevel. Hovedaktionæren er ligeledes typisk 

en del af den daglige drift, og han har dermed løbende overblik over de forskellige tiltag, som berører 

virksomheden. Yderligere har han dermed også en løbende føling med den økonomiske situation, og 

har derved til en vis grænse selv indflydelse på udviklingen. Hovedaktionærens baggrundsviden 

omkring selskabet er dermed typisk meget større end den information, som regnskabet giver. 

 

I et børsnoteret selskab, hvor aktionærerne har ansat en bestyrelse, og bestyrelsen har ansat en 

direktion, har aktionærerne ikke selv denne løbende føling og overblik over virksomheden, idet de ikke 

selv er involveret i den daglige drift. Aktionæren kan dermed kun vurdere lønsomheden af sin 

investering på baggrund af de udarbejdede periode- og årsrapporter.  

 

Yderligere skal regnskabet i et børsnoteret selskab typisk anvendes som profileringsmateriale for 

fortsat at fastholde de nuværende investorer, samt med henblik på at tiltrække nye. Investorerne har 

typisk kun mulighed for at danne sig et indtryk af virksomheden ud fra årsrapporten, og det er dermed 

vigtigt, at de får så mange relevante og pålidelige oplysninger som muligt for at vurdere investeringen. 

Udover investorerne er der også en stor del andre interessenter, som har interesse i virksomhedens 

regnskab, f.eks. ansatte, leverandører, kunder m.v. Disse grupper af interessenter har selvfølgelig også 

interesse i virksomheden i klasse B, men hver enkelt gruppe af interessenter er også større, des større 

virksomheden er. Udviklingen i regnskabet berører dermed en større gruppe af personer.  

 

Jo mindre virksomheden er, des større mulighed har interessenterne ligeledes for at komme i kontakt 

med personer, som har et overordnet overblik over virksomheden og tilsvarende omvendt. Dvs. at en 

interessent for en større virksomhed dermed er nødt til at få de informationer om virksomheden, som 

han har behov for gennem regnskabet.  
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Årsregnskabslovens §2, stk. 1 definerer de enkelte dele i årsrapporten144, som er henholdsvis 

årsregnskabet, ledelsesberetningen samt en ledelsespåtegning. Der kan suppleres med yderligere 

beretninger, herunder de såkaldte supplerende beretninger, som hovedsageligt er videns og 

miljøregnskaber. Revisionspåtegningen kan ligeledes tilføjes og vil typisk være en del af rapporten, 

medmindre virksomheden har fravalgt revision145.  

 

                                                 
144 En ’årsrapport’ er et begreb, som består af flere enkelte dele. 
145 Se Bilag 5 for en af opgaveskriverne omtale af fravalg af revision og grænsestørrelser i denne forbindelse. 
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BILAG 16 – Gennemgang af Nørbyrapporten 

 

Den danske regering nedsatte i 1997 et udvalg, der skulle arbejde og behandle Corporate Governance 

(god selskabsledelse) i danske virksomheder. Meningen med udvalget var, at give en analyse af de 

forhold og omstændigheder, som der var for danske virksomhederl, og særligt hvordan de arbejdede 

med god selskabsledelse. Fokus lå særligt omkring ejerindflydelse, investorers adfærd, aflønning af 

ledelse mv. Efterfølgende at disse behandlinger og gennemgangen af danske virksomheders anvendelse 

af god selskabsledelse stod det klart, at regeringen måtte nedsætte et nyt udvalg, der skulle assistere 

danske virksomheder med deres rapportering omkring god selskabsledelse og orientere omkring de 

fordele, der er som følge af en anvendelse heraf. Dette betød endeligt, at det første Nørby-udvalg var 

nedsat.  

 

Vi har valgt at opdele i punktform for at illustrere, at Nørbyudvalgets enkelte anbefaliner tillige er 

opdelt i særskilte delanbefalinger. Vi har ligeledes valgt at knytte egne bemærkninger, hvor vi har 

fundet, at der har været særlig lejlighed til dette.  

 

Gennemgangen skal ligeledes danne grundlag for efterfølgende analyse af ledelsesberetninger i de af 

opgaveskriverne tre udvalgte børsnoterede virksomheder. Samlet set vurderer vi, at dette medvirker til 

den samlede belysning af aktuelle ledelsesberetninger, som dermed giver opgaveskriverne mulighed 

for, at foretage en efterfølgende sammenholdelse med ændringer indført via L100.  

 

Anbefaling 1 

Aktionærens rolle og samspil med selskabsledelsen 

Anbefalingen retter sig mod de overordnede forhold og samarbejder, som foreligger og bør foreligge i 

en virksomhed, som søger at have en god selskabsledelse. I denne anbefaling kan principal-agent 

teorien finde anvendelse, da det er de to magtfaktorer, aktionærerne og ledelsen, der søger at assistere 

hinanden udfra deres position. Det er dermed centralt at få disse to til at samarbejde og  skabe 

yderligere synenergieffekt, og ikke modarbejde hinanden ved at søge deres individuelle missioner 

opfyldt. Anbefalinger henstiller derfor til, at aktionærerne, (principalen), kommunikerer med ledelsen 
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for at skabe grundlag for et aktivt samarbejde, som derved kan skabe synenergieffekt for virksomheden 

som helhed.  

Overordnet er det således vigtigt at skabe en god dialog mellem selskabet og dens aktionærer og 

aktionærerne, som eksempelvis kan foretages udfra informationsteknologi, som kan give en platform 

for et nemmere talerør for aktionærer. 

 

o Anbefalingen omhandler de kommunikationsmuligheder, der foreligger for at virkeliggøre en 

god dialog aktionær og ledelse imellem. Herunder foreslås for eksempel anvendelse af 

informationsteknologi, som kunne være udmundet i særlige internetsider, hvor aktionærer let 

kan opnå relevant information. Andre muligheder kunne være internetsendte 

generalforsamlinger, således at aktionærer kan følge med uanset deres geografiske placering. 

Dette gøres mere relevant, des mere multilateral virksomheden agerer.  

o Anbefalinger sigter mod løbende at skabe den mest fornuftige aktiestruktur og der som følger et 

bedre beslutningsgrundlag for fremtidige økonomiske beslutninger. Jo bedre nye og potentielle 

aktionærer bliver oplyst om aktie-klasser og stemmerettigheder, des bedre vil disse kunne træffe 

den for dem og virksomheden korrekte beslutning.  

o Aktieselskabslovens kapitel 10 omhandler generalforsamlingen i aktieselskaber. Dermed er der 

et lovsæt, som virksomheden skal overholde, og ikke blot skal følge- eller forklare. Herunder at 

der tidligst indkaldes 4 uger og senest 8 dage forinden afholdelse af generalforsamlingen146. 

Udover de i aktielselskabslovens kapitel 10 regler vedrørende generalforsamling, foreskriver 

anbefalingen blot, at der indkaldes og samtidig hermed oplyses tilstrækkelig om den fulde 

dagsorden. Nørbyrapporten bevæger sig således ikke meget videre end reguleringerne fastsat i 

aktieselskabsloven. Nørbyrapporten anbefaler dog også, at fuldmagter bør indeholde 

stillingtagen til hvert enkelt punkt på dagsordenen. Dermed sikres, at fuldmagtsgiver opnår det 

egentlige præg på afstemningen, som denne kunne have opnået ved at selv at fremmøde.  

o Vi har tidligere omtalt åbenthed, som stadig står som et vigtigt kriterium for at samarbejdet 

aktionærer og ledelse kan foregå optimalt. Indeværende anbefaling henstiller til, at ledelsen147 i 

                                                 
146 Aktieselskabslovens §73, stk. 1. 
147 Opgaveskriverne vurderer, at dette kun bør omfatte bestyrelsen, da væsentlige beslutninger under alle omstændigheder 
bør træffes af dem.  



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 188 af 207 

vigtige og væsentlige beslutninger inddrager aktionærer, særligt i forbindelse med eksterne 

overtagelsesforsøg. 

  

Anbefaling 2 

Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

Anbefaling nummer 2 relaterer sig til Stakeholderteorien, som er blevet behandlet og analyseret af 

flere. Herunder har blandt andet Friedman & Miles, Donaldson & Preston givet deres versioner og 

kommentarer på forskellige eksempler af stakeholderteorien. Vi har valgt ikke at kombinere enkelte 

teoretikerers vurderinger, men i stedet blot anvendt den klassiske version af stakeholderteorien. Der 

knytter sig ikke en specifik teoretiker hertil. Stakeholderteorien, omhandler i korte træk, hvordan 

virksomheders ledelse kan have interesse i at forøge værdien af virksomheden for at pleje 

aktionærernes interesse. Dette betyder, at de grundlæggende har en fælles interesse, men for at kunne 

foretage denne interesseplejning, er det afgørende, at virksomheden har gode relationer til sine 

aktionærer. Stakeholderteorien hævder endvidere, at det ikke kun er virksomhedens aktionærer, der er 

vigtige at have fokus på, men alle virksomhedens interessenter, herunder også statslige organer, 

foreninger, politiske organisationer og mange andre, der kunne have interesser i virksomheden eller 

blot virksomhedens virke. Ved at skabe et fornuftigt grundlag for forholdet til virksomhedens 

interessenter, gives der på længere sigt gode udviklingsmuligheder for virksomhedens fremtidige virke, 

som eksisterer i form af opsparede gode relationer, også kaldet Stakeholder Value. 

 

Et vigtigt kriterium i Stakeholderteorien er også, at denne Stakeholder Value skal bibeholdes og 

vedligeholdes, hvorfor virksomheder typisk engagerer en 3. mand, der kan medvirke til at give 

virksomheden og dennes ledelse den nødvendige troværdighed overfor virksomhedens interessenter. 

Typisk vil dette være i skikkelse af den eksterne revisor, som skal efterleve mange lovmæssige 

kvalitetskrav og overordnet ansættes som offenlighedens tillidsmand. Nørbyudvalgets anbefalinger 

sigter derfor mod at opnå mest mulig Stakeholder Value for på sigt at maksimere virksomhedens 

økonomiske indtjening. Hvis virksomhedens så at sige behager samfundet ved at oplyse om de miljø, 

sociale og etiske forhold, der påvirker det aktuelle samfund, vil det give et præg af åbenthed og 

ærlighed. Det er selvfølgelig ikke muligt, at oplysninger tilfredsstiller alle, men det giver automatisk et 
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bedre og mere ærligt beslutningsgrundlag for de af virksomhedens interessenter, der måtte have 

interesse i førnævnte informationer.  

 

Anbefaling 3 

Åbenhed og gennemsigtighed 

Indeværende anbefaling omhandler informationer i virksomheden. Herunder hvordan det sikres, at det 

assymmetriske informationsflow kommer alle med interesse i virksomheden til gavn? Der ud over er 

det også afgørende, at informationer, der tilflyder de forskellige interessenter er gennemsigtige, således 

for at kunne give og sikre interessenter en måde, hvorpå informationerne kan valideres. Vi vurderer, at 

dette er absolut en afgørende faktor i virksomhedens samlede rapportering til virksomhedens 

interessenter, da der ellers ikke er grundlag for disse til at foretage fornuftige dispositioner. 

 

o Indeværende delanbefaling skal sikre, at information, der er tilgængelig for virksomhedens 

interessenter, også er en forståelig og tilstrækkelig information. Danske aktieselskaber er 

omfattet af flere oplysningsforpligtelser, og vi vurderer, at Nørbyudvalget i dette henseende 

derfor hentyder til, at der bør ligge klare strukturelle planer for informationerne, der 

frigives. Herunder blandt andet hvordan de skal frigives til aktionærer, som ikke behersker 

dansk eller som måske ikke har mulighed for at komme til generalforsamlingen i Danmark. 

Det er derfor afgørende, at der ligger en plan og struktur for informationerne, som gør dem 

tilgængelige og også giver dem dét nødvendige overblik, som der måtte kræves for at kunne 

træffe relevante økonomiske beslutninger.  

o Som vi påpegede i anbefaling nummer 2 er det afgørende for virksomhedens Stakeholder 

Value at have gode og løbende kontakter til virksomhedens interessenter.  I indeværende 

anbefaling fokuseres særskilt på aktionærerne, både nuværende og potentielle. 

Nørbyudvalget fokuserer endvidere igen på informationsteknologi som et middel til at 

bringe dialogen i gang. Det bevirker blandt andet at tid og afstand ikke vil være til hinder 

for det gode informationsflow aktionær og virksomhed imellem. 

o Indeværende delanbefaling påpeger og henstiller til, at virksomhedens årsrapport aflægges i 

forhold til den højest mulige standard, herunder selvfølgelig under hensyntagen til 

virksomhedsklassen vurderet efter byggeklodsmodellen. Tillige kan tilføjes andre relevante 
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standarder, således også i forhold til informationer af ikke-finansiel karakter. Vi vurderer, at 

Nørbyudvalget omtaler forhold, som ikke er lovbestemt i årsregnskabslovens §99 om ikke-

finansiel information. Det er således en subjektiv vurdering og ledelsens ansvar ikke at 

medtage informationer af ikke-finansiel karakter, som kunne bringe informationerne i strid 

med årsrapportens generelle væsentlighedskriterium, jf. afsnit 2.2.3 Begrebsrammen. 

o Nørbyudvalget anbefaler, at virksomheder gør brug af kvartalsrapportering for at give en 

bedre orientering og føling for virksomhedens interessenter. Den interne kontrol og løbende 

afstemning skal derfor være fuldt i orden op til en kvartalsrapport, hvorfor disse forbedres i 

takt med den hyppiger rapportering. 

 

Anbefaling 4 

Bestyrelsens opgaver og ansvar 

For virksomhedens interessenter er det afgørende, at virksomhedens årsrapport fremviser et retvisende 

billede. Dermed er der et rimeligt belæg for interessenterne til at kunne træffe økonomiske 

dispositioner.  

Virksomhedens revisor underskriver en påtegning, der, såfremt denne er blank, konkluderer, at 

rapporten giver et retvisende billede af virksomheden drift, aktiver samt gæld. Men da revisor ikke 

gennemgår det fulde materiale, men udtager stikprøver til at verificere og understøtte sin konklusion, 

assisteres denne af virksomhedens interne kontrol. Det er dem, der skal sikre, at der oprettes 

nødvendige kontroller, nødvendig dokumentation samt at alle processer efterlever virksomhedens 

kravspecifikationer til udførsel heraf. Corporate governance er dermed medvirkende til at sikre god 

forvaltning af investerede kapital og tillidsfulde rapporter.  

 

Anbefaling 4 henvender sig derfor til det bestyrelsesmæssige ansvar, og er yderligere opdelt som 

følgende: 

 

o Bestyrelsen skal indvolveres, når væsentlige beslutninger skal træffes. Det er derfor vigtigt, 

at virksomhedens bestyrelse, således også er underlagt nogle overordnede mål, som dermed 

bevirker, at bestyrelsen træffer beslutninger udfra nogle grundliggende retningslinier og 

ikke alene deres subjektive holdning. Nørbyrapporten foreskriver der som følger, at det er 
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afgørende, at retningslinier for organisatorisk opdeling af ansvarsområder skriftligt skal 

formuleres. Særligt i forhold til ledende medarbejdere. Hertil påpeger vi endvidere, at 

aktieselskabslovens § 51 deslige foreskriver, at bestyrelsen vælger direktionen, hvorfor der i 

denne sammenhæng allerede eksisterer en intern organisatorisk ansvarsopdeling, da dette 

må formodes at være i bland overvejelserne ved udvælgelse af ledere til direktionen.  

o I bestyrelsen er formanden særlig afgørende. I flere tilfælde er dennes stemme typisk tillagt 

en ”ekstra” stemme eller blot den afgørende stemme. Der foreligger endvidere en implicit 

rolle som primus motor for organisation, kontrol og engagement i selve bestyrelsen, 

herunder mødepligt, optimering af særlige kompetencer samt administrative byrder såsom 

referater.   

o Nørbyrapporten anbefaler en forretningsorden, som løbende skal gennemgås. Vi vurderer, at 

dette allerede er tilfældet i danske børsnoterede selskaber, men på baggrund af erfaringer, at 

dette ikke er tilfældet i små og mellemstore virksomheder. Vi er klar over, at 

Nørbyrapportens anbefalinger kun er gældende for børsnoterede virksomheder, men 

vurderer samtidig, at de mindre virksomheder ville kunne have gavn af formulerede 

forretningsordener, som virksomhedens bestyrelse kunne agere udfra. Dermed sikres også, 

at subjektive holdninger og måske holdninger, der ligefrem går imod virksomhedens bedste 

interesser, ikke opstår. Vi vurderer, at der i en sådan situation ville være tale om 

beslutninger, der kunne påkræve et bestyrelsesansvar og eventuelt et erstatningsansvar, 

såfremt den subjektive beslutning, imod virksomhedens bedste interesse, måtte have påført 

virksomheden væsentlige tab. 

o Anbefalingen omhandler rapportering fra direktionen til bestyrelsen. Vi vurderer her, at der 

er tale om en uddybning af ASL §54-56, som ligeledes foreskriver forsvarlig organisation af 

selskabets ledelse. Nørbyrapporten formulerer, at direktionens rapportering foregår 

forsvarligt og i overensstemmelse med virksomhedens retningslinier. Vi vurderer, at dette er 

implicit formuleret i ASL §54-56, men vi antager, at  Nørbyrapporten har valgt at 

indkoorporere et lignende afsnit for at påpege dette netop som værende et central element i 

Corporate Governance. Dermed også sagt, at dette bør gøres bemærket i Årsrapportens 

afsnit om God Selskabsledelse.  
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Anbefaling 5 

Bestyrelsens sammensætning 

Som en naturlig forudsætning for kompetente og fornuftige beslutninger er, at personerne, der skal 

træffe disse beslutninger, tillige er af samme karakter samt har den nødvendige baggrund til at kunne 

foretage disse beslutninger.  

 

Vi har vurderet, at enkelte punkter i indeværende anbefaling 4 ikke er nødvendige at uddybe, da disse 

er selvforklarende og punktgennemgangen ikke skal fremstå som et egentligt referat af 

Nørbyrapporten. 

 

Nørbyrapporten opdeler krav til sammensætning udfra følgende punkter.  

 

o Rekruttering og valg 

o Introduktion og uddannelse 

o Antal 

o Uafhængighed 

o Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

o Mødefrekvens 

o Tid og bestyrelsesposter 

o Aldersgrænse 

o Valgperiode 

o Anvendelse af bestyrelseskomitéer 

o Selvevaluering 

o Evaluering af bestyrelsen 

o Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen 

 

Rekruttering og valg 

Nørbyudvalget anbefaler at rekruttering sker på baggrund af viden og erfaring, som afspejler selskabets 

behov. Vi finder ikke, at det er behov for yderligere uddybning hertil  
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Introduktion og uddannelse 

Det anbefales både en grundig introduktion samt løbende uddannelse. Vi finder dette særdeles 

afgørende, og perspektiverer samtidig til egen branche, hvor revisorer er underlagt et 

efteruddannelseskrav for stadig at kunne bibeholde deres titel, som enten statsautoriseret revisor eller 

registreret revisor.  

 

Antal 

Nørbyrapporten anbefaler max 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Det tiføjes dog, at dette 

samtidig beror på den enkelte virksomheds karakter. Vi vurderer, at dette er for at imødegå en 

konstruktiv debat, men noterer sig samtidig, at de af os udvalgte 3 virksomheder, er blandt Danmarks 

absolut største virksomheder, hvorfor antallet tillige må forventes at være blandt de største. Det vil 

derfor ikke overraske, såfremt antallet afviger herfra. Dette er samtidig et valg, om man stramt 

ønsker,at begrænse bestyrelsen på trods af, at der foreligger mulighed for at tilknytte en kompentent og 

egnet personlighed til bestyrelsen. 

 

Uafhængighed 

Uafhængighed er afgørende for, at virksomhedens interessenter kan have tiltro til de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har i flere af de store erhvervsskandaler148 været 

tale om personer, som har haft en tilknytning, herunder også til revisor, og hvorfor disse sammen ikke 

har kunnet leve op til uafhængighedsprincippet. Vi påpeger, at en brud herpå nemmere giver anledning 

til subjektive forhold, som ligger uden for virksomhedens og interessenternes bedste interesser. 

 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

Et yderligere tiltag til at give medarbejderne et ord i beslutningsprocessen, er de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer. Det bestemmes endvidere i Nørbyrapporten, at processen og kravene for 

optagelse til kandidat som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer offentliggøres. 

 

Mødefrekvens 

                                                 
148 Jf. Afsnit 1.1 Indledning vedrørende Enron, Parmalat og Worldcom etc. 
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Udvalget anbefaler som minimum 5 ordinære møder. Nørbyraportens løbende anbefaling om, at 

anbefalinger også tilpasset virksomhedens vilkår også er gældende, hvorfor det afgørende er, at der 

foreligger en ramme for møderne.  

 

Tid og bestyrelsesposter 

Nørbyrapporten anbefaler, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem ikke besidder mere end 3 

bestyrelsesposter (dog max. en formandspost og en menigpost) i øvrige ikke-koncernforbundne 

selskaber).  

 

Aldersgrænse 

Det anbefales at bestyrelsesmedlemmer senest fratræder i en alder af 70 år. Vi vurderer denne grænse 

til at være svær at definere, og må bero på en konkret vurdering af det enkelte bestyrelsesmedlem. 

 

Valgperiode 

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år. Vi vurderer, at dette synes fornuftigt, men at 

det kan afvige, såfremt dette måtte være i virksomhedens bedste interesse. Dette kunne forekomme, 

hvis der er længererækkende dispositioner, hvor enkelte medlemmer af bestyrelsen har været særligt 

indvolverede, hvorfor denne ønskede kontinuitet ligges til baggrund herfor. 

 

Anvendelse af bestyrelseskomitéer 

Vi har valgt ikke at uddybe dette, da anvendelse af bestyrelseskomiteer ikke anbefales, men kan 

anvendes, såfremt anvendelse finder konkret grund herfor. 

 

Selvevaluering 

Nørbyrapporten anbefaler, at der foreligger procedure for evaluering. Vi vurderer dette som et 

afgørende punkt, da en evaluering, som ikke er formuleret, blot vil indebære en mindre gennemgang på 

et af de fastsatte bestyrelsesmøder. Der synes derfor belæg for at kunne konkludere, at evalueringen 

ligefrem ville træde i baggrunden, og uheldige medlemmer, som har truffet uheldige dispositioner til 

gene for virksomhedens interesser ville kunne bibeholde deres plads i bland bestyrelsens 

sammensætning.  
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Evaluering af direktionen 

Vi vurderer, at ovenstående afsnit vedrørende selvevaluering tillige kan gøres gældende for 

indeværende afsnit omhandlende evaluering af bestyrelsen. Dog med den forudsætning, at det nu er 

bestyrelsen, der evaluerer direktionen.  

 

Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen 

Bestyrelsens og direktionens samarbejde skal evalueres. I tråd med to forrige afsnit skal dette tillige 

formuleres og evalueres. Dermed gives bedre grobund for tanker, der kan lede til forbedring samt en 

bedre mulighed for at skille sig af med personer, som ikke lever op til de til posten formulerede krav, jf. 

også anbefaling 4 omhandlende krav til bestyrelsens egenskaber.  

 

Anbefaling 6 

Aflønning af bestyrelse og direktion 

Det er centralt for virksomheden at sikre en attraktiv aflønningspolitik. Dermed gives bedre mulighed 

for at tiltrække kompetente ledere, som igen kan være med til at sikre en bedre Corporate Governance i 

virksomheden. Som markedet for ledende medarbejdere endvidere er sammensat, gælder følgelig også, 

at virksomheden kan tilbyde attraktive incitamentsprogrammer. Dette bevirker både til motivationen 

for den enkelte ledende medarbejder samt også et yderligere engagement og tilknytning til 

virksomheden. Hermed binder virksomheden medarbejderen til virksomheden og kan derfor i 

fremtiden fortsat drage nytte af dennes kompetencer.  

 

Nørbyudvalgets anbefalinger vedrørende aflønningsprogrammerne er opdelt i følgende seks 

hovedområder: 

 

o Vederlag 

o Vederlagspolitik 

o Åbenhed om vederlag 

o Principper for etablering af incitamentsprogrammer 

o Oplysning om indførelsen af incitamentsprogrammer 
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o Fratrædelsesordninger 

 

Vederlag 

Afgørende for vederlagets størrelse er, at det ligger på et konkurrencemæssigt forsvarligt niveau samt 

afspejler arbejdsopgaver og ansvar. 

 

Vederlagspolitik 

Politikken bør offentliggøres i virksomhedens årsrapport. Dette giver mulighed for at styrke 

virksomhedens interessenters tiltro til både virksomhed og ledelse ved en åbenthed omkring aflønning. 

Der spekuleres dermed ikke i utroværdigt høje lønninger og giver dermed også indtrykket af en åbent 

og kommunikationsvenlig årsrapport, hvor alle interessenter indbydes til at give deres besyv på 

væsenlige dispositioner. Dette besvarer endvidere netop delpunktet omhørende åbenthed om vederlag, 

hvorfor vi har valgt ikke at knytte yderligere bemærkninger hertil. 

 

Principper for etablering af incitamentsprogrammer 

Som vi netop har gennemgået vedrørende incitamentsprogrammerne er det vigtigt, at 

incitamentsprogrammerne er konkurrencedygtige, for netop at kunne tiltrække kompetente 

medarbejdere. Det følger dog, at aktionærerne skal være enige herom, hvorfor Nørbyrapporten 

anbefaler, at beslutninger omhandlende beslutninger herom, skal godkendes på generalforsamlingen. 

Det følger heraf, at det anbefales, at incitamentsprogrammet forklares indgående, således at 

virksomhedens interessenter ligeledes har mulighed for at se, hvem der tilbydes ordningerne, samt hvad 

de endvidere indeholder. Dermed besvares næste delpunkt, og vi har derfor valgt ikke at beskrive dette 

yderligere.  
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Fratrædelsesordning  

Nørbyrapporten påbyder, at virksomheden offentliggør fratrædelsesordninger i årsrapporten. Endvidere 

også, at disse ligger på niveau med arbejdsopgaver og ansvar. Det synes vi, således kun er rimeligt, 

men kan samtidig også forstå, såfremt politikker, der afviger herfra og dermed ikke ønsker at belønne 

medarbejdere, der afslutter deres virke i virksomheden. Vi vurderer dog, at ordninger som disse er 

afgørende for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere til virksomheden. 

  

Anbefaling 7 

Risikostyring 

Virksomheder har alle flere risici. Disse kan variere både i omfang og i størrelsen. Det er typisk ikke 

muligt for virksomheden at eleminere risiciene, men denne kan i stedet forsøge at minimere både 

risikoen samt omkostningerne forbundet hermed. Det er afgørende, at virksomheden foretager en 

vurdering, således at det klarlægges, hvorvidt omkostninger ved at minimere risikoen er større eller 

mindre end omkostningerne ved en effektuering af selve risikoen. Såfremt denne er større, taler den 

rent pengemæssige betragtning dermed tydeligvis for, at foranstaltninger til en minimering af risikoen 

ikke ikraftsættes.  Der er dermed tale om, at virksomheden skal styre deres risici og foretage en 

vurdering heraf.  

 

Risikostyringen skal etableres på baggrund af en analyse af selskabets risici samt deres egen 

risikoprofil. Selskabets risiko vurderes på grundlag af sandsynligheden for, at risikoen effektueres, 

samt konsekvensen hvis det sker. Herved kan bestyrelsen danne sig et overblik over risiciene og 

beslutte, hvilke risici der bør kontrolleres, afdækkes eller helt elimineres, og hvilke der intet skal 

foretages ved, da de er usandsynlige eller har begrænset konsekvens. Vurderingen heraf foretages ud 

fra selskabets risikovillighed samt en cost/benefit betragtning149.  

 

                                                 
149 CMA-opgave af Mads Lutz Jørgensen m. fl. vedrørende Corporate Governance, VR02, 2006. 
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Nørbyudvalget opdeler risikostyringen i følgende tre trin 

 

o Identifikation af risici 

o plan for risikostyringen  

o åbenhed  

 

Identifikation  

For at kunne afdække en risiko er det tydeligt, at denne forinden skal indentificeres. Opgaveskriverne 

knytter ikke yderligere kommentarer hertil.  

 

Plan for risikostyring 

På baggrund af de identificerede risici skal der formuleres en plan, som overordnet kan følges. Dermed 

sikres der også kontinuitet, såfremt vidensressourcer i form af medarbejdere måtte forlade 

virksomheden. Deres arbejde og tanker er dermed formuleret og klar til at blive fortsat af den 

næstkommende medarbejder.  

 

Åbenhed 

Nørbyrapporten anbefaler i tråd med tidligere anbefalinger åbenthed omkring risikostyringen. Dette 

udmyndiger sig i en anbefaling omkring offentliggørelse i virksomhedens årsrapport. 

 

Anbefaling 8 

Revisor 

Revisor skal være medvirkende til at sikre, at informationen i form af årsrapport giver et retvisende 

billede af virksomheden. Nørbyrapporten har opdelt indeværende anbefaling i følgende syv 

delanbefalinger vedrørende revisor: 

 

o Bestyrelsens indstilling til valg af revisor 

o Aftalen med revisor 

o Ikke-revisionsydelser 

o Interne kontrolsystemer 
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o Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn 

o Resultatet af revisionen 

o Revisionsudvalg 

 

Bestyrelsens indstilling til valg af revisor 

Det er bestyrelsen, der vælger revisor. Dette indstilles på selskabets ordinære generalforsamling. 

Nørbyrapporten anbefaler, at direktionen og bestyrelsen løbende taler om valg af revisor. Vi finder 

dette naturligt, da direktionen har deres daglige gang i virksomheden og måske derfor har særlige krav, 

anbefalinger eller blot kommentarer til den for virksomheden tiltænkt valgte revisor. Afgørende er dog 

blot, at der er tale om en revisor med karakter som uafhængig.  

 

Aftalen med revisor 

Nørbyrapporten anbefaler, at der foreligger formulerede aftaler revisor og bestyrelse imellem, herunder 

for at afklare eventuelle honorarmæssige problemstillinger. Det er vores opfattelse, at dette foreligger 

på alle opgaver, hvor der afgives erklæring af revisionsmæssig karakter. I disse aftale påpeger vi 

endvidere, at det typisk også er tilfældet, at man grundigt beskriver de aktiviteter, som revisor, 

bogholder og bestyrelse skal foretage sig i forbindelse med aflæggelse af revisors erklæring om 

revision.  

 

Ikke-revisionsydelser 

Da revisor skal fremstå og faktisk være offentlighedens tillidsmand er det centralt, at dette ikke bringes 

i tvivl. Dette kunne ske via ikke-revisionsydelser, hvor revisor for virksomheden foretager andet 

arbejde, som kunne give en indsigt, kendskab eller anden viden, der kunne påvirke revisors 

uafhængighed. Vi vurderer derfor, at anbefaling om en fastsættelse af rammerne for disse ydelser, 

synes fornuftigt for at kunne sikre revisors fortsatte uafhængighed.  
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Interne kontrolsystemer 

Nørbyrapporten anbefaler, at der minimum én gang årligt foretages en vurdering af selskabets interne 

kontroller. Vi mener, at dette må opfattes som et absolut minimum, og virksomheder, der har en stor 

intern kontrolafdeling løbende bør foretage disse vurderinger.  

 

Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn 

Nørbyrapporten anbefaler her, at revisionen og bestyrelsen drøfter den anvendte regnskabspraksis og 

regnskabsmæssige skøn i forbindelse med et årligt regnskabsmøde vedrørende årsrapporten. Vi er 

enige i, at det regnskabsmæssige skøn naturligvis foretages efter drøftelser revisor og bestyrelse 

imellem. Dog vurderer vi, at anvendt regnskabspraksis til en vis grad ligger fast. Vi medgiver alligevel, 

at der mulighed for forskellig indregning og vurdering af flere poster, hvorfor dette naturligvis kan 

fastsættes mellem revisor og bestyrelse. Dette vil dog typisk indebære ekstra arbejde for revisor, blandt 

andet i form af et i anvendt regnskabspraksis særskilt afsnit om ændringer i anvendt regnskabspraksis i 

forhold til forrige år. Konsekvensen af ændringer skal ligeledes anføres og eventuelt tilpasning af 

sammenligningstal. Der er i vores vurdering derfor adskillige arbejder og der som følger også ekstra 

omkostninger forbundet hermed, hvorfor vi, som anført, vurderer, at det praktisk er revisor, der 

fastsætter anvendt regnskabspraksis, og kun såfremt, der måtte være væsentlig anledning hertil i 

fællesskab med bestyrelse korrigerer anvendt regnskabspraksis.  

 

Resultatet af revisionen 

Nørbyrapporten foreskriver, at resultater af revisionen skal drøftes med bestyrelsen, og eventuelt også 

anføres i revisionsprotokollen. Vi vurderer, at dette må være et ekstra tiltag til Lov om Registrerede og 

Statsautoriserede revisor, som foreskriver, at væsentlige resultater skal videregives til ledelsen. 

Herunder foreskriver anpartsselskabsloven samt aktieselskabsloven også, at såfremt eksempelvis 

aktionærfortegnelse ikke er opdateret, bør dette snarest bringes i orden. Revisor videregiver dermed 

oplysninger til bestyrelsen.  
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Revisionsudvalg 

Nørbyrapporten anbefaler brug af revisionsudvalg for større virksomheder. Vi har ikke yderligere 

bemærkninger hertil og tilslutter os følgelig, at dette enkeltvist vurderes i de individuelle bestyrelser.  
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BILAG 17 – Sammenholdelse af IFRS kontra ÅRL 

 

IFRS 1 opstiller en række krav til overgangsregler som følge af førstegangsanvendelse af IFRS. Der 

skal derfor som dansk virksomhed, der overgår eller vælger at anvende IFRS fremadrettet tilpasses 

anvendt regnskabspraksis samtidig med at der også stilles yderligere krav til oplysning og forklaring af 

effekten af overgangen til IFRS. Der er ikke i ÅRL regler for overgang til IFRS. 

 

IFRS 5 stiller krav til yderligere oplysninger og præsentation af ophørte aktiver. Disse skal særskilt 

oplyses og regnskabets sammenligningstal skal i den forbindelse tilpasses. 

 

IAS 1 stiller krav om at anvendt regnskabspraksis tillige oplyser ledelsens bevæggrunde for anvendelse 

af aktuel anvendt regnskabspraksis. I samme moment skal såkaldte nøgleforudsætninger om fremtiden 

oplyses.  

 

IAS 8 stiller krav om, at ledelsen afgiver ekstra oplysninger, hvis der er foretaget korrektioner af 

tidligere fejl, således at effekten heraf tydeligt fremgår.  

 

IAS 24 stiller krav om noten nærtstående parter udbygges, således at den indeholder oplysninger om 

transaktioner samt ledelsesvederlag,  

 

IAS 38 stiller krav til oplysninger vedrørende immatrielle rettigheder. Der skal her afgives oplysninger 

om eksempelvis de forsknings- og udviklingsomkostninger, der er omkostningsført i året.150 

 

IFRS 3 stiller yderligere oplysningskrav ved virksomhedsssammenslutninger. IFRS tiltænker, at 

regnskabslæseren nemmere og bedre skal kunne træffe beslutninger af økonomisk karakter, hvis de til 

fulde er bekendt med arten og konsekvenserne af virksomhedssammenslutningen. 

 

 

                                                 
150 Reference fra Deloitte publikation, IFRS 2005 – introduktion til IFRS, Side 209. 
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BILAG 18 – Årsregnskabslovens reguleringsstrategi 

 

I niveau 1, som består af lovgivningen har Folketinget, som tidligere nævnt, indført IASB’s 

begrebsramme og stiller krav om, at alle børsnoterede virksomheder, som aflægger koncernregnskaber 

senest år 2005, skal være overgået til IAS’erne. 

 

Niveau 2 omfatter privatsektorregulering til uddybning af regnskabslovgivningen for de større 

virksomheder. Detailreguleringen på standardniveau er langt mere dybdegående og kompleks end på 

lov-niveau og er en uddybning og detaljering af de på lovniveau fastsatte rammer. Danske 

regnskabsvejledninger bygger på en oversat og bearbejdet version af IAS’erne.  

 

Niveau 3 omhandler virksomhedens opgave som regnskabsproducenter at levere oplysningerne om 

dem selv i henhold til regelsættene fra niveau 1 og 2. Større virksomheder har pligt til at udarbejde 

ledelsesberetning med oplysning om vidensressourcer, hvis de spiller en væsentlig rolle for den 

fremtidige indtjening. Det er frivilligt at udarbejde supplerende beretninger. Virksomhederne har 

mulighed for selv at tage stilling til om, hvorvidt de vil udarbejde bæredygtighedsrapporter, og 

hvorledes de vil gøre dette. 

 

På niveau 3 søger man at udnytte fordelene ved såvel regulering som de frie markedskræfter. Loven 

søger at undgå de største problemer ved markedsløsningen, som består i, at virksomhederne ikke kan 

undgå at rapportere på områder, hvor samfundet ønsker oplysninger offentliggjort. Loven søger at 

begrænse offentliggørelse af information, der har til formål at tilgodese virksomhedens særinteresser 

ved at kravet om, at ledelsesberetningen skal opfylde generalklausulen om et retvisende billede. 

Efterfølgende indførslen af L100 vil der ikke teoretisk være tale om det retvisende billede, men i stedet 

den retvisende redegørelse. Dette er ikke et praktisk problem, da kravene for efterlevelse således ikke 

forandres. Vi forholder sig derfor til udgangspunktet og det retvisende billede. 



 Kandidatafhandling 
 CAND.MERC.AUD 

  Side 204 af 207 

BILAG 19 – Begrebrammens niveauer 

 

På niveau 1 (brugernes informationsbehov) er hovedformålet for virksomhederne at definere deres 

regnskabsbrugere såvel primære, som sekundære, interessegrupper og herved udarbejde og tilpasse 

årsrapporten således, at den opnår størst nytteværdi for så mange brugere som muligt.  

Det er ligeledes blevet muligt for selskaberne at udarbejde supplerende beretninger til at belyse 

specifikke værdier, der ikke falder ind under ÅRL definition af henholdsvis aktiver eller forpligtelser, 

fx vidensressourcer. Disse supplerende beretninger skal i lighed med resten af elementerne i 

årsrapporten leve op til det retvisende billede, dvs. informationerne heri skal være relevante og 

pålidelige. 

 

Omkring niveau 2 (kvalitetskravene) er der sket en klar præcisering af, hvilke krav der stilles til 

regnskabet, herunder krav til stillingtagen til nytteværdi, hvor relevans skal opvejes mod pålidelighed, 

herunder verificerbarhed og repræsentativ gyldighed Man kan med andre ord sige, at opfyldelse af det 

retvisende billede forudsætter, at årsrapporten støtter regnskabsbrugeren i deres økonomiske 

beslutninger, og derved lægges der vægt på indhold frem for formalia. Med dette menes, at såfremt det 

giver et mere retvisende billede at fravige enkeltbestemmelserne i loven, så skal dette gøres. 

Årsrapporten skal ligeledes udarbejdes således, at informationerne er relevante og pålidelige i forhold 

til, hvad regnskabsbrugeren normalt forventer. Ydermere har virksomhederne pligt til at supplere 

årsrapporten med de oplysninger, uden hvilke, det retvisende billede ikke ville være overholdt.  

 

Begrebsrammen bliver generelt kritiseret for at være baseret på den værdibaserede regnskabsteori, hvor 

årsrapportens elementer er baseret på markedsværdier på et komplet og perfekt marked. Dette skal 

forstås således, at teorien blandt andet ikke tager højde for, om der er et marked for et givent aktiv, i 

forbindelse med vurdering af markedsværdien for dette aktiv. 
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Der er med den nye årsregnskabslov og den nye begrebsramme for alvor afskaffet 

forsigtighedsprincippet. Nu skal årsrapporten ikke tilgodese særinteressenter men være neutral. Måling 

er værdibaseret frem for transaktionsbaseret. 

 

Niveau 3 definerer årsrapportens forskellige elementer. Herunder vigtigt definitioner af aktiver og 

passiver, og deres indbyrdes forhold. Nemlig således at aktiver balancer med virksomhedens 

forpligtelser sammenlagt med dennes egenkapital. Vi vil ikke definere elementer, da denne forståelse er 

en forudsætning for afhandlingens generelle forståelse, jf. afsnit 1.2.1 Formål. 

Niveau 4 og 5. I øvrigt indeholder loven regler om opstilling af balance og resultatopgørelsen 

(klassifikation), oplysningskrav (anvendt regnskabspraksis, kapitalforklaring, anlægsoversigt, noter og 

årsberetning) samt værdiansættelse (indregning og måling). Desuden indeholder loven regler om 

offentliggørelse af regnskaber, Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelser af modtagne 

årsregnskaber, sanktioner samt revisionsregler. 

I overensstemmelse med EUs regnskabsdirektiver er årsregnskabsloven baseret på den såkaldte 

transaktionsbaserede regnskabsteori, dog ikke i rendyrket form. De transaktionsbaserede 

regnskabsprincipper indebærer i hovedtræk, at regnskabet bygger på de historiske kostpriser. 

Alternativet til de transaktionsbaserede regnskabsprincipper er de værdibaserede regnskabsprincipper, 

hvor værdiansættelsen af sker ud fra markedsværdien af aktiver og forpligtelser på balancedagen. 
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BILAG 20 – COSO frameworket 

 

COSO frameworket definerer 3 kontrol kategorier.   

 

Driftskontroller vedrører selve driften af selskabet, hvor der foretages der økonomiske analyser, og 

kontrollerne påser, at budgetter overholdes mv.  

 

Kontroller, vedrørende finansiel rapportering, etableres for at påse at den finansielle rapportering er 

pålidelig, og at den opfylder lovgivningen. 

 

Kontroller, der påser, at anden lovgivning overholdes, skal påse, at selskabet opererer i 

overensstemmelse med anden lovgivning. 

 

 

De 3 kontrolkategorier har underliggende 5 kontrolkomponenter. Komponenterne skal sikre kvalitet 

samt en løbende for perioden gennemgået effektivitet.  

 

Kontrolmiljø er en komponent, som praktisk fungerer som en overordnet komponent til de 

efterfølgende 4 komponenter, da dette skal være opfyldt, førend de resterende kan udføres effektivt. 

Kontrolmiljøet omhandler holdninger, som ledelsen kommunikerer omkring intern kontrol, herunder 

for eksempel etiske standarder, kompetencer, filosofi og struktur. Grundtanken er, at kvaliteten af den 

interne kontrol og effektiviteten heraf aldrig vil kunne blive bedre end kompetencen, integriteten, de 

etiske værdier osv. hos de ansatte, der bør administrere, udføre og kontrollere den interne kontrol. 

Kontrolmiljøet bør derfor vurderes med henblik på at finde forhold, der bør ændres, idet arbejdsmiljøet 

har indvirkning på den interne kontrol og effektiviteten heraf. 

Risikovurdering er en af ledelsen foretaget risikovurdering på forskelligt plan, herunder på 

driftsområdet, hvor der vil være tale om risici tilknyttet den strategi, som ledelsen har valgt for 

selskabet. Hvis selskabet er inde i en kraftig vækstperiode, vil der være risici forbundet med, hvorvidt 
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selskabet har den fornødne likviditet, og derfor vil den forebygge ved at etablere kontroller, der sikrer, 

at væksten hele tiden er i overensstemmelse med dens likviditet.  

Yderligere gennemgås den finansielle rapportering, hvor risikoen i forhold til misvisende billede af 

årsrapporten minimeres, samt at den anvendte regnskabspraksis overholdes. 

Kontroller vedrørende lovregulering skal gennemgå love og regler på området og sikre, at risikoen for 

fejl på området minimeres. 

Kontrolaktiviteter sørger for, at selskabets medarbejdere opererer indenfor de risici og udfører de 

kontroller, som den har udstukket retningslinier for. Generelt omhandler kontrolaktiviteter således 

specifikke risici, som testes af den interne revisionsafdeling i virksomheden, blandt andet for 

funktionsadskillelse, autorisation, tilstrækkelig dokumentation og materiale151, fysisk kontrol samt 

uafhængighed i form af verifikation.  

Information og kommunikation skal sikre, at informationsvejene er hurtige og pålidelige for at undgå 

et tungere bureaukrati. Endvidere skal det danne grundlag for dokumention af fuldstændighed, 

nøjagtighed, periodisering, forekomst og klassifikation, som i sig selv er revisionsmål, hvorfor det er 

afgørende, at regnskabsinformationen kan afspejle disse revisionsmål. 

Overvågning sikrer, at kvalitet og effektivitet i kontrollerne løbende kan foregå. Dette sker praktisk 

både via interne afvigelsesrapportering, revisionsrapporter samt eventuelle klager fra kunder, hvor man 

derefter har lejlighed til at gennemgå den enkelte kontrol. Andre steder har virksomheder en intern 

kontrolafdeling, som løbende gennemgår kontroller og endvidere er i en løbende dialog med 

virksomhedens eksterne revisor. Der er i Danmark kun krav om intern revisionsafdeling i finansielle 

virksomheder, men er også at forefinde i flere børsnoterede danske virksomheder. Ligeledes fungerer 

revisionskomitéer også som en del af den løbende monitorering, der foregår i virksomheden.  

 

                                                 
151 I Danmark er dokumenteret materiale lovreguleret igennem den danske bogføringslov, som stiller krav til udformning og 
bogføring af virksomhedens løbende bilag. 


