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Væsentlighed at a glance 

Kandidatafhandling om fremtidig udvikling inden for finansiel rapportering med vinkel på 

væsentlighed og professionelle regnskabsbrugere. 

 

” 
 

Fordi jeg synes, det er et problem, hvis man bare medtager oplysninger, fordi de er 

påkrævede. Fordi hvis man tænker på en regnskabsbruger, der skal, på måske begrænset 

tid, prøve at få et overblik over, hvad det er, der er vigtig i virksomheden. Hvis man så skal 

rode igennem en skov af flere hundrede sider af ting, der ikke er vigtige, jamen så tror jeg, at 

man måske overser det, der er vigtigt. Altså, nu sidder jeg jo nogle gange og kigger på vores 

konkurrenters. En af vores konkurrenter- Ja, jeg har næsten opgivet deres regnskab, fordi 

det er simpelthen så omfattende, så jeg orker næsten ikke at gå det igennem. 

Pernille Benborg, Head of Compliance, ISS A/S (uddrag af interview, bilag 7) 

” 
 

Der vil nok være et clinch, hvis vi kommer og siger, ”Rent kvalitativt synes vi bare ikke, der er 

relevans i den her oplysning.” Men så vil der være nogen, der kommer og siger, ”Jamen, 

kvantitetsmæssigt er det jo en stor post.” Ja, så kan man jo definere, hvad der er stort, ik’. Men 

lad os sige, den er på 100 millioner dollars eller sådan noget. ”Jamen, det er mange penge.” ”Ja, 

men altså, det giver bare ikke sådan kvalitativt ligesom noget, der er særlig meget fokus på i vores 

forretning.” Og det er det, jeg mener, at hvis man kunne lægge noget mere vægt over på, at 

man kan få lov til som ledelse at tage nogle mere kvalitative valg, men det er meget svært. 

Lisbeth Frederiksen, Lead IFRS Compliance Officer, A.P. Møller - Mærsk (uddrag af interview, bilag 5). 

Citatet er taget ud af en sammenhæng. Det nævnte beløb er et eksempel, der muligvis ikke er konkret. 

 

Stor tak til følgende virksomheder og organisation for deres bidrag til nærværende afhandling: 

A.P. Møller - Mærsk 

Carlsberg 

ReportWatch  

ISS   Genmab 

Novo Nordisk 

Novozymes 

 

Chr. Hansen Holding  FLSmidth   
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Better Financial Reporting based on Materiality 

1 Executive summary 

This thesis has been prepared in connection with the termination of MSc in Business Administration 

and Auditing at Copenhagen Business School in the spring of 2016. The subject of this thesis is Better 

Financial Reporting, and the primary objective is to prepare Best Practice in financial reporting annum 

2020. In this connection materiality is of great importance, considering the fact that very long and 

complex annual reports typically do not focus on the most important and relevant elements, which is a 

disadvantage to the accounts user. In addition to materiality the thesis focuses on the drawing up of 

financial reporting and the related functionality/technology. 

On 28 October 2015 IASB published an exposure draft of ”Applying the concept of materiality” due to 

the fact that the accounting extent of important companies has been steadily increasing for a number of 

years. Even if a standard establishes that a specific piece of information has to be included, e.g. in a note 

to the accounts, the information can – and should be – omitted provided that it is not important. 

Materiality shall be evaluated both regarding quantitative and qualitative factors. 

During the preliminary studies financial reporting of the Danish OMX C20 Index has been examined 

using a number of objective parameters and a number of international trends have been described. It 

can be concluded from a general point of view that financial reporting is currently being changed and 

that the companies try to adapt themselves to development. It should be questioned whether the PDF 

format is suitable for continued development in financial reporting, or whether other reporting forms, 

e.g. the web, might be more suitable. 

Subsequently, as part of the thesis a questionnaire survey was made for professional accounts users as 

well as interviews with eight companies selected from the OMX C20 Index about their financial 

reporting based on materiality. The results of the questionnaire survey show, among others, that the 

financial reporters have to consider information with care and not attach the wrong importance to the 

cutting clutter principle, i.e. that as much as possible has to be cut off. At the same time it should be 

mentioned that certain measures to improve the annual reports in PDF – aiming at improving the 

virtual impression – have relatively limited value for the accountants users. 

In-depth interviews have been made with some of the most important Danish companies like A.P. 

Møller - Mærsk A/S, Novozymes A/S, ISS A/S, Carlsberg A/S, Novo Nordisk A/S, Genmab A/S, Chr. 

Hansen Holding A/S and FLSmidth & Co A/S. 

Some of the above companies use their own internal instructions for materiality handling, one of them 

being, A.P. Møller - Mærsk, with the most detailed and specific Disclosure Framework. Besides, A.P. 

Møller - Mærsk’s Lead IFRS Compliance Officer said that in practice the materiality threshold will 

always be lower for easily obtainable information, no matter whether your own costs for inclusion of 

information from a theoretical point of view have no importance. 

Many of the companies expressed that previously the company's external auditors over-interpreted 

IFRS because they did not relate to the consideration of materiality of IAS 1. However, most of the 
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interviewed companies are of the opinion that the auditors have started softening up considerably and 

accept a more extensive use of materiality. Many of them have an eye on their competitors for example 

when evaluating materiality, but not from abroad. The reason why is that the foreign companies are 

subject to different codes of practice due to the governments' additional national requirements and 

directives etc. 

Novozymes and TDC are the most advanced companies within the field of web reporting among the 

OMX C20 companies, whereas many of the other C20 companies have informed the author of this 

thesis that they are following the development in web reporting. 

Certain companies' basic attitude to cut down the annual report to a minimum is not the general 

procedure and point of view of the companies interviewed. Therefore this is not the intention of Best 

Practice in Financial Reporting Annum 2020 of this thesis and it is not aimed at companies with a low-

cost approach to their financial reporting. 

Based on studies and analysis of presentation of accounts and the interviews carried out, it has to a 

certain degree been possible to prepare proposals for the companies' materiality handling and to 

forecast the development in financial reporting. Generally speaking it can be verified that the PDF 

format offers you limited possibilities to meet all requirements. A combination of web and print (PDF) 

will take into account most accounts users. 

A report prepared by the Federation of European Accountants, FEE, and additional interviews are 

supporting the fact that the development is moving towards a modernised way of reporting. 

Regardless of the fact that web reporting offers the possibility of many data it does not mean that 

immaterial information should be included. Therefore materiality should be handled in the same way 

on the web as in the traditional annual report. 

Materiality and web reporting are the two key areas on which Best Practice of this thesis is built.  

Materiality is a question of the right balance, and web reporting should be used as ”best practice” as the 

primary reporting form in the year 2020. It is not appropriate to include immaterial information in web 

reporting, no matter whether there is room for it. Therefore materiality has to be handled in the same 

way in web reporting as in the traditional annual report in PDF, contributing at the same time to a 

more gradual transition to web, for example in the year 2020. It would be an advantage to draw up an 

internal Disclosure Framework in order to determine the management's views on the purpose of 

financial information, the importance of notes and their limitations, and how to present the information 

in the most effective way possible to the accounts users on the web and/or PDF. 

It might be difficult for financial reporters to make sure that no immaterial information is included and 

at the same time to make sure that all material information is included. Most professional accounts 

users find it most important to include all material information rather than the risk of the opposite. This 

is why financial reporters should not sort out immaterial information to such an extent that they run 

the risk of sorting out material information by a mistake. 

Welcome to Best Practice in financial reporting annum 2020.  
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2 Generelt om afhandlingen 
2.1 Indledning 

2.2 Problemfelt 

2.3 Problemformulering 

2.4 Undersøgelsesspørgsmål 

2.5 Afgrænsning » Til indholdsfortegnelse 

2.1 Indledning 

Denne kandidatafhandling er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af cand.merc.aud.-studiet ved 

Copenhagen Business School i foråret 2016. Emnet for afhandlingen er Better Financial Reporting, der 

kan præciseres til mere værdiskabende og indsigtsfuld rapportering til gavn for regnskabsbrugerne. I 

denne forbindelse gennemgås cutting clutter-konceptet i relation til professionelle regnskabsbrugere. 

Meget lange og komplekse årsrapporter vil typisk mangle fokus på de væsentlige og relevante forhold 

til ulempe for regnskabsbrugeren. Cutting clutter har til formål at skære unødig information væk fra 

årsrapporten for at undgå information overload. Dette kan eksempelvis gøres ved at samle alle forhold 

for hver regnskabspost i én note, hvormed dubleret information reduceres. Cutting clutter og den 

regnskabsmæssige væsentlighedsbetragtning omhandler til dels det samme. 

IASB har – særligt siden år 2014 – udsendt flere diskussionsoplæg omkring information overload som 

følge af, at store virksomheders regnskabsomfang har været støt stigende over en længere årrække. 1 I 

nutidens informationssamfund kan udvælgelse af relevant information antageligvis være vigtigere end 

selve adgangen til information, hvilket er en af årsagerne til IASB’s m.fl. fokus på væsentlighed. 

I Danmark kan bevægelsen inden for cutting clutter eksempelvis ses ved, at vinderen af C20 

Regnskabsprisen i 2015, TDC, udmærkede sig ved at have cutting clutter i højsædet. Dommerkomiteen 

påpegede ved kåringen, at ”Vinderen har udarbejdet en meget indbydende årsrapport, og man har 

klart indtryk af, at der er gjort en stor indsats for at skære uvæsentlig information fra”. 2 

Når professionelle regnskabsbrugere, eksempelvis aktieanalytikere ansat hos banker, 

investeringsforeninger eller medier, skal værdiansætte en aktie eller forholde sig til årets udvikling, må 

det antages, at vedkommende har behov for dybdegående information. Derfor kan der være risiko for, 

at information med relevans for visse regnskabsbrugere udelades. 

Som led i afhandlingen gennemføres en spørgeskemaundersøgelse til professionelle regnskabsbrugere, 

og det forsøges at arrangere interviews med virksomheder i OMXC20. 

Hovedformålet med nærværende kandidatafhandling er at udfærdige en Best Practice i finansiel 

rapportering anno 2020, hvortil væsentlighed tillægges en høj betydning. Den primære målgruppe for 

afhandlingen er regnskabsfunktionen i danske børsnoterede selskaber, revisorer og regnskabsbrugere. 

                                                        
1 Kilde: FSR’s webartikel ”Behov for ændringer - udviklingen i engelske årsrapporter”, afsnit nr. 2, november 

2015: Gennemsnitlig årsrapport over 50 % længere over en årrække i England. 
2 Kilde: PWC’s pressemeddelelse ”TDC kåret som årets vinder af C20 Regnskabsprisen”, afsnittet ”Cutting 

clutter i højsædet”, juni 2015. 
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2.2 Problemfelt 

Det kan være uklart, hvorledes de store virksomheder 

fremadrettet kan øge kvaliteten af deres finansielle 

rapporteringer til gavn for regnskabsbrugerne. Et 

betydeligt og højaktuelt område inden for den 

finansielle rapportering er væsentlighed, som bør 

tillægges en høj betydning i denne sammenhæng. 

Herudover fokuseres på udformningen samt funktio-

naliteten og teknologi i den finansielle rapportering. 

Vægtningen ved Better Financial Reporting: 

 

2.3 Problemformulering 

På baggrund af indledningen og problemfelt er følgende problemformulering udledt: 

Hvordan håndteres væsentlighed hos selskaberne i OMXC20? På baggrund heraf, kombineret 

med supplerende data, udfærdiges en Best Practice til finansiel rapportering anno 2020. 

 

Supplerende data: 

- Gennemgang af IASB’s materiality-projekt. 

- Gennemgang af regnskabsaflæggelser i OMXC20 og den internationale udvikling. 

- Spørgeskema til professionelle regnskabsbrugere. 

 

Det betragtes ikke afgørende, at samtlige afhandlingens konklusioner er realistisk opnåelige i år 2020, frem 

for eksempelvis år 2025. Det vigtige er dén retning, som den finansielle rapportering vil udvikle sig. For at 

undersøge denne retning er det relevant at gennemgå udviklingen og tendenserne over de seneste år. 

 

 

2.4 Undersøgelsesspørgsmål 

Til besvarelse af problemformuleringen er følgende undersøgelsesspørgsmål udformet: 

 Hvilke internationale betænkninger, høringer mv. omkring information overload finder sted? 

 Hvorledes har regnskabsaflæggelserne i OMXC20 i årrækken 2013 – 2015 udviklet sig? 

 Hvad er de nyeste trends i Danmark og udlandet inden for finansiel rapportering? 

 Hvad lægger professionelle regnskabsbrugere vægt på i den finansielle rapportering? 

 Hvordan håndteres væsentlighed hos virksomhederne i OMXC20? 

Ovenstående vil danne grundlag for udfærdigelsen af Best Practice til finansiel rapportering anno 2020. 
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2.5 Afgrænsning 

Regnskabsinformationen til analyse består af årsrapporter og ikke delårsrapporter eller lignende. 

Der fokuseres ikke på en cost-benefit-betragtning på omfanget af regnskabsinformation. Dette er en 

særskilt problemstilling inden for cutting clutter med lav relevansbesvarelse af problemstillingen i 

denne afhandling. 

Finansielle virksomheder (FSI), herunder forsikringsselskaber medtages ikke. Disse virksomheder 

adskiller sig på mange måder fra de øvrige virksomheder i OMXC20. Eksempelvis som følge af krav til 

regnskabsaflæggelsen fra Finanstilsynet, og da finansielle virksomheders regnskabsbrugere givetvis 

har særlige behov. Af denne årsag afgrænses herfor. 

Der fokuseres på IFRS-regnskaberne til professionelle regnskabsbrugere 3 og ikke, eksempelvis, den 

almene private investor. Ledelsesberetninger er således ikke en del af denne afhandling. Disse er i 

mindre grad end årsregnskabet reguleret af regnskabsstandarderne, hvilket vanskeliggør opstillingen 

af en række objektive målekriterier. Regnskabsbrugernes holdning til OMXC20-selskabernes 

ledelsesberetninger vurderes irrelevant for afhandlingen, der fokuserer på årsregnskabet og ikke 

ledelsesberetninger, CSR-rapporter og andre supplerende beretninger. 

Den amerikanske standardudsteder, FASB, holdes uden for denne afhandling. FASB har i en vis grad 

samarbejdet med IASB omkring materiality-projektet, hvorfor denne afgrænsning ikke findes 

betydelig. 

Til sidst skal det påpeges, at revision ikke er en del af denne afhandling. Beskrivelserne af væsentlighed 

omhandler eksempelvis ikke den revisionsmæssige væsentlighed (revisors vurdering af 

troværdigheden), men i stedet den regnskabsmæssige væsentlighed (regnskabsaflæggers vurdering af 

informationsværdien). 

  

                                                        
3 Eksempelvis aktieanalytikere og kapitalforvaltere, som hyppigt gennemgår årsrapporter. 
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3 Metode 
3.1 Metodiske overvejelser 

3.1.1 Primære data  

3.1.2 Sekundære data 

3.2 Best Practice metodisk 

3.3 Kildekritik 

3.4 Disposition grafisk » Til indholdsfortegnelse 

3.1 Metodiske overvejelser 

I dette kapitel beskrives den anvendte metode og de typer af data, der indgår i afhandlingen. 

Problemstillingen vil besvares med en normativ tilgang. Dette indebærer, at afhandlingen, udover at 

analysere, også forholder sig til, hvordan forholdene bør være. Undersøgelsen udføres med en induktiv 

og eksplorativ tilgang. 

Undervejs i afhandlingen gøres opmærksom på de metodevalg, der træffes på baggrund af det 

overordnede metodevalg i henhold til dette kapitel. 

Det er ikke afhandlingens formål at fremkomme med en definitiv konklusion omkring emnet. 

Væsentlighed i den finansielle rapportering er et højaktuelt emne, og hvad der er gældende i dag, kan 

hurtigt ændre sig. Eksempelvis på grund af ændringer til regnskabsstandarder (såsom IAS 1.31), eller 

hvis samfundsopfattelsen skifter til, at princippet om cutting clutter har taget overhånd. 

Som tidligere benævnt vil ”Better Financial Reporting” tage udgangspunkt i regnskabsår 2020, hvorfor 

et bud på fremtiden skal foretages på baggrund af den primære og sekundære data. Kapitel 10 vil 

forecaste den fremadrettede udvikling inden for finansiel rapportering på baggrund af afhandlingens 

løbende konklusioner om udviklingen inden for samme, herunder væsentlighed. Det nærmere indhold 

i kapitel 10, herunder metodevalg, er ikke muligt at fastsætte på forhånd. 

Informationssøgningen til denne afhandling er stoppet den 2. marts 2016 4, hvorfor dokumenter 

offentliggjort på senere dato ikke benyttes. Interviews er foretaget frem til 30. marts 2016. 

Der vil både blive benyttet primære og sekundære datakilder, hvilket beskrives i det følgende. 

 

3.1.1 Primære data 

Til den primære data benyttes metodetriangulering, hvilket er en kombination af kvalitativ og 

kvantitativ data. Metodetrianguleringen består af nedenstående datakilder, der herefter gennemgås. 

 Spørgeskema udsendt til professionelle regnskabsbrugere. 

 Interviews med relevante virksomheder. 

                                                        
4 Datoen, hvor det sidste selskab i OMXC20 aflagde sin årsrapport for regnskabsår 2015. 
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3.1.1.1 Spørgeskema 

Spørgeskema benyttes som dataindsamlingsværktøj til at vurdere de danske regnskabsbrugeres behov 

for regnskabsinformation i forhold til den mulige cutting clutter-udvikling. 

Udvælgelse: 

Spørgeskemaet distribueres ved personlig henvendelse til aktieanalytikere, erhvervsjournalister inden 

for store danske selskaber, samt kapitalforvaltere højt i hierarkiet hos investeringsforeninger. Der 

kontaktes i alt 101 personer for at indhente deres besvarelse af spørgeskemaet. Undervejs i 

afhandlingen beskrives antal potentielle respondenter, som forgæves er rettet henvendelse til. 

Konstruktion: 

Det elektroniske spørgeskema vil primært indeholde lukkede spørgsmål. 

Designet af spørgeskemaet stiller krav til respondenternes svar, da der skal foretages en række faglige 

betragtninger og afvejninger. Antallet af respondenter er ikke afgørende, idet der i stedet bør tilstræbes 

en høj fagkyndighed ved udvælgelsen af respondenter. 

Åbne spørgsmål kan resultere i en lavere pålidelighed, da denne svartype indeholder en højere grad af 

selvstændige svar end ved lukkede spørgsmål. I afsnit 3.3 (Kildekritik) bedømmes pålideligheden. 

Visse spørgsmål indeholder svarmuligheden 'andet', men det tilstræbes, at alle relevante 

svarmuligheder i lukkede spørgsmål fremgår af de foruddefinerede svar. 

Spørgeskemaet udarbejdes i systemet Surveymonkey.com og opbygges med henblik på, at dette ikke 

skal tage mere end 10 minutter at udfylde. 

 

3.1.1.2 Interviews 

Der foretages semistrukturerede interviews med otte virksomheder i OMXC20. Med semistrukturerede 

interviews opnås mulighed for sammenlignelighed på tværs af virksomhederne. Interviewene 

foretages efter det redegørende niveau for at sikre en høj fagliglighed ved interviewene, der bedst 

muligt skal bidrage til at afdække afhandlingens problemstilling. 

Det tilstræbes, at der opnås interviews med respondenter i ledende stillinger højt i hierarkiet hos 

virksomhederne. En del af virksomhedernes beslutningsproces omkring vurdering af væsentlighed kan 

være følsomme oplysninger, hvorfor det derfor må forventes, at virksomhederne ikke ønsker at besvare 

samtlige spørgsmål. Der er således risiko for, at vigtige synspunkter ikke vil blive tilstrækkeligt belyst. 

Spørgsmålene er forberedt forud for interviewene og sendt til virksomhederne på forhånd, hvilket skal 

bidrage til en højere kvalitet af respondenternes besvarelser. Ulempen ved at fremsende spørgsmålene 

på forhånd kan være, at virksomhederne får mulighed for at forberede ”politisk” korrekte svar. 
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Som følge af de potentielt følsomme oplysninger og risikoen for ”politiske” svar er interviewene så vidt 

muligt foretaget på respondentens betingelser; eksempelvis i forhold til valg af lokation eller om det 

ønskes foretaget telefonisk. Alle interviews optages og bringes i sin fulde længde. Der er forventeligt 

C20-selskaber og andre, som finder det relevant at gennemgå andre virksomheders holdning til 

væsentlighed, hvorfor referater af de enkelte interviews ikke findes passende. 

Interviewreferaterne sendes til virksomhedernes orientering, herunder for at forhindre eventuelle 

misforståelser og sikre højere validitet, men ikke til egentlig godkendelse som formål. 

Interviews med otte virksomheder i OMXC20 vurderes tilstrækkeligt repræsentativt som led i 

besvarelsen af afhandlingens problemstilling. 

Ved alle interviews skal det overvejes, hvorvidt outputtet er udtryk for respondentens egen holdning 

eller på vegne af organisationen bag. Dette vil typisk afhænge af konteksten, som tales om. 

Der tages afslutningsvis kontakt til en eller flere relevante personer, der i høj grad må forventes at 

besidde relevante og klare holdninger til den identificerede udvikling inden for cutting clutter og 

finansiel rapportering, og som eventuelt sætter afhandlingens konklusioner i et nyt perspektiv. 

 

3.1.2 Sekundære data 

Indledningsvis inddrages de internationale regnskabsstandarder (IFRS/IAS) samt notater, høringer og 

lignende fra IASB. Herefter undersøges det, hvorledes information kan reduceres uden effekt på 

regnskabsbrugernes beslutninger. Dette gøres på basis af teorien om 'decision tree reduction'. Med 

denne information fra IASB samt beslutningstræet dannes grundlag for de efterfølgende undersøgelser 

i kapital 5 og 6. 

I kapitlerne 5 og 6 tages udgangspunkt i årsrapporter fra selskaberne, der indgår i OMXC20 pr. 1. 

oktober 2015. Af indeksets 20 selskaber udelades Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank samt Tryg i 

henhold til afgrænsningen, afsnit 2.6, omkring FSI-virksomheder. Da A.P. Møller - Mærsk samtidig er 

repræsenteret to gange i indekset, indgår 15 selskaber i undersøgelsen. 

Når eksempelvis ”virksomhederne i OMXC20” undervejs i denne afhandling skrives, hentydes derfor 

til de 15 ikke-finaniselle virksomheder, der er undersøgt.  

I henhold til bilag 2 har alle 15 selskaber aflagt årsrapport på engelsk for seneste tre regnskabsår. For at 

skabe konsensus fokuseres alene på disse engelsksprogede årsrapporter, da selskaberne i mange 

tilfælde ikke har aflagt årsrapport på dansk. Der er ingen kombinerede dansk/engelsk-regnskaber for 

perioderne. 
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3.2 Best Practice metodisk 

Hvad er Next Practice inden for finansiel rapportering? Dette undersøges ved udfærdigelsen af en Best 

Practice anno 2020. Begrebet Best Practice dækker over en bestemt fremgangsmåde, der kan betegnes 

som den bedste for en udvalgt målgruppe; i dette tilfælde ikke-finansielle virksomheder i OMXC20 og 

andre store virksomheder. 

Som regel er Best Practice detaljeret beskrevet for at kunne bruges andre steder. Best Practice er ikke 

nødvendigvis den bedste praksis for alle, altid, alle steder. Virksomheder er forskellige, og den bedste 

fremgangsmåde er derfor ikke ens for alle. Af denne årsag skal det samtidig fastslås, om virksomheder 

har så forskellig tilgang til finansiel rapportering, herunder væsentlighed, at den udarbejdede Best 

Practice anno 2020 ikke henvender sig til bestemte virksomheder og/eller brancher. 

Det kan antages, at succesrige projekter også er mest risikable, og at virksomheder sjældent har lyst til 

at skilte med fejlslagne projekter. Dette kan mislede til en opfattelse af, at banebrydende projekter er så 

godt som risikofrie. Denne risiko afhænger blandt andet af, hvilket område en given Best Practice 

omhandler. Finansiel rapportering vurderes godt egnet til en Best Practice, da området er forholdsvis 

overskueligt at gennemskue i forhold til eksempelvis Best Practice organisationsændringer og 

ledelsestilgange. 

En anden ulempe ved en Best Practice kan være, at 

udviklingen sjældent er statisk, men i forandring, 

hvorfor det ikke nødvendigvis er det bedste valg at 

arbejde hen imod samme praksis, som de ”bedste” 

virksomheder praktiserer på et givet tidspunkt. Dette 

er medvirkende til, at afhandlingen tager udgangs-

punkt i en fremtidig Best Practice. Afhandlingen 

tager udgangspunkt i, at ny praksis fastsættes på 

baggrund af den eksisterende praksis, og hvorledes praksis har udviklet sig hen over de forgange år. 

Til sidst skal påpeges, at en fremtidig Best Practice også afhænger af, hvor stor omkostningen 

bliver, og hvor stor sandsynligheden er for at lykkes. 

 

3.3 Kildekritik 

Det er vigtigt at vurdere kildernes reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, for at besvarelsen på 

problemstillingen bliver troværdig. 

De sekundære data, der består af årsrapporter, regnskabsstandarder og diverse dokumenter fra IASB, 

vurderes valide og reliable. Dette skyldes, at der er tale om en forholdsvis objektiv kilde (IASB), mens 

årsrapporterne alle revideres af ekstern revisor og gennemgås af opgaveskriver for eventuelle 

Next Practice: The Next practices are the processes/ 

practices which go beyond Best Practices and which are 

used to take the current status of the organization to a 

next level in the future 

wiki.answers.com 
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forbehold eller supplerende oplysning i den uafhængige revisors påtegning. Idet 45 årsrapporter 

gennemgås, anses generaliserbarheden herved som værende stor. 

Der benyttes ikke publikationer og artikler skrevet af regnskabsteoretikere, hvor der i så fald skulle 

tages stilling til teksternes subjektivitet. 

Ved regnskabsbrugernes spørgeskemabesvarelse er subjektive meningstilkendegivelser ingen ulempe, 

og ej heller er besvarelser på vegne af regnskabsbrugerens tilhørende organisation/arbejdsplads en 

ulempe for besvarelse af problemformuleringen. Spørgeskemaet vil blive fremsendt til omtrent 100 

potentielle respondenter, hvoraf der skal tilstræbes en høj svarprocent for at sikre reliabiliten og 

generaliserbarheden. 

Ved de kvalitative interviews med virksomhederne i OMXC20, betragtes generaliserbarheden ikke 

afgørende for denne type data, men uanset heraf, skal der tilstræbes interviews med en stor andel 

heraf. Virksomhederne i OMXC20 må betragtes som store og anerkendte, hvorfor validiteten vurderes i 

orden. Herudover foretages interview med ReportWatch, som er en international analysetjeneste inden 

for finansiel rapportering. ReportWatch’s holdninger kan overordnet betegnes som subjektive, hvilket 

svækker validiteten, men uanset heraf er holdningerne relevante til at afdække emnet. 

På næste side vises en grafisk disposition over afhandlingens opbygning.  
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3.4 Disposition grafisk 

 

  

                 Konklusion (kapitel 12)  

         Endelig konklusion på afhandlingens problemstilling. 

                 Udfærdigelse af Best Practice til finansiel rapportering (kapitel 11) 

         Best Practice til finansiel rapportering anno 2020, herunder håndtering af væsentlighed. 

                 Fremadrettet udvikling inden for finansiel rapportering (kapitel 10) 

         De foregående kapitler i denne afhandling vil danne grundlag for analyse af fremtidsudsigterne. 

                 Interviews med selskaber om finansiel rapportering og væsentlighed (kapitel 9) 

         A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg, Chr. Hansen Holding, FLSmidth, Genmab, ISS, Novo Nordisk, Novozymes. 

                 Sammenholdelse af undersøgelser om finansiel rapportering (kapitel 8) 

         Hermed udledes eventuelle udfordringer ved den finansielle rapportering anno 2015. 

 Undersøgelser af finansiel rapportering (kapitel 5-7) 

#1 Gennemgang af regnskabs-
aflæggelser i OMXC20 (kapitel 5). 

#2 Gennemgang af den 
internationale udvikling (kapitel 6). 

#3 Spørgeskema til 
regnskabsbrugere (kapitel 7). 

                 Indledende del om væsentlighed i den finansielle rapportering (kapitel 4) 

         Hvad der rører sig hos IASB inden for cutting clutter. 
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4 Indledende del 
4.1 Generelt 

4.2 Begrebsrammen 

4.3 Igangværende og historisk debat om information overload 

4.4 IASB's nye vejledning om anvendelse af væsentlighed 

4.5 Typer af regnskabsnoter i forhold til væsentlighed 

4.6 Beslutningsteori med vinkel på cutting clutter » Til indholdsfortegnelse 

4.1 Generelt 

Årsregnskaber aflagt efter IFRS skal som udgangspunkt overholde IAS-standarderne til punkt og 

prikke. Fuld overholdelse heraf vil med stor sandsynlighed medføre, at en stor mængde uvæsentlige 

informationer medtages. Derfor er der mulighed for bevidste fravigelser på grund af uvæsentlighed. 

IAS 1, pkt. 31, foreskriver, at virksomheder ikke behøver at give en specifik oplysning i henhold til krav 

i en IAS- eller IFRS-standard, hvis oplysningen er uvæsentlig. Den praktiske implementering og 

fortolkningen heraf kan dog variere og være 

udfordrende. Uanset IAS 1, pkt. 31 har de store 

virksomheders regnskabsomfang over en længere 

årrække været støt stigende. 1 Der kan være flere 

årsager hertil. Eksempelvis at væsentlighed er et 

abstrakt begreb, at det er lettere at medtage for meget 

information end at skære fra, og på den måde kan 

ledelsen minimere risikoen for, at væsentlig 

information frasorteres ved fejl. Samtidig at det ikke 

er et ubetinget krav, at uvæsentlig information ikke 

må medtages. 

Information overload: 

Der er ingen officiel definition af information overload, hvorfor der tages udgangspunkt i den 

amerikanske webtjenestes, BusinessDictionary’s definition i det følgende. 

Information overload: Stress induced by reception of more information than necessary to make a decision 

(or that can be understood and digested in the time available) and by attempts to deal with it with outdated 

time management practices.” (BusinessDictionary.com, 2015) 

  

Og en anden ting er også, at jeg synes, at de 

uvæsentlige ting, de skygger jo egentlig lidt for det, der 

er væsentligt. Så jeg synes, det er ærgerligt at fylde sit 

regnskab op med alt muligt, som er ligegyldigt. 

Pernille Benborg, Head of Compliance, ISS A/S 

(uddrag af interview, bilag 7) 
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Det kan udledes af definitionen på foregående side, at information overload opstår på baggrund af 

1) mængden af information, 2) tilgængelig tid samt 3) evnen til at behandle informationerne. 

Det kan udledes herudfra, at jo flere tilgængelige informationer, desto større risiko for information 

overload (ad 1). Hvis regnskabsbrugeren har begrænset tid (ad 2), øges risikoen for, at 

regnskabsbrugeren oplever information overload. I det modsatte scenarie, hvor regnskabsbrugeren har 

ubegrænset tid, formindskes risikoen. Regnskabsbrugerens evne til at søge, filtrere og udtrække de 

relevante informationer (ad 3) har også betydning for, hvornår information overload opstår. 

Som omtalt i afhandlingens indledning har cutting clutter til formål at skære unødig information væk 

fra årsrapporten for at undgå information overload og på denne måde styrke budskaberne i 

årsrapporten. Konsekvensen ved information overload kan være, at regnskabsbrugeren ikke træffer 

den i situationen optimale beslutning, hvilket kan medføre økonomiske tab. Væsentlige informationer 

bør selvsagt ikke udelades af årsrapporten på foranledning af cutting clutter-princippet. 

4.2 Begrebsrammen 5 

Afhandlingens formål om Better Financial Reporting skal blandt andet vurderes i sammenhæng med 

begrebsrammens niveau 2 (kvalitative egenskaber), og derfor findes en kort, overordnet beskrivelse af 

begrebsrammen relevant. ”Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber” blev 

udsendt af IASC, det nuværende IASB, i år 1989. Begrebsrammen udgør lovens teoretiske fundament, 

men kan ikke betegnes som en egentlig standard. 

Følgende fem niveauer indgår i begrebsrammen: Brugernes informationsbehov, kvalitetskrav, 

definition af element, indregning og måling, samt klassifikation. 6 

Begrebsrammens niveau 1 omhandler regnskabsbrugernes informationsbehov, herunder at regnskabs-

brugerne har forskellige præferencer for hvad, der skaber nytteværdi for dem hver især. 

Begrebsrammens niveau 2 består af fire kvalitative egenskaber, der beskrives nedenfor. 

Forståelighed: Årsregnskabet skal kunne forstås af en kyndig regnskabsbruger, når dette læses med 

omhu. Virksomheder må ikke undlade at oplyse om komplekse forhold på grund af forståelighed.  

Relevans: Informationer er relevante, når de har indflydelse på de eksterne regnskabsbrugeres 

økonomiske beslutninger. Informationer kan blandt andet miste deres relevans, hvis der går for lang 

tid, inden oplysningen gives. 

Pålidelighed: Informationer er pålidelige, når de er frie for fejl og væsentlige mangler, og de eksterne 

regnskabsbrugere kan stole på, at den pågældende information indeholder det, den antyder, eller med 

rimelighed må forventes at indeholde. 

                                                        
5 Kilde: Regnskabshåndbogen 2016, PwC, side 86. 
6 Det vurderes ikke relevant at redegøre for alle niveauer i begrebsrammen. 
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Sammenlignelighed: Det skal være muligt for regnskabsbrugerne at sammenligne årsregnskaber på 

tværs af forskellige virksomheder samt årsregnskaber fra samme virksomhed. I denne forbindelse er 

oplysning om den anvendte regnskabspraksis vigtig, herunder oplysning om ændret regnskabspraksis. 

Begrebsrammens niveau 3 definerer de grundlæggende elementer i årsregnskabet. 

Begrebsrammens niveau 4 definerer elementerne indtægter, omkostninger, aktiver, egenkapital samt 

forpligtelser, og derudover opstilles kriterier for, hvordan og hvornår en given regnskabspost (element) 

kan indregnes og måles i årsregnskabet. 

Begrebsrammens niveau 5 behandler klassifikation og præsentation af de i niveau 3 definerede 

grundlæggende elementer i årsregnskabet. 

Væsentlighed og begrebsrammen: 

Væsentlighed hører under relevanskriteriet i begrebsrammen kvalitetskarakteristika, der består af 

relevans og troværdig præsentation. 

Begrebsrammens pkt. 30 samt IAS 1 pkt. 7 indeholder definition af væsentlighed. Disse definitioner er 

gengivet i bilag 1. Ud fra definitionerne kan følgende tre betydende faktorer ved fastsættelsen af 

væsentlighed udelades: Regnskabsoplysningens beløbsmæssige størrelse, art/karakter samt de faktiske 

forhold, som fejlen eller udeladelsen indgår i. 

Efter begrebsrammen skal informationen, der rapporteres, være brugbar for målgruppen til at træffe 

økonomiske beslutninger. Målgruppen fastlægges af begrebsrammen til at være eksisterende og 

potentielle investorer, långivere og andre interessenter, som skal træffe beslutninger om, hvorvidt de 

vil levere ressourcer til en virksomhed. (IASB, 2010, OB2.) 

En grundlæggende årsag til information overload er givetvis, at der ikke eksisterer en begrebsramme 

for noteoplysninger i årsregnskabet. Noteoplysningskravene er således ikke udarbejdet efter et fælles 

sæt rammer, men i stedet efter de enkelte regnskabsstandarder. (Jørgensen & Boesen, 2012.) 

Den manglende begrebsramme for noteoplysninger kan være medvirkende til irrelevant information i 

årsregnskaber samt mangel på relevant og sammenhængende information. (Jørgensen & Boesen, 2012.) 

I modsætning til FASB har IASB ingen projekter pt., der specifikt sigter efter en begrebsramme for 

noteoplysninger, hvorfor dette ikke berøres yderligere. 

4.3 Igangværende og historisk debat om information overload 7 

I dette afsnit om information overload gennemgås først IASB’s materiality-projekt, herefter gennemgås 

ændringerne til IAS 1, og til sidst afrundes med en overordnet analyse af disse ændringer.  

                                                        
7 Kilde: IASB’s oplysninger under IFRS.org » Projects » Workplan for IFRS » Disclosure Initiative » 

Materiality. 
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4.3.1 IASB’s materiality-projekt 

IASB’s materiality-projekt tog sin begyndelse i 2012. Projektet er en del af IASB’s Disclosure Initiative, 

der har til formål at forbedre præsentations- og oplysningskravene i IFRS. 

En stor del af materiality-projektet fokuserer på forbedring af IAS 1 om præsentation af årsregnskaber. 

Organisationerne GPF, CMAC, ASAF, WSS og Advisory council har undervejs i projektets forløb 

bistået med input og synspunkter til IAS 1 med mere. Særligt har væsentlighedsbetragtningen i IAS 1, 

pkt. 31 været debatteret. IAS 1.31 foreskriver, at en virksomhed ikke er forpligtiget til at give en specifik 

oplysning i henhold til krav i en IAS/IFRS, såfremt oplysningen er uvæsentlig. En virksomhed må 

således undlade information (regnskabspraksis, væsentlige skøn og vurderinger samt specifikt 

krævede oplysninger for regnskabsposten i henhold til standarderne) i tilfælde af, at den pågældende 

regnskabspost ikke anses for væsentlig for regnskabsbrugeren. 

Som led i materiality-projektet udsendte IASB i maj 2013 et Feedback Statement, hvori det fremgår af 

side 37, at mange regnskabsaflæggelser ikke gør brug af ovennævnte mulighed på grund af en 

compliance-adfærd. Dette kan relateres til IASB’s formands, Hans Hoogervorsts, efterfølgende oplæg 

med titlen 'Breaking the boilerplate' på en IFRS-konference i Amsterdam i juni 2013. Talens 

overordnede budskab var, at årsrapporter risikerede at blive en compliance-rapport frem for et værktøj 

til kommunikation. 

 
 

Ændringerne til IAS 1, beskrevet i næste afsnit, er ikke angivet i ovenstående tidslinje. 

12/11 2012 
IASB sætter information 
overload på dagsordnen 

ved indkaldelse til 
offentlig forum herom i 

London 

Offentligt forum i 
London v/IASB om 'the 

disclosure problem' 
28/1 2013 

26/2 2013 
Disclosure første gang 

på agendaen ved IASB's 
Advisory Council 

meetings 

IASB udsender Feedback 
Statement efter mødet i 
London og opfordrer til 
adfærdsændringer vedr. 

regnskabsmængden 
28/5 2013 

27/6 2013 
Tale ved IFRS 

Conference om 
'Breaking the 
boilerplate' 

Materiality drøftes ml. 
IASB og Global 

Preparers Forum, 
særligt ang. uklarhed 

om væsentlighed i 
eksisterende standarder 

11/11 2013 

27/2 2014 
Projektet drøftes ml. 

IASB og Capital Markets 
Advisory Committee 

Projektet drøftes ml. 
IASB og Accounting 
Standards Advisory 

Forum 
4/3 2014 

29/9 2014 
Projektet drøftes ml. 

IASB og World Standard-
setters 

Projektet drøftes ml. 
IASB 

og Advisory council 
13/10 2014 

Projektet debatteres på 
IASB March meeting, 

herunder et kommende 
Practice Statement for 

anvendelsen af 
væsentlighed i 

regnskaber 
24/3 2015 

28/10 2015 
IASB’s udsender 

vejledning om begrebet 
væsentlighed i draft. 

 

26/2 2016 
Deadline for høringssvar 
til IASB’s vejledning om 

væsentlighed i draft. 
 

1 Jan 11 Jan 

ULT/2012 PR/2013 PR/2014 PR/2015 PR/2016 
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4.3.2 Ændringer til IAS 1 

IASB’s materiality-projekt har resulteret i konkrete ændringer til IAS 1. 

Ved den tidligere nævnte IFRS-konference i Amsterdam i juni 2013 fremlagde IASB’s formand, Hans 

Hoogervorst, sit syn på IAS 1 på vegne af IASB. Her blev det nævnt, hvilke tiltag til IAS 1 som IASB 

finder nødvendige. For det første mener IASB, at IAS 1 i højere grad skal lægge vægt på, at 

væsentlighed også vedrører udeladelse af uvæsentlige oplysninger og ikke kun medtagelse af 

væsentlige oplysninger. Samtidig påpegede IASB, at regnskabsaflæggere i højere grad bør foretage 

individuelle bedømmelser frem for en checkliste-mentalitet. 

I marts 2014 udsendte IASB et udkast til konkrete ændringer af IAS 1. Den nye IAS 1 blev efterfølgende 

vedtaget i december 2014, der træder i kraft for regnskabsår som starter 1. januar 2016 eller senere. 8 

I den nye IAS 1 har IASB haft fokus på tre primære forhold inden for væsentlighed: 1) at information 

ikke bør skjules ved sammenlægning af informationer eller ved at afgive uvæsentlige oplysninger, 2) at 

væsentlighedsbetragtningen omfatter alle bestanddele af regnskabet, 3) at væsentlighedsbetragtningen 

også er gældende, når en IAS/IFRS specifikt kræver den pågældende oplysning. 

I det hele taget tilskyndes virksomheder i højere grad til at benytte væsentlighedsbetragtningen med 

den nye IAS 1. 

 

4.4 IASB's nye vejledning om anvendelse af væsentlighed 

IASB udsendte ”Applying the concept of materiality” i draft den 28. oktober 2015. Vejledningen har til 

formål at bistå selskabers ledelse i anvendelse af væsentlighedsbetragtningen, ved aflæggelse af 

regnskaber med et generelt formål, under IFRS. I det følgende oplistes de væsentligste punkter i 

vejledningen med en kort beskrivelse. 

IASB’s Practice Statements er ikke-bindende vejledninger til regnskabsaflæggere under IFRS. Dog må 

vejledning til væsentlighed også forventes at være anvendelig ved aflæggelse under årsregnskabsloven. 

7. Overordnet beskrivelse af, hvornår information er væsentlig. 

Beskrivelsen henviser til Conceptual Framework’s (begrebrammens) definition af væsentlighed, der er 

gengivet i bilag 1. Definitionen foreskriver, at det er afgørende for vurdering af væsentlighed, hvorvidt 

den pågældende information ”[…] could influence economic decisions of users taken on the basis of the 

financial statement”. Ordet ”could” kan siges at sætte en lav grænse for, hvornår noget er væsentligt. 

  

                                                        
8 Førtidsimplementering er muligt, men i forhold til IAS 1.31 er der grundlæggende tale om en præcisering 

for at understrege betydningen af væsentlighed. 
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11. Fastslår, at krav i IFRS skal overholdes, hvis de er væsentlige. 

I denne forbindelse kan nævnes, at IASB’s Exposure Draft ED/2015/3 Conceptual Framework for 

Financial Reporting foreslår, at væsentlighed skal vurderes i forhold til virksomhedens primære 

regnskabsbrugere. Regnskabsaflæggere skal således være opmærksomme på, at kun de primære 

regnskabsbrugeres beslutninger har betydning for, hvorfor en information er væsentlig. Det foreslås I 

ovennævnte Exposure Draft for Conceptual Framework i OB5 og OB10, at de primære 

regnskabsbrugere er nuværende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer. 

 

18. Opfyldelse af alle regnskabsbrugeres informationsbehov. 

Det beskrives, at selskabers ledelse ikke kan forventes at kunne opfylde alle primære 

regnskabsbrugeres informationsbehov på samtlige områder. Det findes relevant at spørge 

professionelle regnskabsbrugere om deres holdning hertil. 

 

21. Omkostninger ved overholdelse af IFRS. 

Omkostninger ved overholdelse af IFRS’ krav kan ikke være blandt overvejelserne ved ledelsens 

fastsættelse af væsentlighed.  I denne forbindelse er det relevant at undersøge, hvorvidt de største 

danske virksomheder efter eget udsagn opfylder ovenstående, eller om virksomhederne tager 

omkostninger i betragtning ved vurdering af væsentlighed og tilbageholdelse af informationer. 

 

22. Eksempler på måder, hvorledes ledelsen kan identificere, om information er væsentlig for de 

 primære regnskabsbrugere eller ej. 

Eksemplerne omhandler, hvordan ledelsen kan sætte sig ind i regnskabsbrugernes behov for 

information.  

 

24. Væsentlighed indebærer både en kvalitativ og kvantitativ vurdering. 

Små tal kan være væsentlige på grund af kvalitative forhold. Det findes relevant at forhøre de største 

danske virksomheder om, hvorledes de foretager denne vurdering. 

 

27. Eksempler på, hvornår kvantitativ vurdering af væsentlighed ikke er mulig. 

For at afgøre, om eksempelvis en bestemt regnskabspraksis skal oplyses eller ej, skal ledelsen tage 

stilling til, om denne er nødvendig for de primære regnskabsbrugere for at kunne forstå årsregnskabet 

og derved give et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Et andet eksempel end det i vejledningen 

oplistede kan være noten for revisorhonorar. Kvantitativt er denne note typisk uvæsentlig, men 

kvalitativt har noten større betydning; eksempelvis for at give mulighed for at vurdere revisors 

uafhængighed. 
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29. Væsentlighed skal vurderes på en individuel og kollektiv basis. 

Den pågældende information skal både vurderes isoleret og i sammenhæng med anden information. 

Informationer, der er individuelt uvæsentlige, kan således blive væsentlige som følge af andre 

informationer. Opgaveskriver har ikke kunnet læse af vejledningen, om dette samtidig betyder, at 

information, der isoleret er væsentlig, alligevel kan være uvæsentlig på baggrund af årsrapportens 

øvrige informationer som helhed. 

 

35. Medtagelse af uvæsentlige oplysninger. 

Uvæsentlige oplysninger forbydes ikke, men det påpeges, at disse kan sløre for væsentlig information, 

hvorfor vejledningen kræver, at uvæsentlige oplysninger overvejes. 

 

52. Oplysninger ud over kravene i IFRS. 

En virksomhed skal give oplysninger ud over kravene i IFRS, såfremt disse oplysninger er relevante for 

forståelsen af regnskabet og derved kan forventes at påvirke de primære regnskabsbrugeres 

beslutninger på baggrund af regnskabet.  

 

67. Generelt om fejl og mangler 

Fejl og mangler, hvad enten disse skyldes udeladelser, fejlinformation, forkert brug af informationer 

mv., er væsentlige, hvis disse – individuelt eller kollektivt – med rimelighed kan forventes at påvirke 

de primære regnskabsbrugeres beslutninger på baggrund af regnskabet, herunder fejl og mangler i 

sammenligningstallene. Væsentlige fejl skal korrigeres. 

 

69. Uvæsentlige fejl og svært målbare poster 

Ved poster, der er svært målbare, og derfor kan indeholde fejl, skal ledelsen give oplysninger om 

kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Uvæsentlige fejl bør som udgangspunkt korrigeres; 

men med undtagelser. Såfremt uvæsentlige fejl er urimeligt dyre at korrigere eller forsinker 

offentliggørelse af årsrapporten, kan ledelsen i visse tilfælde undlade at korrigere.   

 

74-76. Fejl i sammenligningsperiode. 

Behandler, hvornår fejl er væsentlige at rette i sammenligningstallene.  

 

78. Bevidste fejl, der har til formål at mislede. 

Enhver fejl, der har til hensigt at opnå et bestemt resultat, er væsentlig. 

 

Sammenfatning af vejledningen: 

Generelt kan vejledningen bistå med at fastslå, hvorvidt en bestemt information enten skal medtages i 

det ”primære” regnskab 9 eller medtages i noterne, samt hvorvidt informationen skal medtages særskilt 

                                                        
9 Resultat-/totalindkomstopgørelse, balance, pengestrøms- og egenkapitalopgørelse. 
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eller aggregeres i anden information. Selvom en standard fastslår, at en specifik information skal 

medtages, eksempelvis i en regnskabsnote, kan – og bør – informationen udelades, såfremt denne er 

uvæsentlig. 

Vejledningen lægger generelt stor vægt på at forklare om forhold, der kan medføre, at forhold bliver 

væsentlige. Der gives således mere vejledning i at sikre, at al væsentlig information medtages, end at 

sikre, at uvæsentlig information ikke medtages. 

Uanset vejledningen vil væsentlighed fortsat være en subjektiv bedømmelse, hvilket særligt skyldes 

formuleringen "could influence economic decisions”. Teoretisk kan enhver information, der kræves i 

standarderne, påvirke regnskabsbrugers beslutning, eftersom IASB har vurderet informationen 

tilstrækkelig vigtig til et oplysningskrav hertil i den pågældende standard. 

Sammenfatning i graf: 

For at simplificere processen ved regnskabsaflæggers vurdering af de enkelte regnskabsposters og 

informationers væsentlighed vises nedenstående diagram. 

 

For individuelle informationer, hvor der er 

knyttet en høj risiko til regnskabsposten, vil det 

være nødvendigt at give yderligere informationer 

i noterne, uanset om regnskabsposten er lille. 

Som eksempel vil anlægsaktiver i produktions-

virksomheder som regel være en væsentlig 

regnskabspost, der oftest kræver specificering i en 

note som følge af postens høje beløb og eventuelle 

kvalitative faktorer. I modsætning hertil vil 

anlægsaktiver for finansielle virksomheder typisk 

være relativt små, hvorfor anlægsnoten kan ude-

lades, hvis denne noteoplysning er uvæsentlig. 

Flowchart-diagram for præsentation af information. Egen tilvirkning. 

 

I det efterfølgende afsnit undersøges, hvorledes udeladelse af information ved aggregering har 

betydning for regnskabsbrugernes beslutningsgrundlag ud fra en teoretisk synsvinkel.  

Ønskes en 
information eller 
post skåret fra? 

Er informationen 
væsentlig? (IASB 
Framework, pkt. 30.) 

Kan udelades. 
Medtag 
informationen 
i note. 

Er posten 
væsentlig? 
(IAS 1, pkt. 29.) 

Aggreger posten 
eller udelad. 

Medtag posten i 
resultat-
opgørelse/balance 
eller note. 

Information   Post 

    

Nej Ja Nej Ja 
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4.5 Typer af regnskabsnoter i forhold til væsentlighed 

Som tidligere fastslået er væsentlighed, uanset IASB’s nye vejledning, fortsat baseret på et skøn fra 

regnskabsaflæggers side. Dette kan særligt være udfordrende i forhold til den kvalitative bedømmelse 

af væsentlighed i regnskabsnoterne. 

Fondsrådet 10 udsendte et notat, der skulle medvirke til at afklare og ensrette Fondsrådets praksis for 

væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrollen. Notatet er fra december 2008 og må derfor 

overordnet siges at være forældet.  Med henblik på at operationalisere vurderingen af væsentlighed i 

relation til note-oplysninger inddelte Fondsrådet noterne i nedennævnte typer. Denne inddeling fra 

notatet vurderes fortsat at være aktuel og brugbar for virksomheder. 

 Anvendt regnskabspraksis. 

 Forklarende noter, der relaterer sig til regnskabsposter. 

 Forklarende noter, der giver en alternativ målingsmulighed. 

 Risikonoter. 

 Kontrolnoter. 

 

4.6 Beslutningsteori med vinkel på cutting clutter 

En regnskabsbrugers beslutninger afhænger typisk af flere faktorer. Eksempelvis afhænger Novo 

Nordisks udvikling af et potentielt nyt lægemiddel af mange faktorer inden for forskningens resultater 

og myndighedernes godkendelse. Til at systematisere de ofte mange faktorer kan et beslutningstræ 

benyttes, hvori faktorerne opdeles i forskellige niveauer. 

Nedenstående eksempel skal illustrere et årsregnskab med information overload. Værdierne i øverste 

tre rækker viser regnskabsaflæggers estimat af sandsynligheden for det enkelte udfald. 

Niveau 1 
For eksempel: Carlsbergs 

ledelses forventning til den 

økonomiske udvikling i 

Rusland. 

0,8 
 

 

For eksempel: Negativ. 

0,2 
 

 

For eksempel: Positiv. 

Niveau 2 
For eksempel: Forventningen 

til russisk ølforbrug fremover. 

0,3 
 

F.eks.: Uændret. 

0,5 
 

F.eks.: Negativ. 

0,2 
F.eks.: Meget 

negativ. 

0,5 
 

F.eks.: Uændret. 

0,5 
 

F.eks.: Negativ. 

Niveau 3 
For eksempel: Forventningen 

til nye ølvarianter i Rusland. 

0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 0,4 0,6 

Udfald 
F.eks.: Nedskrivningsbehov af 

aktiviteter i Rusland i mio. kr. 

-1.000 -1.500 -2.000 -3.000 -5.500 -8.700 0 -500 0 -800 

Sandsynlighed 0,12 0,12 0,24 0,16 0,08 0,08 0,03 0,07 0,04 0,06 
 

Beslutningstræ (fuld regnskabsinformation). Egen tilvirkning. Alternativt kunne ovenstående eksempeltekst bl.a. 

have taget udgangspunkt i, hvor detaljerede informationer om terminalværdier, følsomhed mv., der præsenteres. 

                                                        
10 Fondsrådet blev nedlagt pr. 1. januar 2013, og dets opgaver varetages i dag af Finanstilsynets bestyrelse. 
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I det følgende undersøges, hvorledes reduktion af information påvirker regnskabsbrugernes 

beslutninger. En metode til at reducere regnskabsmængden er at fjernes startknudepunktet, således at 

højre gren forsvinder. Dette påvirker fejlagtigt sandsynligheden for det endelige udfald. (Cockett & 

Herrera, 1990.) 

Niveau 1 1,0 

Niveau 2 0,3 0,5 0,2 

Niveau 3 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 

Udfald -1.000 -1.500 -2.000 -3.000 -5.500 -8.700 

Sandsynlighed 0,15 0,15 0,30 0,20 0,10 0,10 
 

Reduceret beslutningstræ (færre regnskabsinformationer). Egen tilvirkning. 

 

En anden metode til at reducere regnskabsmængden ses på næste side. Her aggregeres niveau 1 og 2, 

hvorpå mængden af information i beslutningstræet reduceres, uden at dette påvirker 

sandsynlighederne og dermed regnskabsbrugernes beslutninger. Det mest optimale er et 

beslutningstræ, der ikke kan reduceres yderligere (Cockett & Herrera, 1990.) 

Niveau 1 0,24 0,4 0,16 0,1 0,1 

Niveau 2 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 0,4 0,6 

Udfald -1.000 -1.500 -2.000 -3.000 -5.500 -8.700 0 -500 0 -800 

Sandsynlighed 0,12 0,12 0,24 0,16 0,08 0,08 0,03 0,07 0,04 0,06 
 

Reduktion af beslutningstræet uden påvirkning på sandsynligheden. Egen tilvirkning. 

På basis af ovenstående kan det udledes, at det – ud fra et teoretisk perspektiv – er muligt at reducere 

mængden af information i regnskabsbrugernes beslutningsproces. Der er dog faldgrupper, som 

medfører, at en forkert tilgang til cutting clutter-princippet vil skade regnskabsbrugers 

beslutningsgrundlag. Ved undersøgelserne i de følgende kapitler skal det derfor tages i betragtning, 

hvorvidt en eventuel reduktion af regnskabsmængden er foretaget. 

Et konkret eksempel på aggregering af information fremgår af FLSmidth’s årsrapporter for regnskabsår 

2014 og 2015. Heri kan ses, at FLSmidth i regnskabsår 2015 begyndte at aggregere information i høj 

grad, hvor der blev tyndet ud i små balanceposter med tilhørende noter. Eksempelvis ”Finance lease”. 

  

Værd at bemærke: 

I interviewet med Carlsberg, bilag 8, fortæller virksomheden om, hvordan de aggregerer information. Dette sker 

blandt andet ved at sammenlægge poster i balancen. I forlængelse heraf fortæller Carlsberg om sine oplysninger 

til følsomhedsanalyse i forbindelse med sine russiske aktiviteter. For regnskabsår 2014 blev oplysninger om 

følsomhedsanalyse vurderet uvæsentlig af Carlsberg for virksomhedens regnskabsbrugere. Det efterfølgende 

regnskabsår, 2015, blev følsomhedsanalyse vurderet væsentlig på grund af store nedskrivninger på goodwill, 

hvorfor Carlsberg i årsrapporten for 2015 valgte både at medtage oplysninger om følsomhedsanalyse for årene 

2014 og 2015. 
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5 Undersøgelse #1: Gennemgang af regnskabsaflæggelser i OMXC20 
5.1 Udvælgelse af punkter til gennemgang 

5.2 Gennemgang og analyse 

5.3 Opsummering af undersøgelsen » Til indholdsfortegnelse 

5.1 Udvælgelse af punkter til gennemgang 

Mens det foregående kapitel udelukkende fokuserede på væsentlighed, vil afhandlingens herfra også fokusere på 

udformningen samt funktionaliteten og teknologi i den finansielle rapportering. 

Der er udvalgt en række objektive parametre, som årsrapporterne fra 2013 til 2015 (2012/13 til 2014/15 

ved forskudt regnskabsår) gennemgås for. 

Dette drejer sig om omfanget af årsrapporterne målt i sideantal, antal ord og tegn. Desuden undersøges 

antal regnskabsnoter, herunder hvorvidt noterækkefølgen er fortløbende eller sektionsbaseret. 

Virksomhedernes pengestrømsopgørelser gennemgås og måles på antal linjer med beløb. 

Det er bredt kendt, at flere og flere større virksomheder er begyndt at placere anvendt regnskabspraksis 

ud for de pågældende regnskabsnoter mv., som anvendt regnskabspraksis vedrører. Dette gennemgås. 

Herudover gennemgås, hvorvidt årsrapporten i PDF indeholder en dynamisk toplinjenavigering, og 

hvorledes årsrapportens indholdsfortegnelse er opbygget; eksempelvis ved trykbare sidetal, der 

henviser til nye indholdsfortegnelser længere henne i årsrapporten. 

Til sidst gennemgås, på hvilken side i årsrapporten bestemte hovedafsnit fremgår, samt hvorvidt 

virksomhederne benytter et horisontalt eller vertikalt format til årsrapporten i PDF. 

5.2 Gennemgang og analyse 

 Bilag 3.1 Antal sider i årsrapporten i alt 

Total set ligger de 15 undersøgte OMXC20-selskaber på omtrent samme sideantal fra regnskabsår 2013 

(el. 2012/13) til 2015 (el. 2014/2015), men for visse selskaber er der sket en betydelig udvikling. 

Eksempelvis har A.P. Møller Mærsk og ISS nedbragt sideantallet væsentligt, hvilket opvejes af blandt 

andet Vestas med stigning i sideantallet. 

Sideantallet i Novo Nordisks årsrapporter udgør 116 sider i både regnskabsår 2015, 2014 og 2013. 

 Bilag 3.2 Antal ord og tegn i årsrapporten i alt 

FLSmidth reducerede omkring 20 % af omfanget af sin årsrapport fra regnskabsår 2013 til 2014. Det vil 

derfor være relevant at høre FLSmidth om årsagen og deres overvejelser i denne forbindelse. 
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 Bilag 3.3 Antal regnskabsnoter og præsentationen heraf 

Der er sket en udvikling over årene, hvor betydeligt flere virksomheder præsenterer deres noter 

sektionsbaseret frem for fortløbende. 11 Enkelte virksomheder, heriblandt A.P. Møller - Mærsk og 

FLSmidth har holdt fast i den fortløbende noterækkefølge, og det findes derfor relevant at forespørge 

disse virksomheder om årsagen hertil. 

 Bilag 3.4 Pengestrømsopgørelsen målt på antal linjer med beløb 

Der er intet, som tyder på, at virksomhederne i højere eller lavere grad er begyndt at aggregere linjer 

i pengestrømsopgørelsen. 

 Bilag 3.5. Indgår anvendt regnskabspraksis særskilt eller som en integreret del af regnskabsnoterne? 

Frem til regnskabsår 2015 er alle af de undersøgte virksomheder, der førhen præsenterede anvendt 

regnskabspraksis særskilt, gået bort herfra og hen til i stedet at medtage den anvendte 

regnskabspraksis under de regnskabsposter, som den anvendte regnskabspraksis vedrører. Der er 

således sket en betragtelig udvikling væk fra særskilt præsentation af anvendt regnskabspraksis. 

 Bilag 3.6. Indeholder årsrapporten i PDF en dynamisk navigering? 

Flere og flere af virksomhederne i OMXC20 er begyndt at implementere en dynamisk navigering i 

deres årsrapport i PDF. Som det fremgår af bilag 3.6 har Genmab igennem årrækken været førende på 

dette område, hvorfor det findes relevant at spørge Genmab til deres toplinjenavigering. 

Genmab A/S, regnskabsår 2015, eksempel på toplinjenavigering. 

 Bilag 3.7. Hvorledes er årsrapportens indholdsfortegnelse opbygget? 

På dette område er der ligeledes sket en betydelig udvikling. Særligt er flere virksomheder gået hen til 

en indholdsfortegnelse, der ved tryk på de enkelte linjer eller sidereferencer skifter visningen til nye 

indholdsfortegnelser senere i årsrapporten, der herfra kan klikkes på. Eksempelvis kan FLSmidth’s 

regnskabsbrugere klikke på ”Contents and list of notes Financial statement” i den primære 

indholdsfortegnelse og herfra klikke sig videre til de enkelte noter. FLSmidth har løbende indsat 

knappen ”Back to Contents”, der skifter visningen tilbage til den nærmeste, relevante 

indholdsfortegnelse. Udviklingen i årsrapporternes indholdsfortegnelse indikerer, at mange 

virksomheder i højere grad er begyndt at fokusere på de regnskabsbrugere, som læser årsrapporten 

elektronisk. 

  

                                                        
11 Bilag 3.3 indeholder eksempel på en fortløbende og sektionsbaseret noterækkefølge. 
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 Bilag 3.8 På hvilken side i årsrapporten fremgår følgende hovedafsnit? 

Det er gennemgået, på hvilken side i årsrapporten følgende hovedafsnit fremgår: Ledelsesberetning, 

ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæringer, totalindkomstopgørelse, balance, 

egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter, aktionærinformation samt årsregnskab for 

moderselskabet. I afsnit 7.2 ad. 14, sammenholdes den faktiske, gennemsnitlige rækkefølge med de 

professionelle regnskabsbrugeres ønsker hertil. 

 Bilag 3.9 Benyttes et horisontalt eller vertikalt format til årsrapporten i PDF? 

Fordelen ved det vertikale format er en større læsevenlighed på laptop- og pc-skærm. Carlsberg 

benyttede sig første gang af det vertikale format til sin årsrapport i regnskabsår 2013, og året efter, 

regnskabsår 2014, havde A.P. Møller - Mærsk, Novozymes og TDC ligeledes skiftet til dette format. 

Lisbeth Frederiksen fra A.P. Møller - Mærsk (Lisbeth Frederiksen) og Novozymes (Jens Breitenstein) 

har oplyst opgaveskriver om, at de hentede inspiration hertil fra Carlsberg. 

5.3 Opsummering af undersøgelsen 

Der er overordnet tre faktorer, som kan konkluderes på baggrund af ovenstående gennemgang. 

For det første har mange af virksomhederne ændret omfanget (sideantal, ord, tegn) af deres 

årsrapporter i betydelig grad hen over årene. Omfanget af eksempelvis Vestas’ årsrapporter har været 

stigende; medens andres var faldende. Uanset at der ikke kan peges på en overordnet tendens, viser de 

aflagte årsrapporter hos blandt andet A.P. Møller - Mærsk, ISS og Novozymes A/S, at omfanget hos de 

enkelte virksomheder er inde i en løbende udvikling. 

Vestas har en af de mest omfangsrige årsrapporter i OMXC20. De aflagte årsrapporter fra Novo 

Nordisk har for regnskabsår 2013 til 2015 udgjort 116 sider for alle årene. Det vil være relevant at høre 

Novo Nordisk, om dette er tilfældigt eller et led i en bestemt strategi. 

For det andet har virksomhederne indført flere ændringer og tilføjelser til deres årsrapport, der peger i 

klar retning af, at årsrapporterne gøres mere læsevenlige på laptop-/pc-skærme. Udviklingen inden for 

dynamisk toplinjenavigering til PDF, back to contents-knapper, reorganisering af indholdsfortegnelser 

og vandret PDF-format egnet til skærm er blandt eksemplerne på dette. 

For det tredje henter virksomhederne inspiration fra hinanden. Dette gælder både ovennævnte forhold, 

der skal øge læsevenligheden på skærme, men også hvorledes noterne præsenteres, eller om anvendt 

regnskabspraksis indgår særskilt eller som en integreret del af regnskabsnoterne. Der ses en tydelig 

sammenhæng fra, at den/de første virksomheder starter en trend, til at de øvrige virksomheder følger 

trop. Derfor må det tilsvarende antages, at virksomheder i større eller lavere grad observerer, hvordan 

informationsomfanget udvikler sig i de øvriges årsrapporter. 
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6 Undersøgelse #2: Gennemgang af den internationale udvikling 
6.1 Danske trends med kommentarer fra ReportWatch 

6.2 Den internationale udvikling 

6.3 Opsummering af undersøgelsen og analyse » Til indholdsfortegnelse 

 

Opgaveskriver har gennemgået en række internationale årsrapporter, der bidrager til udfærdigelsen af 

en Best Practice anno 2020 og herudover danner inspiration til udfærdigelsen af spørgeskema til 

regnskabsbrugere i næste kapitel. Gennemgangen er foretaget ved ustruktureret skimning af de 30 

udenlandske årsrapporter, der har opnået højeste score ved analysetjenesten ReportWatch’s ”Annual 

Report on Annual Reports 2015”, for på denne måde at finde nye trends fra international side. 

Indledningsvis beskrives den internationale udvikling fra dansk side, afsnit 6.1, hvorefter der fokuseres 

på udenlandske virksomheder, afsnit 6.2, jævnfør ovennævnte fremgangsmåde. På denne måde kan 

samtidig ses, hvor langt fremme danske virksomheder er i forhold til de internationale tendenser. 

 

6.1 Danske trends med kommentarer fra ReportWatch 

Analyser fra ReportWatch: ReportWatch er en international og anerkendt tjeneste, som har til formål at 

samle data om internationale tendenser inden for regnskabsvæsenet. ReportWatch har i 2015 

gennemgået 1.600 årsrapporter i sin årlige analyse. 12 Som en del af analysen blev 10 kategorier udvalgt 

og cirka 30 selskaber – der hver især havde udmærket sig – fremhævet for hver kategori. I 8 ud af 10 

kategorier blev et dansk selskab fremhævet blandt de førende på området. 

I denne forbindelse har opgaveskriver rettet henvendelse til Mike Guillaume, Managing Director hos 

ReportWatch, og blandt andet forespurgt om analysetjenestens holdning til danske årsrapporter ud fra 

et internationalt perspektiv. I dansk regi har Mike 

Guillaume tidligere været citeret i Revision & 

Regnskabsvæsen nr. 10, 2015. 

Efter ReportWatch’s vurdering er danske 

virksomheder længere fremme end eksempelvis 

Norge, men bagud i forhold til Sverige og Finland. 

Der henvises til bilag 4 for ReportWatch’s fulde 

holdning til årsrapporter fra danske virksomheder, 

der bliver fremhævet på en række områder.  

ReportWatch fortæller, at de ikke betragter information overload som kernen til problemet i nutidens 

årsrapporter, men snarere den måde, hvorpå information bliver præsenteret og organiseret. 

                                                        
12 Annual Report on Annual Reports 2015, ReportWatch, 2015 

It's a bit disappointing to see some world leaders in 

their industry (e.g. Vestas, Rockwool, Lundbeck, 

Maersk) not taking the trouble to invest more in their 

annual reporting. 

Mike Guillaume, Editor and Director, ReportWatch 

(uddrag af interview, bilag 4) 
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På spørgsmålet om, hvordan årsrapporterne i fremtiden vil være hos førende virksomheder inden for 

finansiel rapportering, forventer ReportWatch en skarp balance mellem mængden af information og 

klarhed af kommunikationen. Derudover en stor vægt på strategi, mål og handlingsplaner. Ydermere 

forventes detaljerede risikoafsnit samt inddragelse af bæredygtighed, herunder i en kombination med 

regnskabstallene. Til sidst forventer ReportWatch flere "integrerede" rapporter, der fokuserer på 

forskellige typer af værdiskabelse; for eksempel økonomisk, socialt og kulturelt. 

Afsnittene ”worth noting” og ”comments” (TDC): Undervejs i TDC’s finansielle rapportering er disse 

tekstbokse indsat, som medvirker til at fremhæve det væsentlige efter ledelsens vurdering. 13 

Intro til sektioner (Novozymes): Novozymes er i regnskabsår 2015 begyndt at medtage en særskilt side 

med tekstmæssig og grafisk præsentation forud for, ikke bare alle notesektioner, men også 

resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse mv. 

Afsnit om væsentlighed: Langt hovedparten af virksomhederne i OMXC20 har et generelt afsnit om 

væsentlighed. Heri beskrives typisk, at IFRS indeholder betydelige oplysningskrav, og som følge af 

virksomhedens omfattende aktivitet og størrelse vil uvæsentlige informationer blive aggregeret til 

andre poster. Som regel oplyses, at vurderingen af væsentlighed bygger på kvalitative og kvantitative 

faktorer, og i visse tilfælde henviser virksomhederne til IAS 1 i afsnittet om væsentlighed. 

Integrated reporting: Et område, der hyppigt 

omtales fra dansk og international side, er integrated 

reporting”, der omhandler en sammenhængende 

rapportering af både finansiel, miljømæssig, social og 

ledelsesmæssig information. ReportWatch har oplyst 

til opgaveskriver, at Novo Nordisk har været en 

pioner inden for dette felt. I denne forbindelse findes 

det relevant at spørge Novo Nordisk om deres 

arbejde med integrated reporting og holdning hertil. 

 

6.2 Den internationale udvikling 

Direkte link til download i Excel: Størstedelen af de finansielle tal i årsrapporten fra PotashCorp 

(Canada), regnskabsår 2015, kan simpelt downloades ved klik på et ikon ud for tallene, eksempelvis en 

regnskabsnote. 14 Dette kan bruges til analyseformål. 

  

                                                        
13 Der er hentet inspiration fra TDC til tekstboksene ”værd at bemærke” i nærværende afhandling. 
14 Herudover er hentet inspiration fra PotashCorp til download-funktionaliteten i bilag 14 (spørgeskemaet.). 

Novo Nordisk has been a worldwide pioneer in 

integrated reporting. It would be fair to say that the 

very concept was perhaps invented there! 

Mike Guillaume, Editor and Director, ReportWatch 

(uddrag af interview, bilag 4) 
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Online reporting: I Danmark må Novozymes og TDC siges at være blandt de store virksomheder, der 

er længst fremme inden for online reporting. Flere udenlandske virksomheder er dog længere fremme. 

Wärtsilä (Finland) har suppleret online reporting-websitet med en introvideo til årsrapporten. Video 

kan blandt andet hjælpe til med at gøre komplekst stof mere forståeligt. PotashCorp (Canada) har lagt 

størstedelen af sit årsregnskab tilgængeligt i Excel-format (ren tekst uden formler) til fri download på 

sit online reporting-website; øjensynligt som en service til aktieanalytikere. 

Mens ovennævnte fem eksempler på online reporting har tæt på samme omfang som selskabernes 

årsrapporter, er én-siders "Year in Review"-websites en anden international tendens. Mange af disse 

webuddrag på én side er oplistet til inspiration på www.yearinreview.co samt www.onepagelove.com. 

De udenlandske virksomheder Big Cartel og GV må siges at præsentere deres finansielle data meget 

flot på én webside. 

På baggrund af ovenstående spørges regnskabsbrugerne i næste kapitel om deres holdning til online-rapportering. 

Toplinjenavigering: Det kunne fastslås ved gennemgangen af regnskabsaflæggelserne i OMXC20, at 

flere og flere af virksomhederne medtager en dynamisk toplinjenavigering. På dansk side har Genmab 

og GN Store Nord gjort mest ud af toplinjenavigeringen, men i udlandet er PotashCorp i Canada 

længder foran. PotashCorp har blandt andet knapper i toplinjenavigeringen til at søge i dokumentet, 

gemme regnskabet eller lukke dette, og hvorvidt visningen skal være på én eller to sider; alle knapper i 

selve PDF-dokumentet. 

Fotografier samt årsoverblik: Electrolux (Sverige) har i årene fra 2012 til 2014 placeret flere og flere 

helsidesfotografier i sin årsrapport. Eksempelvis består de første otte sider i årsrapporten 2014 for 

Electrolux primært af store fotografier med begrænset tekst. På trods af øgningen i antallet af 

helsidesfotografier er årsrapportens længde faldet fra 188 sider (2012) til 172 sider (2013) til 160 sider 

(2014). Et andet sted, hvor Electrolux’ årsrapport for 2014 adskiller sig fra danske årsrapporter, er siden 

”Eleven-year review”, hvor en række poster kan følges hen over årene 2004 – 2014. 

På baggrund af ovenstående spørges regnskabsbrugerne i næste kapitel om deres holdning til fotografier i 

årsrapporter med begrænset tekst. 

Grafer i regnskabsnoter: Tidligere nævnte PotashCorp gør i højere grad brug af grafer i selve 

årsregnskabet end de udvalgte danske årsrapporter i denne afhandling. Som eksempel kan nævnes 

PotashCorps’ resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse indeholdende grafer. Desuden indeholder 

flere af selskabets regnskabsnoter grafer af udviklingen for årene 2010 og frem. 

På baggrund af ovenstående spørges regnskabsbrugerne i næste kapitel om deres holdning til grafer i 

resultatopgørelsen og andre hovedafsnit. 

 

http://report2015.novozymes.com/
http://annualreport2015.tdc.dk/
http://www.wartsilareports.com/
http://www.potashcorp.com/irc/company/performance/annual/financial
http://www.yearinreview.co/
http://www.onepagelove.com/gallery/annual-report
http://recap.bigcartel.com/2014/
http://www.gv.com/2014/
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Detaljeret risikovurdering: I Danmark er 

særligt TDC langt fremme med præsentation af 

sine risici, men visse udenlandske er længere 

fremme, heriblandt den tyske virksomhed 

Adidas AG. I årsrapporten for regnskabsår 

2014 har Adidas medtaget kapitlet ”Risk and 

Opportunity Report”. Ud fra modellen til højre 

gennemgår kapitlet virksomhedens risici (og 

muligheder), oplyser om risikoen i procent og  

Adidas AG, regnskabsår 2014, screenshot fra side 156: 

 

den beløbsmæssige indvirkning og sammenholder faktorerne med året forinden. I modsætning til 

Adidas medtager mange af virksomhederne i OMXC20 en beskrivelse af risiciene under de respektive 

regnskabsnoter i taldelen. En kombination af de to fremgangsmåder – ved således at præsentere de 

beløbsmæssige indvirkninger i selve IFRS regnskabet – ville være nytænkende, men medføre en række 

problemstillinger i forhold til den eksterne påtegning. Af denne årsag berøres dette ikke yderligere. 

 

6.3 Opsummering af undersøgelsen og analyse 

I visse tilfælde er udenlandske virksomheder længere fremme med diverse tiltag til deres 

årsrapporter i PDF (ikke ensbetydende med, at tiltagene nødvendigvis efterspøges hos 

regnskabsbrugerne). Dette drejer sig om toplinjenavigering med yderligere funktioner end 

hos danske OMXC20-virksomheder, massiv fokus på fotografier, hyppig brug af grafer i det ”primære” 

regnskab 15, mulighed for klik i PDF ud for regnskabstal for download i Excel, med mere. 

Det må overordnet siges, at mange virksomheder, både i Danmark og udlandet, har høj 

fokus på forbedringstiltag til deres årsrapporter i PDF, hvilket ligeledes blev konstateret i 

afsnit 5.3. På denne baggrund kan undres, hvorvidt PDF-formatet er egnet til fortsat videre-

udvikling inden for finansiel rapportering, eller om andre rapporteringsformer er mere passende. 

Det findes relevant at spørge en virksomhed i OMXC20, der er blandt de førende i præsentationen af 

sin finansielle rapportering, om, hvilke muligheder der ligger i PDF-formatet, såfremt den pågældende 

virksomhed fik frie ressourcer, og hvorvidt disse muligheder findes realistiske. 

På baggrund af de udenlandske trends hos bestemte virksomheder er hentet inspiration til 

en række forhold, som regnskabsbrugerne spørges til i næste kapital. Dette drejer sig om høj 

grad af fotografier (i lighed med Electrolux), grafer i regnskabsnoter (i lighed med 

PotashCorp) samt online reporting. Det er valgt, at spørgeskemaet begrænses til maksimalt 14 

spørgsmål, hvorfor der ikke spørges til alle punkter beskrevet i foregående afsnit. 

  

                                                        
15 Resultat-/totalindkomstopgørelse, balance, pengestrøms- og egenkapitalopgørelse. 
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7 Undersøgelse #3: Spørgeskema til 

regnskabsbrugere 
7.1 Generelt om spørgeskemaet 

7.2 Analyse af besvarelser til spørgeskema 

7.3 Opsummering af undersøgelsen  » Til indholdsfortegnelse 

7.1 Generelt om spørgeskemaet 

Spørgeskemaet består af 14 spørgsmål i alt, hvoraf første 

spørgsmål beder respondenten om nogle grundoplysninger. 

Herudover indgår to spørgsmål med prioritering, seks 

spørgsmål om ”i hvor høj grad”, tre spørgsmål om, hvad der 

foretrækkes mest, samt to spørgsmål til bestemte udsagn. 

Til seks af spørgsmålene indgår relevante fotografier af sider fra 

årsrapporter mv. med relevans for det pågældende spørgsmål. 

I flere spørgsmål lægges op til, at respondenten selv skal 

operationalisere for at besvare spørgsmålene. Dette drejer sig 

primært om spørgsmål om, hvorvidt A eller B foretrækkes, hvor 

respondenterne kan have forskellige præferencer i vurderingen 

af forholdene op imod hinanden. 

Spørgeskemaet er fremsendt ved direkte henvendelse til 101 

potentielle respondenter i februar 2016, der i høj grad må 

forventes at arbejde med årsregnskaber som led i deres arbejde. 

Der opnåedes 47 besvarelser, hvoraf tre respondenter ikke 

gennemførte det fulde spørgeskema. Visse respondenter havde 

ikke tid til besvarelse, mens andre ikke arbejdede med 

regnskaber til dagligt og derfor ikke fandt det passende at 

besvare. 

Populationen på 44-47 besvarelser er tilstrækkelig til at beregne 

et signifikant svar til de fleste spørgsmål. Signifikante svar 

betyder, at resultatet er troværdigt; i denne afhandling beregnet 

ved 95 % sandsynlighed for, at resultatet er sandt. Hvis 

regnskabsbrugere uden højt kendskab til årsrapporter var 

blevet bedt om at besvare spørgeskemaet, ville antallet af 

besvarelser kunne øges markant, men respondenternes 

kendskab til substansen af spørgsmålene ville tilsvarende falde, 

hvilket derfor er undgået. 

Ved beregning af signifikans medtages svarmulighederne 

 

𝑈 =
𝑝 − 𝑝0

 𝑝0 1 − 𝑝0 
𝑛

~𝑁 0,1  

Beregning af signifikans: 

Der findes ikke grund til at ændre 

på litteraturens konventionelle 

α = 0,05, hvilket derfor benyttes, 

medmindre andet angives i bilag 

14, hvor signifikansen beregnes. 

Eksempelvis kan syv ud af ti 

respondenter have svaret A, 

hvormed denne svarmulighed er 

estimeret til 70 %. 

Fremgangsmåden til at teste en 

hypotese om, at A er større end B, 

er at antage, at A fylder halvdelen 

eller mere. Derfor ses på, hvorvidt 

0,70 – 0,50, det vil sige 0,20, er 

signifikant større end nul. I 

tælleren på brøken placeres 

estimatet fratrukket vores 

hypotese, der deles med 

usikkerheden. Ved at dele med 

usikkerheden, ses på, hvor 

usandsynligt det er, at vores 

hypotese er korrekt. P-værdien er 

sandsynligheden for, at 

observationen er mere ekstrem i 

forhold til hypotesen. Med andre 

ord: sandsynligheden for, at vi 

ikke har ret, svarende til 

sandsynligheden for, at der ved 

fejl afvises noget falsk.  

Teststørrelsen, U, udregnes som 

følger i bilag 14: 
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”ingen præference” ikke, hvilket vurderes mest retvisende, så 

længe at der alligevel opnås signifikante hypoteser. Andelen af besvarelser på ingen præference udgør 

mellem 4 % til 30 %. 

I modsætning til andre interessentgrupper (medarbejdere og kunder m.m.) er respondenterne 

bestående af analytikere, kapitalforvaltere mv. højst sandsynligt en meget traditionel type regnskabs-

brugere, der benytter årsrapporter som en væsentlig informationskilde. Af denne årsag forventes på 

forhånd, at en forholdsvis lav andel ønsker større forandringer til virksomheders rapportering og 

foretrækker denne så kort og præcist som muligt. 

 

7.2 Analyse af besvarelser til spørgeskema 

Besvarelserne til spørgeskemaet fremgår af bilag 14, 

som overordnet gennemgås i dette afsnit. 

 

1. Oplysning om stillingsbetegnelse samt 

erhvervserfaring inden for området i antal år. 

De udvalgte respondenter består af aktieanalytikere, erhvervsjournalister inden for store danske 

selskaber samt kapitalforvaltere højt i hierarkiet hos investeringsforeninger. Den gennemsnitlige 

erhvervserfaring i respondenternes stillinger udgør 10,7 år i gennemsnit, hvilket vidner om en 

generel høj erfaring hos respondenterne på deres respektive områder. 

 

2. Rangeringen af årsrapportforsider efter hvilke, der foretrækker. 

Der er udvalgt tre årsrapportforsider, der adskiller sig betydeligt fra hinanden. Det er generelt forskelligt, 

hvorvidt regnskabsbrugerne foretrækker Novo Nordisks forside for regnskabsår 2013, Coloplasts forside for 

regnskabsår 2014/15 eller FLSmidth & Co’s forside for regnskabsår 2014. Det har derfor ikke været muligt 

at lave nogen signifikante hypoteser, der er relevante. 

 

3. Foretrækkes A.P. Møller - Mærsks indholdsfortegnelse for regnskabsår 2013 

(detaljeret) eller regnskabsår 2014 (skåret betydeligt ned). 

83 % af respondenterne foretrækker A.P. Møller - Mærsks indholdsfortegnelse for regnskabsår 

2013 frem for 2014. Det er statistisk signifikant, at flere foretrækker indholdsfortegnelsen for 

regnskabsår 2013 frem for 2014, hvorfor det må udledes, at A.P. Møller - Mærsk har skåret for 

meget af sin indholdsfortegnelse fra, herunder andre virksomheder i samme situation. 

 

Værd at bemærke: 

Opmærksomheden henledes særligt på besvarelserne til 

spørgsmål 3, 4 og 10 til 13. 
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4. Ønskes et indledende resume af året i starten af årsrapporten i lighed med "At a glance" fra 

Carlsbergs årsrapport for 2014. 

74 % af respondenterne ønsker i høj grad dette, mens 26 % svarer lav grad eller hverken/eller. Eftersom 

det er statistisk signifikant, at størstedelen iblandt respondenterne i høj grad ønsker et indledende 

resume, må det udledes, at indledende afsnit i lighed med "At a glance” er nyttige i årsrapporter. 

 

5. Pengestrømsopgørelser i en mere afkortet form. 

I spørgeskemaet oplistes to eksempler for respondenterne; blandt andet at slå linjerne for optagelse og 

tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter, pengeinstitutter, tilknyttede virksomheder mv. sammen 

til blot 'Lån optaget, netto'. Der er signifikant flest, der ikke ønsker en afkortet pengestrømsopgørelse. 

 

6. Moderregnskab bagerst og afskilt fra koncernregnskabet eller mere centralt i koncernregnskabet. 

Genmab er den eneste af de undersøgte virksomheder, bilag 3.8, der har placeret sit moderregnskab 

centralt i koncernregnskabet sammen med koncerntallene. Derfor var forventningen på forhånd, at 

størstedelen ønsker moderregnskabet bagerst, da regnskabsbrugerne er vant hertil. 

78 % af respondenterne ønsker moderregnskaber placeret bagerst frem for mere centralt, og der er 

signifikant flest med denne præference. 

 

7. Online reporting, hvis dette bliver mere udbredt, som et brugbart alternativ til årsrapporter på 

print eller PDF. 

Som beskrevet i afsnit 6.1 har Novozymes og TDC udarbejdet en meget omfattende online reporting. 

Det er meget forskelligt, i hvor høj grad respondenterne betragter online reporting som et brugbart 

alternativ til de traditionelle årsrapporter på sigt: 24 % svarer i høj grad, 28 % i en vis grad, 43 % nej, og 

2 % har ingen præference. 

Det kunne forventes, at majoriteten foretrak det traditionelle format, men omtrent halvdelen af 

respondenterne er åbne for, at virksomheder rapporterer på hjemmesiden som et brugbart alternativ til 

det traditionelle format. 

 

8. Øget grad af websidehenvisninger fra årsrapporter i PDF-udgaver. 

Der er signifikant flere, der ”i høj grad” eller ”en vis grad” foretrækker flere websidehenvisninger fra 

årsrapporter i PDF-udgaver, frem for respondenterne, der svarer nej til ønske om dette. I 

spørgeskemaet angives regnskabsnoten for omsætning som eksempel med link til nærmere beskrivelse 

for hver aktivitet eller geografiske marked. 
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9. Hyppig brug af grafer, relevante og passende på samme side som selskabers resultatopgørelse, 

pengestrømsopgørelse og andre hovedafsnit. 

Der angives et eksempel over for respondenterne på grafer i resultatopgørelsen fra en udenlandsk 

årsrapport. 52 % af respondenterne finder i høj grad hyppig brug af grafer relevante og passende på 

samme side som selskabers finansielle hovedafsnit, 41 % finder i lav grad dette passende, mens 7 % 

svarer hverken/eller. Respondenterne har således forskellige præferencer inden for dette område. 

 

10. Helsidesfotografier med begrænset tekst i lighed med Electrolux’ årsrapporter. 

Respondenterne er spurgt til, hvorvidt de finder sådanne sider passende i årsrapporter. Hele 82 % af 

respondenterne svarer ”lav grad” til dette, mens de resterende 18 % fordeler sig til ”høj grad eller 

”hverken/eller”. Det er statistisk signifikant, at flere i lav grad finder helsidesfotografier med begrænset 

tekst passende i årsrapporter frem for øvrige svarmuligheder tilsammen. 

 

11. Mest enig i hvilket udsagn om præsentationen. 

a. Årsrapporter er mest velegnede som et opslagsværk med årets regnskabstal i en enkel og tydelig 

tabelopstilling. 

b. Årsrapporter er mest velegnede som et magasin med en grafisk præsentation af 

regnskabstallene. 

84 % af respondenterne er mest enig i udsagn A, og der er signifikant flere, der er mest enig i dette 

udsagn frem for B. Årsrapporten fra A.P. Møller - Mærsk, regnskabsår 2015, kan i en vis grad 

sammenlignes med svarmulighed A, mens årsrapporten fra PotashCorp (Canada), regnskabsår 2015, 

minder om svarmulighed B. Det skal dog bemærkes, at respondenterne ikke er blevet bedt om specifikt 

at sammenligne årsrapporten fra disse to virksomheder. 

 

12. Mest enig i hvilket udsagn om væsentlighed. 

a. Selskabers ledelse bør fokusere på, samtlige væsentlige informationer indgår i selskabets 

årsrapport – uanset at dette øger risikoen for, at visse uvæsentlige informationer også medtages. 

b. Selskabers ledelse bør fokusere på, at ingen uvæsentlige informationer indgår i selskabets 

årsrapport – uanset at dette øger risikoen for, at visse væsentlige informationer også fravælges. 

Hele 91 % af respondenterne er mest enig i udsagn A. Vurderet herudfra skal selskabers ledelse være 

påpasselige med at gøre brug af ”cutting clutter”-princippet i så høj grad, at væsentlige informationer 

risikerer at blive fravalgt ved fejl. Der er signifikant flere, der er mest enig i udsagn A frem for B. 

  



 

 37 

13. IASB omtales af, at selskabers ledelse ikke kan forventes, at kunne opfylde alle 

primære regnskabsbrugeres informationsbehov på alle områder i årsrapporterne. 

Respondenterne - som er blevet bedt om at svare på, i hvor høj grad de er enige i ovenstående – har 

meget forskellige holdninger hertil. Alligevel kan det konkluderes, at der er signifikant flere, der i 

nogen eller (meget) høj grad er enige i ovenstående betragtning, frem for respondenter, der svarer lav 

grad eller slet ikke. 

 

14. Rækkefølgen af hoveddelene i en årsrapport. 

Respondenterne foretrækker følgende rækkefølge ved et beregnet gennemsnit: 

1. Ledelsesberetning. | 2. Balance. | 3. Totalindkomstopgørelse. | 4. Aktionærinformation. 

5. Ledelsespåtegning. | 6. Pengestrømsopgørelse. | 7. Egenkapitalopgørelse. 

8. Den uafhængige revisors erklæringer. | 9. Noter. | 10. Årsregnskab for moderselskabet. 

På side 243 sammenholdes ovenstående præference hos respondenterne med den faktiske rækkefølge 

ved regnskabsaflæggelserne i OMXC20 opgjort i bilag 3.8. Generelt er der overensstemmelse 

herimellem, da der er enighed om, hvilke bestanddele der skal indgå iblandt 1-4 og 5-7 og 8-10. 
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7.3 Opsummering af undersøgelsen 

I foregående afsnit, 7.2, blev besvarelserne gennemgået enkeltvis, mens denne opsummering vil 

fokusere på to overordnede forhold ud fra regnskabsbrugernes besvarelser. Respondenterne har 

bestået af aktieanalytikere, erhvervsjournalister (inden for store danske selskaber) og kapitalforvaltere 

(højt i hierarkiet hos investeringsforeninger) med en høj gennemsnitlig erhvervserfaring på 10,7 år i 

gennemsnit i respondenternes stillinger. 

For det første skal regnskabsaflæggerne overveje information med omhu. Indledningen ”at a glance” er 

populær, hvorimod indholdsfortegnelser ikke bør skæres ned til et minimum. På det overordnede 

spørgsmål om, hvorvidt regnskabsbrugerne vægter undgåelse af uvæsentlig information eller større 

sikkerhed for medtagelse af al væsentlig information højest, foretrækker regnskabsbrugerne 

sidstnævnte. 

Generelt er det vigtigt, at regnskabsaflæggerne ikke tillægger cutting clutter-princippet den forkerte 

betydning, at så meget som muligt skal skæres fra. I denne forbindelse kan bemærkes, at regnskabs-

brugerne har forskellige holdninger til, om virksomheders ledelse kan forventes at kunne opfylde alle 

primære regnskabsbrugeres informationsbehov på alle områder. 

For det andet må visse af de forbedringstiltag til årsrapporterne i PDF – der skal forbedre det virtuelle 

indtryk – siges at have forholdsvis begrænset værdi for regnskabsbrugerne. Helsidesfotografier med 

begrænset tekst er ikke populært hos regnskabsbrugerne, der samtidig ønsker årsrapporterne med 

årets regnskabstal i en enkel og tydelig tabelopstilling frem for årsrapporter som et magasin med 

grafisk præsentation af regnskabstallene. 

Herudover skal det nævnes, at omtrent halvdelen af respondenterne er åbne for, at virksomheder 

rapporterer på deres hjemmeside som alternativ til det traditionelle format. 
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8 Sammenholdelse af undersøgelser 

I de foregående kapitler er regnskabsaflæggelserne i OMXC20 gennemgået på en række objektive 

parametre, og en række internationale trends er beskrevet. Disse oplysninger blev blandt andet brugt til 

at udforme spørgeskemaet til professionelle regnskabsbrugere, som efterfølgende er analyseret. 

På baggrund af gennemgangen af regnskabsaflæggelserne i OMXC20 og de internationale trends kan 

overordnet udledes, at den finansielle rapportering er i løbende forandring, og at virksomhederne 

forsøger at tilpasse sig udviklingen. 

De professionelle regnskabsbrugere ønsker ikke risikoen for, at visse væsentlige informationer 

fravælges ved fejl, men ønsker i højere grad risikoen for, at der medtages for megen information. 

Regnskabsaflæggerne skal derfor spørges om, hvorvidt de benytter en ”sikkerhedsmargin” ved 

fastsættelsen af væsentlighed. 

Teoretisk set vil det kun være uvæsentlig information, der udelades af årsrapporten som følge af 

cutting clutter-princippet, men i praksis kan der være en række ulemper forbundet herved. 

Vurderingen af væsentlighed er ikke nødvendigvis 

den samme hos regnskabsaflægger og 

regnskabsbruger. Dette kan resultere i, at 

information, som regnskabsbrugerne efterspørger, 

udelades. Ved færre informationer får 

regnskabsbrugene samtidig sværere ved at 

sammenligne årsrapporter på tværs af virksomheder. 

Til gengæld vil de relevante budskaber i 

regnskaberne blive fremhævet til gavn for regnskabsbruger, hvilket er selve grundtanken bag cutting 

clutter-princippet. 

Generelt er der mulighed for megen funktionalitet og virtuelle tiltag i PDF-formatet, hvor danske 

virksomheder tydeligvis henter inspiration fra hinanden, og samtidig er der mulighed for at hente 

inspiration fra udlandet. Det skal dog nøje overvejes, i hvilke tilfælde at funktionalitet og virtuelle tiltag 

reelt efterspørges hos regnskabsbrugerne, hvilket kapitel 7 har belyst på en række områder. 

Som beskrevet undervejs i undersøgelserne i de tidligere kapitler findes blandt andet relevant at spørge 

en ledende virksomhed i præsentationen af sin finansielle rapportering om, hvilke muligheder der 

ligger i PDF-formatet, hvis virksomheden fik frie ressourcer, og hvorvidt disse muligheder findes 

realistiske. Desuden findes relevant at spørge Novo Nordisk om deres integrated reporting. 

From an analyst and user (i.e. shareholder, investor, or 

broader stakeholder groups) viewpoint, better too much 

than not enough info. 

Mike Guillaume, Editor and Director, ReportWatch 

(uddrag af interview, bilag 4) 
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Ved interviews med virksomhederne om væsentlighed i næste kapitel spørges visse virksomheder 

samtidig til ovennævnte og deres finansielle rapportering. 

Flere forhold skal tages i betragtning ved udarbejdelsen af Best Practice anno 2020: 

Det er konstateret, særligt i kapitel 5 (Gennemgang af regnskabsaflæggelser i OMXC20), at udviklingen 

ofte går meget stærkt. Det tydeligste eksempel på dette fremgår af bilag 3.9. Carlsberg A/S benyttede 

sig første gang af det vertikale format til sin årsrapport i regnskabsår 2013, der bidrager til en mere 

læsevenlig årsrapport på skærm. Det efterfølgende regnskabsår, 2014, gik A.P. Møller - Mærsk, 

Novozymes og TDC ligeledes over til det vertikale format til deres årsrapporter. 

Forklaring: Ovenstående punkter, der besidder samme bogstav i opstillingen, omhandler det samme forhold. 

Det ses ovenfor, at der er sket en forandring over regnskabsårene 2013 og 2014, som blev endnu mere 

markant i 2015. 40 % af de undersøgte virksomheder er i regnskabsår 2015 (alternativt 2014/15) gået væk 

fra statiske PDF’er i henhold til bilag 3.6. Ovenstående lægger op til, at der skal brydes med det 

traditionelle format, hvis innovationen skal fortsætte. En mulighed kan være digitale medier, der skaber 

nye muligheder, hvorfor nøglen til at optimere årsrapporten kan ligge på forskellige platforme.  

Regnskabsår 2013 (alternativt 2012/13): 
a. Det vertikal format til årsrapport "indføres" af Carlsberg. 
b. Syv selskaber benytter sektionsbaseret noterækkefølge. 
c. Fire selskaber har holdt fast i en særskilt regnskabspaksis. 

Regnskabsår 2014 (alternativt 2014/15): 
a. Andre virksomheder følger trop med det vertikale format. 
c. Blot ét selskab har holdt fast i en særskilt regnskabspaksis 
e. Tre selskabers årsrapport i PDF har dynamisk navigering. 

Regnskabsår 2015 (alternativt 2014/15): 
b. 11 selskaber benytter sektionsbaseret noterækkefølge. 
e. Seks selskabers årsrapport i PDF har dynamisk navigering. 
f. Visse udlandske årsrapporter har grafer i resultatopgørelsen 
    og andre hovedafsnit samt mulighed for download til Excel. 
g. A. P. Møller - Mærsk og ISS reducerer omfanget af årsrapport betydeligt. 

Forecast, regnskabsår 2016 (alternativt 2015/16): 
e. 10 selskabers årsrapport i PDF har dynamisk navigering, der samtidig 
     bliver mere omfattende i lighed med Genmab og GN Store Nord. 

f. Dansk virksomhed begynder at placere flere grafer i resultat- 
    opgørelsen/andre hovedafsnit samt mulighed for download til Excel. 

g. Dansk virksomhed aflægger en meget reduceret årsrapport, hvilket 
    skaber opmærksomhed om compliance. Bemærk, dette er et åbent gæt. 

Regnskabsår 2020: 

Best Practice i finansiel rapportering.  
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9 Interviews med C20-selskaber 
9.1 Udvælgelse af virksomheder til interview 

9.2 Væsentligste budskaber fra interviews 

9.3 Opsummering af interviews og analyse » Til indholdsfortegnelse 

 

9.1 Udvælgelse af virksomheder til interview 

Opgaveskriver har rettet henvendelse til nedenstående virksomheder – samt enkelte, der ikke ønskede 

at deltage, eller ikke kunne afsætte tid hertil i nær fremtid. Generelt har alle virksomheder, der er 

kontaktet, været meget positive omkring et interview, hvilket kan indikere, at de ønsker åbenhed 

omkring væsentlighed; et område, der indtil de seneste år må siges at have fået lav bevågenhed. De otte 

interviewede virksomheder har en forskellig tilgang til væsentlighed og den finansielle rapportering, 

hvilket gør virksomhederne oplagte til et interview.  

A.P. Møller - Mærsk A/S’ årsregnskab (resultatopgørelse, balance, regnskabsnoter, regnskabspraksis, 

egenkapital- og pengestrømsopgørelse) udgør færrest sider blandt C20-selskaberne. For regnskabsår 

2015 udgør årsregnskabet blot 42 sider! Derfor er interview med A.P. Møller - Mærsk oplagt. ISS A/S’ 

sideantal i sine årsrapporter steg betydeligt i årrækken 2008 til 2012, men er herefter faldet betydeligt i 

årene herefter. Derfor findes det oplagt at høre om ISS’ syn på væsentlighed. Novozymes A/S 

udarbejder årligt en omfattende web-rapportering, præsenterer mange grafer i regnskabsnoter og har 

gennem mange år været hurtigste selskab til at udgive sin årsrapport. Eftersom Novozymes således må 

siges at være langt fremme, findes et interview med Novozymes oplagt. 

Novo Nordisk er alment kendt for integrated reporting og må siges at præsentere en visuel flot 

årsrapport. Genmab har i flere år været længst fremme med deres toplinjenavigering og har dermed 

haft fokus på regnskabsbrugerne, der læser årsrapporter elektronisk. Chr. Hansen Holdings 

årsapporter er meget ”traditionelle” i forhold til de øvrige virksomheder i OMXC20, hvilket der vil 

spørges ind til under interviewet. FLSmidth er flere gange fremhævet i kapitel 5, hvor virksomheder på 

flere af punkterne blev fundet meget relevante til et interview. 
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Opgaveskriver har talt med følgende personer hos de interviewede virksomheder: 

A.P. Møller - Mærsk: Lisbeth Frederiksen, Lead IFRS Compliance Officer. 

(konglomerat med fokus på shipping, olie og gas) 

Novozymes: Jens Breitenstein, Group Accounting Manager, Tina Hulvi Hall, IFRS Specialist. 

(enzymproducent) 

ISS: Pernille Benborg, Head of Compliance. 

(udbyder af facility services) 

Carlsberg: Andreas Mailand, Senior Director IFRS Controlling. 

(bryggeri) 

Novo Nordisk: Mille Frydendahl Iversen, IFRS Financial Controller, Team External Reporting. 

(medicinalvirksomhed inden for diabetes m.m.) 

Genmab: Thomas Haals Løndorf, Associate Director, Finance & Accounting. 

(biotekvirksomhed inden for humane antistoffer) 

Chr. Hansen Holding: Anna Moeskjær, Group controller, ansvarlig for årsrapportens faglige indhold. 

(udvikling og produktion af ingredienser) 

FLSmidth: Naja Barrisøe, Vice President, Head of Group Reporting and Compliance. 

(udstyr og services til Pernille Friis Andersen, Senior Vice President, Investor Relations. 

mineral- og cementindustrien) 

Som følge af respondenternes ledende stillinger og deres typiske måde at besvare spørgsmålene på er 

outputtet altovervejende udtryk for holdningen hos virksomheden bag. Væsentligste undtagelse er, når 

respondenterne er blevet bedt om at kommentere på besvarelserne af afhandlingens spørgeskema, eller 

når den pågældende respondent oplyser, at der er tale om vedkommendes personlige holdning eller 

indirekte giver udtryk herfor i respondentens mundtlige formulering. 

Det er ikke forventeligt, at alle virksomheder har en officiel holdning til alle af interviewers spørgsmål, 

men som følge af respondenternes stillinger vil svarene til en vis grad kunne betragtes som officielle 

holdninger; med undtagelse af ovennævnte tilfælde. 

Hvorvidt omkostninger har betydning for virksomhedens medtagelse af information, vurderes som 

spørgsmålet med størst risiko for politisk korrekte svar. Lisbeth Frederiksen, Lead IFRS Compliance 

Officer hos A.P. Møller - Mærsk, mente i denne forbindelse, at tærsklen for væsentlighed i praksis efter 

hendes opfattelse altid vil være lavere for lettere tilgængelig information end for højere, uanset at dette, 

teoretisk set, ikke skal have nogen betydning. 

Efter interviews med virksomhederne foretages afslutningsvis interview med Stig Enevoldsen, 

bestyrelsesmedlem hos EFRAG, for at få en anden synsvinkel på afhandlingens problemstilling. 
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9.2 Væsentligste budskaber fra interviews 

I det følgende beskrives et uddrag af selskabernes hovedsynspunkter om væsentlighed. Beskrivelserne 

i dette afsnit fokuserer bevidst på virksomhedernes holdning til forskellige områder inden for 

væsentlighed, mens virksomhedernes hovedbudskaber sammenlignes i afsnit 9.3. 

Hvert interview havde en varighed på omtrent 60 minutter, hvorfor der henvises til afhandlingens 

bilag for nærmere uddybelse af virksomhedernes syn på væsentlighed. Ved de fulde interviews i 

bilagene har opgaveskriver markeret selskabernes væsentligste pointer med rød skriftfarve. 

A.P. Møller - Mærsk A/S (bilag 5): Lead IFRS Compliance Officer hos A.P. Møller - Mærsk, Lisbeth 

Frederiksen, ville grundlæggende foretrække, hvis IASB udsendte en standard om væsentlighed frem 

for en vejledning. 

I forhold til standarderne oplyser Lisbeth Frederiksen, at IFRS 7 har et omfang af krav til 

specifikationsoplysninger, der ikke står mål med deres virksomhed. Tilsvarende har A.P. Møller - 

Mærsks ledelse, ifølge Lisbeth Frederiksen, svært ved at se relevansen af oplysningskravene til valuta- 

og markedsrisiko i IFRS 7. Dette drejer sig særligt om hedging, som hun ikke mener har relevans, da 

A.P. Møller - Mærsk ikke foretager spekulativ hedging. 

Samtidig er IFRS 7’s krav til oplysninger om sensitivitet ud fra en forretningsmæssig risiko, til exposure 

og valutaexposure på virksomhedens debitorer, kreditorer, lån mv., ikke passende ifølge Lisbeth 

Frederiksen. I forhold til standardens oplysningskrav til markedsrisici på finansielle instrumenter 

oplyser Lisbeth Frederiksen, at disse angår den resterende post i Dansk Supermarked og målingen 

heraf. Hun mener bestemt ikke, det kan kaldes en markedsrisiko, da begrebet i denne sammenhæng 

kan opfattes misvisende, og at virksomhedens ledelse derfor tænker på helt andre områder, når den 

hører om virksomhedens ”markedsrisiko”. IFRS 7 er blandt årsagerne til, at A.P. Møller - Mærsk kunne 

tænke sig muligheden for at selektere noget mere. 

Vurderet over hele interviewet kan der ikke herske tvivl om, at A.P. Møller - Mærsk har meget høj 

fokus på væsentlighed. I denne forbindelse kan nævnes, at opgaveskriver har talt med en bedømmer til 

Årsrapportprisen, Stig Enevoldsen. Bedømmeren var positiv omkring A.P. Møller - Mærsks ”tilgang til 

at udforme en ultrakort årsrapport i forhold til virksomhedens størrelse”. 
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ISS A/S (bilag 7): Head of Complience hos ISS, Pernille Benborg, nævnte, at revisorerne i lav grad har 

forholdt sig til IAS 1 (pkt. 31), og der derfor har været en tendens til, at revisorerne har krævet alle 

oplysninger medtaget, uanset at alle oplysninger ikke har været væsentlige. 

ISS’ årsrapport har været stigende i sideantal frem til 

regnskabsår 2012 (188 sider), hvorefter sideantallet er 

faldet frem til 2014. (Der henvises til grafen på side 136.) 

Pernille Benborg oplyste, at ISS fortsat arbejdede på at 

reducere sideantallet, og at der ville blive skåret 20 sider 

fra i årsrapportens længde i regnskabsår 2015. 16 Pernille 

Benborg mente ikke, at der manglede noget i 

årsrapporten i forhold til 2014 på trods af reduceringen, 

og at de fremadrettet forventer en nedgang i sideantallet. 

Hun vil tro, at ISS et stykke tid efter regnskabsaflæggelsen for 2015 vil tænke, at den kan gøres endnu 

mere kort og præcis, og at det derfor er en løbende proces, der både gælder tekst- og taldelen. 

På den internationale front nævnte Head of Complience hos ISS, at hun næsten har opgivet at kigge i 

regnskaberne fra Sodexo (fransk konkurrent til ISS), da Sodexos regnskaber er alt for omfattende. 

Sodexos årsrapport udgjorde 372 sider for både regnskabsår 2013, 2014 og 2015.  

Novozymes A/S (bilag 6): Interviewet blev foretaget med Jens Breitenstein, koncernregnskabschef, og 

Tina Hulvi Hall, IFRS Specialist, fra virksomheden. Novozymes fortalte, at de altid er de første til at 

aflægge årsrapport blandt C20-selskaberne, med regnskabsperiode efter kalenderåret. Jens Breitenstein 

oplyste, at det i hvert fald var 10 år siden, at deres årsrapport var aflagt i februar og ikke januar. 

Herudfra bliver oplysningerne mere aktuelle i forhold til eksempelvis ISS, der først aflagde årsrapport 

for 2015 i april måned. 

Novozymes’ primære rapporteringsform er online reporting; eksempelvis report2015.novozymes.com, 

hvorfor den traditionelle årsrapport har en mere sekundær rolle. Dette medfører, at Novozymes 

designer årsrapporten til web, der herefter genbruges til den traditionelle årsrapport i PDF. Novozymes 

fortæller endvidere, at webversionen er det sted, hvor de gerne vil lave de smarte features. 

Tilføjelse af området ”Supplementary” på web-versionen er eneste betydelige forskel i indholdet i 

forhold til Novozymes’ årsrapporter for 2015 i PDF. 

Novozymes er gået bort fra summaries til årsrapporten, da disse stort set aldrig blev læst. 

Carlsberg (bilag 8): Andreas Mailand, Senior Director IFRS Controlling hos Carlsberg, fortæller om 

tilfælde, hvor informationer er blevet væsentlige i ét regnskabsår modsat tidligere, og i disse situationer 

har han aldrig oplevet, at virksomheden har skelet til omkostningerne for at få sammenligningstal på. I 

regnskabsår 2015 har Carlsberg medtaget en følsomhedsanalyse i årsrapporten på, hvor stort et fald i 

                                                        
16 ISS’ årsrapport for 2015 endte med at blive reduceret med 23 sider (2015: 145, 2014: 168).  

Nogle gange så kan det være lettere bare skrive en hel 

masse og forklare meget detaljeret. Det er en meget 

større kunst at skære det ned og skære det helt ind til 

benet. 

Pernille Benborg, Head of Compliance, ISS A/S 

(uddrag af interview, bilag 7) 

http://report2015.novozymes.com/
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cash flow, som kan absorberes, uden at det resulterer i nedskrivning. I denne forbindelse har Carlsberg 

foretaget en tilsvarende beregning for året forinden til brug for sammenligningstallet. 17 

Carlsberg er spurgt til, hvilke muligheder der ligger i PDF-formatet, såfremt virksomheden fik 

ubegrænsede økonomiske ressourcer hertil. Til dette svares, at årsrapporten i PDF kan gøres mere 

interaktiv med dynamiske flowchart- og watterfall-diagrammer, der folder sig ud. Andreas Mailand 

har fået beskrevet, at denne funktionalitet er teknisk mulig, men forklarer, at det ikke er virksomhedens 

ambition at finde på noget nyt hele tiden, som andre virksomheder skal efterligne. 

Carlsberg har ikke udarbejdet et digitalt websted med finansiel data, men virksomheden forventer, at 

der i fremtiden vil ske et skift fra, at årsrapporter læses på elektroniske medier frem for print. 

Novo Nordisk (bilag 9): Novo Nordisk oplyste, at virksomheden har et fast princip om et sideantal på 

116. Sideantallet har udgjort dette siden regnskabsår 2010 og skyldes et mål om at undgå stigning i 

informationsmængden. Derfor får de forskellige forretningsområder hos Novo Nordisk, herunder 

regnskabsfunktionen, tildelt et bestemt antal sider, som skal overholdes 

Interviewet blev foretaget med Mille Frydendahl Iversen, IFRS Financial Controller hos virksomheden. 

Respondenternes besvarelse af spørgsmål 14 i spørgeskemaet (bilag 14) er overraskende for Mille 

Frydendahl Iversen (Novo Nordisk), da hun havde forventet, at regnskabsbrugerne i højere grad 

tillagde undgåelse af uvæsentlig information høj prioritet. Hos Genmab var Thomas Haals Løndorf 

tværtimod overrasket over, at der overhovedet var nogen respondenter, der prioriterede undgåelse af 

uvæsentlig information højere end sikkerhed for medtagelse af al væsentlig information. 

Genmab (bilag 10): Thomas Haals Løndorf, Associate Director, Finance & Accounting hos Genmab, 

mener, at det giver rigtig god mening at samle tal, notebeskrivelser, regnskabspraksis og usikkerhed i 

samme afsnit, men at grafer hører til i ledelsesberetningen og ikke i årsregnskabet. Uanset at Genmab 

ikke har gjort sin årsrapport tilgængelig som en webversion, er Thomas Haals Løndorf ikke i tvivl om, 

at udviklingen klart går i denne retning, og at det snarere er spørgsmålet, hvor hurtigt det går. Den 

printede årsrapport er hverken miljørigtig eller smart, beretter Thomas Haals Løndorf, og den kan ikke 

vises på en nem og hurtig måde på tablet eller telefon. 

Omkostninger har ikke betydning for Genmabs medtagelse af information, men virksomheden vil 

arbejde imod forøgede krav, hvis dette øger omkostningerne for at aflægge regnskab. I visse tilfælde 

har Genmab haft eksterne konsulenter til at udarbejde bestemte typer af oplysninger 

(følsomhedsscenarier ved værdiansættelse af licenser m.m.). Genmab ønsker ikke disse 

konsulentomkostninger alt for ofte, men det afhænger også af, i hvor høj grad de udarbejdede 

omkostninger kan anvendes forretningsmæssigt frem for kun regnskabsmæssigt. 

  

                                                        
17 Carlsberg foretog en nedskrivning på 8,7 mia. kr. af sine russiske aktiviteter i regnskabsår 2015. 
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Chr. Hansen Holding (bilag 11): Interviewet blev foretaget med Anna Moeskjær fra virksomheden, der 

har ansvarsområde inden for årsrapportens faglige indhold. Chr. Hansen Holding forsøger at slanke 

sin årsrapport så meget som overhovedet muligt (og gerne yderligere), men giver i enkelte tilfælde 

ekstra oplysninger, som er relevante for netop Chr. Hansen Holding, men ikke krævet i standarderne. 

Dette drejer sig primært om priskorrektion inden for råvarers prisstigninger og kursstigninger. 

Chr. Hansen Holding har haft en gennemgang af sine regnskabsposter ud fra et væsentlighedsniveau, 

og hvis en regnskabsnote er under et vist beløb, medtages den pågældende note ikke. Efter denne 

kvantitative vurdering gennemgås i samarbejde med Investor Relations, om noget af den fravalgte 

information alligevel kan have relevans for regnskabsbrugerne. Blandt andet er oplysningskravene til 

Government Grants fravalgt af beløbsmæssige årsager. 

Endvidere fortælles, at virksomheden i stor stil kigger i blandt andet Novozymes’ og Novo Nordisks 

årsrapporter, da disse er meget sammenlignelige med Chr. Hansen Holding, for at se, hvilken 

information disse virksomheder vælger at medtage; eksempelvis, hvor mange oplysninger medtages 

ved nye standarder eller ved virksomhedsopkøb. 

Til spørgeskemaundersøgelsens besvarelser af spørgsmål 11 (afsnit 7.2 ad 11) bemærker Anna 

Moeskjær, at der kan være en tendens til, at virksomhederne går i to forskellige retninger; den ene hen 

imod årsrapporten som et ”magasin”, mens andre fravælger denne grafiske opstilling. I denne 

sammenhæng hører Chr. Hansen Holding til sidstnævnte kategori ifølge Anna Moeskjær; eksempelvis, 

da virksomheden ikke har grafer i regnskabsdelen. 

FLSmidth (bilag 12): Naja Barrisøe, Vice President i Head of Group Reporting, og Pernille Friis 

Andersen, Senior Vice President i Investor Relations, blev begge interviewet. Naja Barrisøe er leder af 

rapportering og compliance. 

FLSmidth har valgt at medtage en række oplysninger, der ikke er påkrævet i standarderne. Disse 

frivillige oplysninger er blandt andet inden for ordrebeholdning, valuta og arbejdskapital, 

rentebærende gæld, ekstra nøgletal og fem års oplysninger. 

Forinden IASB’s vejledning til væsentlighed har Naja Barrisøe ikke været bekendt med, at der har 

været mulighed for bevidste fravigelser fra standarderne på grund af uvæsentlighed jævnfør IAS 1.31. 

Et sted, hvor der er blevet skåret fra, er vedrørende impairment, men dette på grund af fortrolighed. 

Pernille Friis Andersen kunne fortælle, at FLSmidth ikke var interesseret i større, innovative 

forbedringstiltag til sin finansielle rapportering. Dette skyldes, at FLSmidth med egne ord har en low 

cost-tilgang til sin årsrapport, så længe at denne alligevel ser fornuftig ud. Samtidig mener FLSmidth 

ikke, at dynamiske årsrapporter på web er relevante, da denne fokuserer på bagudrettet data. Til 

spørgeskemaundersøgelsens besvarelser af spørgsmål 7 (afsnit 7.2 ad 7) var omtrent halvdelen af 

respondenterne åbne for, at virksomheder rapporterer på hjemmesiden som et brugbart alternativ til 

det traditionelle format, hvilket derfor står i modsætning til FLSmidths holdning til, at web-

rapportering af årsrapporter i lav grad er brugbart. 
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I forhold til FLSmidths low cost-tilgang kan højere fokus på væsentlighed muligvis være med til at 

frigive ressourcer og derved bidrage til en mere kosteffektiv regnskabsudarbejdelse.  

 

Ovenstående beskrivelser af de foretagne interviews har fokuseret på forskellige forhold. For 

sammenligning imellem selskaberne henvises derfor til de fulde interviews eller til oversigten på næste 

side, hvor en række hovedområder sammenlignes i skematisk form. Skemaet har til formål at skabe et 

hurtigt overblik selskaberne imellem, men er ikke egnet til mere grundigt og systematisk brug. 

  

With all due respect for accountants and auditors, annual reports aren't -and shouldn't- entirely written by them, and even 

less written for them. 

Mike Guillaume, Editor and Director, ReportWatch (uddrag af interview, bilag 4) 
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9.3 Opsummering af interviews og analyse 

 A.P. Møller - 

Mærsk A/S 

Novozymes 

A/S 

ISS A/S Carlsberg 

A/S 

Novo 

Nordisk A/S 

Genmab A/S Chr. Hansen 

Holding A/S 

FLSmidth & 

Co A/S 

Egen 

disclosure 

vejledning 

Ja (meget 

specificeret). 

Ja. Ja. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. 

Hvorvidt 

omk. har 

betydning 

for medta-

gelse af 

oplysninger 

Ja, (”I praksis 

vil det altid 

have en 

betydning. 

Væsentligheds

tærsklen vil 

altid være 

lavere for 

lettere 

tilgængelig 

information”). 

Nej, 

("Overhovedet 

ikke”). 

Nej. Nej , 

(”Tværtimod 

vil jeg næsten 

gå den anden 

vej og sige, at 

vi har inves-

teret millioner 

i at have de 

relevante 

informationer 

til rådighed”). 

Nej, (”vi ville 

aldrig tage 

noget væk, 

som er 

væsentligt, 

hvis det er på 

grund af om-

kostningerne”)

. 

Nej, (”For at 

svare, nej, jeg 

tror ikke, det 

har stor betyd-

ning. […] Det 

er klart, at vi 

vil selvfølgelig 

arbejde mod 

forøget krav, 

hvis det øger 

vores omkost-

ninger for 

overhovedet at 

aflægge et 

regnskab”). 

Nej. Nej. Til 

gengæld har 

fortrolighed 

en vis betyd-

ning for med-

tagelse af 

information 

omkring 

inpairment. 

Opleves 

væsentlig 

information, 

der ikke er 

påkrævet i 

standarderne 

/ gives mere 

information 

end krævet 

”Nej, men vi 

har valgt at 

give nogle 

yderligere 

oplysninger 

som ledelsen 

finder er 

relevante for 

brugerne, 

f.eks. antallet 

af skibe og 

rigge com-

mitted i ny-

bygningspro-

grammer med 

investerings-

forpligtelser 

per skibstype 

og forretnings-

område samt 

forfaldstids-

punkter og 

nutidsværdi af 

operationelle 

leasingforplig-

telser per 

forretnings-

område.” 

”Alle vores 

sustainability 

rapportering. 

Det er jo ikke 

krævet som en 

del af 

årsregnskabet. 

[…] Men hvis 

du kigger 

udelukkende 

på det 

finansielle, så 

synes jeg ikke 

at vi har 

nogen, hvor vi 

siger hov, der 

er vi nødt til at 

give lidt 

ekstra.” 

"Nej, det 

synes jeg 

faktisk ikke. 

Jeg synes nok 

tværtimod det 

modsatte, at 

der er flere, 

end der 

behøver at 

være. Men jeg 

synes ikke, der 

er noget, der 

mangler.” 

”Altså, for 

eksempel, ja, 

37 "hensatte 

forpligtelser". 

Der er ikke 

krav om sam-

menlignings-

tal på hensatte 

forpligtelser. 

[…] Hvis man 

er en god regn-

skabsaflægger, 

vil man jo 

bringe det 

alligevel. […] 

Jeg kan også 

undre mig lidt 

over nogle 

gange, IFRS 2, 

"aktiebaseret 

vederlæggelse"

. […]” 

[…] noget af 

det, der måske 

er størst fokus 

på fra 

regnskabsbru-

gernes side, 

investorer og 

analytikere og 

så videre, det 

er- Vi har 

vores note 2.1, 

som er med 

revenue, der er 

selvfølgelig 

nogle krav 

omkring det, 

men vi har en 

opgørelse på 

gross to net 

sales i forhold 

til, hvad vi 

giver af 

rabatter. Det 

er ikke et krav 

IFRS-

mæssigt.” 

Nej. ”Ja, en gang 

imellem, […] 

En del af vores 

råvarer for 

eksempel er 

meget prisføl-

somme på- De 

bliver handlet 

på nogle helt 

særskilte 

markeder og så 

videre. Og det 

har stor betyd-

ning for vores 

indtjening i 

nogle af vores 

divisioner. Så 

derfor så giver 

vi en gang 

imellem en del 

oplysninger 

ekstra.” 

”Ja, ordre-

beholdningen. 

Og der har vi 

jo masser af 

informationer, 

så det er et 

bestemt sted, 

hvor vi giver 

mere, end vi 

skal gøre. Der 

er jo heller ikke 

krav om, at 

man skal give 

fem års 

oplysninger 

eller skal lave 

alle diverse 

nøgletal […] 

Så vi giver 

mange infor-

mationer. […] 

alle noterne 

omkring 

arbejdskapital- 

Nettorentebær

ende gæld 

også.” 

Om IFRS 

kræver flere 

oplysninger 

end nødven-

digt 

Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Både-og. Ja. Ja. 

Hvorvidt 

information-

er medtages 

for en 

sikkerheds 

skyld 

Nej. Ja, benytter 

en 

”sikkerheds- 

margen”. 

Ja. (Carlsberg 

skærer 

generelt ikke 

”ind til 

benet”.) 

Ja. (Genmab 

skærer 

generelt ikke 

”ind til 

benet”.) 

Ja, helt 

sikkert, af 

risiko for at 

oplyse for 

lidt. 

Generelt 

meget lidt, 

som er vur-

deret 

uvæsentlig. 

Derfor ja.   

Ovennævnte uddrag og citatet er taget ud af en sammenhæng, hvorfor der henvises til de fulde interviews vedlagt som bilag. 
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 A.P. Møller - 

Mærsk A/S 

Novozymes 

A/S 

ISS A/S Carlsberg 

A/S 

Novo 

Nordisk A/S 

Genmab A/S Chr. Hansen 

Holding A/S 

FLSmidth & 

Co A/S 

Om væsent-

lighed er 

veldefineret i 

standarderne 

”Vi synes lAS 

1 har et 

udmærket 

afsnit om 

væsentlighed 

og principper 

for 

aggregering, 

og vi finder 

væsentlighed 

er vel defineret 

i Conceptual 

Framework.” 

- Ja (IAS 1), 

men har 

været 

misfortolket 

af 

revisorerne 

på grund af 

frygt hos 

revisorer for 

regnskabs-

kontrollen. 

”Og den her 

to-linjers 

paragraf (IAS 

1, pkt. 31) […] 

har jo nok i 

nogen 

sammenhæng 

vist sig at 

være lidt i 

underkanten.” 

”Nej, jeg synes 

ikke, det har 

været så meget 

før.” 

”Det er meget 

svært at lave 

en sort/hvid 

"Det er 

væsentligt/ 

det er ikke 

væsentligt." 

”Altså, nej, vi 

har jo ikke 

arbejdet med 

det ud fra 

andet end den 

her sætning 

med, at det 

skal være 

væsentligt for 

regnskabs-

brugeren.” 

”Nej, det har 

jeg ikke 

opfattet før, at 

det her notat 

faktisk kom. Så 

egentlig har 

jeg opfattet det 

som at, hvis 

det er en regel, 

så er det en 

regel, og så er 

det 

væsentligt.” 

Findes behov 

for IASB’s 

nye 

vejledning 

om 

væsentlighed 

Intet specielt 

behov for 

vejledningen, 

men hellere 

et disclosure 

framework, 

hvori 

materiality 

udmærket 

kunne 

behandles. 

For tre år 

siden: Ja, 

men nu er 

behovet ikke 

så stort, da 

væsentlighed 

allerede bli-

ver håndteret 

fornuftigt, 

men de vil da 

se på 

vejledningen. 

Fint med en 

under-

stregning af, 

at man skal 

anvende 

væsentlighed 

Udmærket 

med nogle 

praktiske 

eksempler i 

vejledningen, 

da IAS 1 pkt. 

31 er lidt i 

underkanten. 

Vejledning 

giver god 

mening for at 

få en åben 

dialog 

omkring 

væsentlighed 

Ja, så skarpt 

defineret, 

man kan, 

uden at sætte 

faste sort/ 

hvide regler 

og lægger op 

til, at infor-

mationer, der 

er uvæsent-

lige udelades 

Nej, den 

kommer 

formentlig 

ikke til at be-

tyde specielt 

meget for 

deres arbejde 

med 

væsentlighed 

Ja. Kendte 

ikke tidligere 

til mulighe-

den i IAS 1, 

pkt. 31 til at 

fravige fra 

standarder 

på grund af 

uvæsentlig-

hed. 

Skeles til 

konkurren-

ter i forhold 

til væsent-

lighed 

Nej. Nej. Nej. Både-og. Ja. Ikke synder-

ligt, men ja i 

forhold til  

følsomme 

oplysninger. 

Ja, hyppigt. Ja. 

Hypotetisk 

ved frie 

muligheder 

til at udar-

bejde sin 

finansielle 

rapportering 

uden 

standarder 

Væsentlig-

hed: ”Vi ville 

i så fald 

reducere en 

række 

oplysninger 

fra IFRS 7, 

lAS 12, lAS 

19, lAS 24 og 

IFRS 12 (samt 

de nye ikke-

ikrafttrådte 

standarder) og 

præsentere 

oplysninger 

om disse 

poster mere 

dynamisk efter 

ledelsens 

vurdering af 

relevans for 

vores 

interessenter.” 

 

Der henvises 

til det fulde 

svar på side 

110, som er 

omfangsrigt. 

Væsentlig-

hed: ”Der er 

nogen ting i 

årsrapporten, 

som ikke vil 

være med, hvis 

det ikke var et 

lovgivningskra

v. […] Nogen 

af de ting tror 

jeg man kunne 

pille ud og så 

henvise til, at 

”hvis I vil vide 

hvordan 

Corporate 

governance i 

Novozymes er 

sat op, så læs 

på vores 

hjemmeside” – 

for dér kan I 

finde det i 

stedet for.” 

Væsentlig-

hed: ”Altså, 

på nogle 

punkter vil det 

nok. […] 

Langt største-

delen af de 

oplysninger, 

som vi giver, 

det vil være 

nogen, man 

var nødt til at 

give. Så kan 

man sige, ja, 

på tekstdelen, 

jah- Altså, jeg 

ved faktisk 

ikke- Jeg tror 

ikke, det ville 

være voldsomt, 

hvis jeg skal 

være ærlig.” 

PDF: ”Jeg har 

ikke set det 

selv, men jeg 

har fået 

beskrevet, 

hvordan der 

findes noget 

forskellig 

funktionalitet i 

og med, at 

man kan- Du 

kan godt have 

noget graf-

værk, men du 

kan sådan 

rent- Få det til 

at folde sig ud 

[… ] Så hiver 

du en helt ny 

sektion frem, 

som er en 

detaljeret 

analyse af 

ditten og 

datten. Og 

flowcharts og 

waterfalls, og 

hvad ved jeg.” 

Væsentlig-

hed:”Altså, 

fire år tilbage 

og sådan der 

var, ja, 

nærmest alle 

årsrapporter 

sådan meget 

kedeligt styret 

af direkte IFRS 

og sådan 

slavisk gen-

nemgang, […] 

Det kan godt 

være, der vil 

blive ændret 

nogle småting 

her og der, 

men jeg tror 

egentlig ikke, 

det ville, der 

hvor vi er nået 

nu, gøre en 

væsentlig 

forskel.” 

Web: ”Man 

går ind og skal 

undersøge en 

virksomhed, så 

klikker man 

lige og får et 

par nøgletal, 

og så er man 

glad. Sådan en 

som mig, der 

typisk går ind 

for reelt at skal 

have nogle 

regnskabstal, 

[…] er en web-

version faktisk 

lidt småirrite-

rende. Så man 

kan sige, så 

længe man har 

mulighed for 

også at kunne 

trække en […] 

sådan skema-

tisk oversigt 

over tal, så 

synes jeg, det 

er den vej, det 

skal gå.” 

Web: ”I 

forhold til 

myndigheder 

og skat og så 

videre […] 

vores officielle 

aflagte 

regnskab. Men 

over for 

markedet og 

for andre, der 

ville vi meget 

hellere, altså, 

lave det her på 

tre sider og så 

lave et 

interaktivt, 

mere rullende 

fortælleværktøj

[…] Og vil 

man så kunne 

stole på de tal? 

Altså, hvad 

skal der ligge 

af regler for, 

hvad man 

kunne lægge 

ned over der, 

ik’.” 

PDF: ”Det er 

slet ikke nemt 

at lave noget 

dynamisk. Det 

koster kassen. 

Og det skal 

programmeres. 

Altså, det er 

ulig meget 

lettere at lave 

en PDF, end 

det er at skulle 

lave et 

dynamisk 

univers […].” 

 

Web: ”Nej, 

jeg efter-

spørger det 

egentlig ikke, 

fordi det er et 

spørgsmål om 

kroner og ører. 

Vi har ikke råd 

til at lave 

sådan et 

dynamisk […] 

det er bare et 

øjebliksbillede” 
 

Ovennævnte uddrag og citatet er taget ud af en sammenhæng, hvorfor der henvises til de fulde interviews vedlagt som bilag. 



 

 50 

I det følgende beskrives et udsnit af virksomhedernes fælles holdninger og modsætninger. 

Alle interviewede virksomheder er generelt enige om, at det bør undgås, at den væsentlige information 

drukner i uvæsentlige oplysninger. 

Flere af de interviewede virksomheder benytter en intern 

vejledning til håndtering af væsentlighed. A.P. Møller - 

Mærsk havde den mest detaljerede og specifikke 

vejledning, som deres Lead IFRS Compliance Officer 

forklarer om på side 100. Det forklares blandt andet, at 

A.P. Møller - Mærsk har kategoriseret posterne i 

resultatopgørelsen og balancen og herudfra fastlagt 

forklarende noter: noter omkring risici, noter omkring 

måling, kontrolnoter mv. Herefter er der sat en række 

thresholds (beløbsgrænser), hvor der tages hensyn til 

poster, som regnskabsbrugere har en speciel interesse i, 

og poster med normal interesse. 

Flere virksomheder (Novozymes, ISS m.fl.) har givet udtryk for, at virksomhedens eksterne revisorer 

tidligere overfortolkede IFRS ved ikke at forholde sig til væsentlighedsbetragtningen i IAS 1. Flere 

virksomheder omtalte, at revisorerne i deres argumentation henviste til kontrollen fra Det Finansielle 

Råd/Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen som begrundelse for, at alle standarder skulle opfyldes. 

Respondenten hos A.P. Møller - Mærsk oplevede en frygt hos revisorerne for, at deres kontrolinstans 

mente, at der ikke fandtes nogen væsentlighed, og at revisorerne agerede på baggrund heraf. 

Størstedelen af de interviewede virksomheder mener dog, at revisorerne er begyndt at bløde betydeligt 

op og acceptere en større anvendelse af væsentlighed. 

Det er forskelligt i hvilken og hvor høj grad, at de interviewede virksomheder finder behov for IASB’s 

Practice Statement omkring væsentlighed. Flere virksomheder bemærker, at den vil kunne af dem 

bruges over for deres eksterne revisor og eventuelt myndigheder til at understrege, at man ikke 

medtage samtlige påkrævede oplysninger, men anvende væsentlighed. 

På spørgsmålet om, hvorvidt virksomheder skelner til eksempelvis deres konkurrenter ved vurdering 

af væsentlighed 18, går svarene enten på nej, eller at der skelnes til andre danske virksomheder, men 

ikke fra udlandet. Årsagen skyldes, at landenes virksomheder er underlagt forskellige regelsæt på 

grund af regeringers ekstra nationale krav og direktiver mv. Genmab og FLSmidth skelner til andre 

virksomheders medtagelse eller tilbageholdelse af følsomme oplysninger. Ikke alle interviews kommer 

ind på dette punkt, da fortrolighed grundlæggende er et særskilt område uden tilknytning til 

væsentlighed.  

                                                        
18 Forstået på den måde, at informationer, andre virksomheder medtager, herudfra også kan formodes at 

være væsentlige for deres regnskabsbrugere – og modsat ved uvæsentlige informationer, som øvrige 

virksomheder ikke medtager. 

Et Disclosure Framework, hvor vi så ligesom siger, 

jamen okay, hvad er formålet egentlig med 

regnskabsoplysningerne? Hvad er det egentlig for en 

rolle, noterne de spiller? Og hvordan skal de 

præsenteres? Hvad er god kvalitet? Sådan så at vi også 

prøver at lægge noget kvalitativt ind i det. Men det 

kvalitative er selvfølgelig altid det sværeste. 

Lisbeth Frederiksen om selskabets interne vejledning 

om væsentlighed, Lead IFRS Compliance Officer, A.P. 

Møller - Mærsk (uddrag af interview, bilag 5) 
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”Full compliance”(eller total- compliance) nævnes af flere respondenter i de foretagne interviews. Full 

compliance indbefatter, at alle oplysningskrav overholdes. Dette vil som regel indebære, at en stor 

mængde uvæsentlige oplysninger medtages, hvorfor begrebet kan virke være modsigende, men som 

tidligere fastslået er der ikke forbud mod at medtage uvæsentlig information. 

Det blev fastslået ved spørgeskemaundersøgelsen i afsnit 7.2 ad 4, at indledningen ”at a glance” er 

populært hos de professionelle regnskabsbrugere. De interviewede virksomheder har to forskellige 

tilgange hertil. Nogle virksomheder – eksempelvis FLSmidth – mener, ”at a glance” skal give overblik 

over al væsentlig information i årsrapporten, mens andre – eksempelvis Carlsberg – benytter dette 

indledende afsnit som en ”appetitvækker” med udvalgte highlights. På side 144 forklarer Andreas 

Mailand fra Carlsberg om hans syn på ”at a glance”-afsnittene og de generelle holdninger hertil.  

A.P. Møller - Mærsk betragter grundlæggende sin årsrapport som et opslagsværk frem for et magasin 

og fokuserer på væsentlighed for at begrænse omfanget af årsrapporten, da regnskabsbrugerne ikke vil 

belastes med unødig ”støj”. I modsætning til A.P. Møller - Mærsk og Chr. Hansen Holding m.fl. 

opfatter flere øvrige virksomheder i højere grad årsrapporten som et magasin, heriblandt Novo 

Nordisk og Novozymes. Disse har fokus på væsentlighed for at gøre ”magasinet” mere relevant og 

aktuelt, men ikke med formål at skære årsrapporten ned til et minimum. 

A.P. Møller - Mærsks holdning til grundlæggende at skære årsregnskabet ned til et minimum er ikke 

den generelle fremgangsmåde og det generelle synspunkt blandt de interviewede virksomheder. 

Derfor udfærdiges afhandlingens Best Practice i finansiel rapportering anno 2020 ikke med A.P. Møller 

- Mærsk for øje. 

Herudover skiller FLSmidth sig ud, da virksomheden har høj fokus på, at den finansielle rapportering 

ikke skal koste mere end nødvendigt; særligt fordi der er tale om bagudrettet data, og FLSmidth har 

ingen planer om online-rapportering til sin årsrapport. Af disse årsager findes FLSmidth i lighed med 

A.P. Møller - Mærsk ikke blandt målgruppen for afhandlingens Best Practice. 
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10 Fremadrettet udvikling inden for finansiel rapportering 
10.1 Metodevalg for kapitlet 

10.2 Generelt om fremtidsudsigterne 

10.3 Potentialet i XBRL-formatet 

10.4 Barrier for overgangen fra tryk til web-rapportering 

10.5 Interviews med relevante personer 

10.6 Fremtidsudsigten for standard om væsentlighed 

10.7 Forslag til virksomheders håndtering af væsentlighed 

10.8 Delkonklusion forinden Best Practice » Til indholdsfortegnelse 

 

10.1 Metodevalg for kapitlet 

På baggrund af de foregående kapitler vil kapitel 10 foretage et bud på den fremtidige udvikling inden 

for finansiel rapportering. Dette sker som led i udfærdigelsen af Best Practice anno 2020. 

Kapitel 4 var baseret på sekundær data, primært fra IASB, mens kapitel 5 til 9 overvejende var baseret 

på primær data i form af spørgeskemaundersøgelse og interviews med tilhørende analyser. Med dette 

er det muligt at fastsætte det nærmere indhold i nærværende kapitel, herunder metodevalg. Det er 

valgt, at kapitlet skal fokusere på den overordnede rapporteringsform i fremtiden, da afhandlingens 

løbende konklusioner har sået tvivl om det fremtidige potentiale i PDF-formatet. 

Fastsættelse af buddet på den fremtidige rapporteringsform vil basere sig på dataene i de foregående 

kapitler kombineret med ny information; primært subjektive data (skrivelser m.m.) fra store 

organisationer samt en eller flere personer. Subjektiviteten vurderes ikke problematisk, da en Best 

Practice altid vil basere sig på subjektivt valgte faktorer. Det skal sikres, at subjektive holdninger altid 

underbygges af andre forhold, hvilket samtidig skaber generaliserbarheden. 

Den nye information, der indhentes i dette kapitel, må siges at være fra anerkendte organisationer og 

personer, hvorfor validiteten vurderes i orden. Såfremt informationskilderne stammede fra mindre 

regnskabskyndige organisationer m.fl., ville validiteten svækkes som følge af mindre pålidelig data. 

Buddet på den fremtidige rapporteringsform vil både bygge på kvalitativ og kvantitativ data. Den 

kvalitative data består blandt andet af dybdeinterviews fra kapitel 9 og den kvantitative data fra 

spørgeskemaundersøgelsen og gennemgang af årsrapporter i Danmark og udlandet. 
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10.2 Generelt om fremtidsudsigterne 

På baggrund af de foregående 

kapitler har det til en vis grad været 

muligt at forecaste udviklingen. 

Hos Genmab forventer Thomas 

Haals Løndorf (Associate Director, 

Finance & Accounting) klart, at 

udviklingen går imod mod web-

rapportering, herunder visning på 

tablet og telefon.  

Novozymes’ primære 

rapporteringsform er online 

reporting. Til højre ses eksempler 

på, at virksomheden har genbrugt 

sin tekst og grafik fra webstedet og 

flyttet den hen i sin traditionelle års-

rapport i PDF-format. Novozymes’ 

årsrapport på web og PDF udgives 

medio januar hvert år, hvilket 

indikerer, at det ikke behøver at 

være meget ressourcekrævende 

både at udgive sin årsrapport på 

web og det traditionelle format. 19 

 

 

 

 

 

 
 

 
Novozymes har tidligere benyttet 

trykte Summaries, men er gået bort 

fra disse, da de ikke blev læst. 

Novozymes A/S, regnskabsår 2015, henholdsvis 

side 4, 5 og 7 i årsrapporten. 
Novozymes A/S, screenshots fra 

selskabets digitale websted med 

finansiel data. 

Hos andre virksomheder (A.P. Møller - Mærsk, ISS, Carlsberg, Novo Nordisk, Genmab) følger 

virksomhedens regnskabsfunktion og/eller Investor Relations/Communication i højere eller lavere grad 

udviklingen inden for web-rapportering, uanset hvorvidt den pågældende virksomhed gør sig 

konkrete overvejelse herom. 

Som konkluderet i kapitel 5 har mange danske virksomheder indført ændringer og tilføjelser til deres 

årsrapport i PDF hen over de seneste år. I lyset af de udenlandske virksomheder er der fortsat 

mulighed for at videreudvikle PDF-rapporteringen, men som konkluderet i afsnit 7.3 ved 

                                                        
19   Sen aflæggelse kan eksempelvis skyldes lang rapporteringsfrist for datterselskaber, hvorfor hurtig 

aflæggelse ikke har direkte sammenhæng med ressourceforbruget til regnskabsudarbejdelsen. 
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spørgeskemaet til regnskabsbrugerne har regnskabsbrugerne ikke behov for nye, virtuelle forbedringer 

hertil. 

En forhindring ved den langsigtede udvikling er blandt andet, at visse virksomheder fokuserer på, 

hvilke fokusområder C20 Regnskabsprisen (PWC) og/eller Årsrapportprisen (FSR og DI) har for det 

kommende regnskabsår. Disse fokusområder bliver offentliggjort året forinden. Ulempen herved er, at 

det langsigtede fokus, herunder på rapporteringsformen, til en vis grad mistes til fordel for næste års 

fokusområder i PDF. 

Overordnet kan konstateres, at PDF-formatet rummer begrænsede muligheder for at opfylde alle 

behov, hvorfor en løsning som Novozymes’ dobbelte rapporteringsform findes oplagt. 

I denne forbindelse har undersøgelserne af finansiel rapportering i kapitel 5 og 6 primært fokuseret på 

årsrapporter i PDF-format (mens de otte interviews om væsentlighed ikke har haft særlig fokus på 

rapporteringsformen). Det har vist sig, at en fremtidig Best Practice til finansiel rapportering med 

overvejende sandsynlighed, i højere eller lavere grad, vil tage udgangspunkt i et andet rapporterings-

format end PDF. 

Den resterende del af nærværende afhandling vil derfor tage udgangspunkt i, at PDF-formatet ikke vil 

være Best Practice-virksomhedens primære rapporteringsformat. Afhandlingens delkonklusioner 

vurderes fortsat at kunne benyttes uanset rapporteringsformat. Det vurderes ulogisk, såfremt 

årsrapporter aflagt på internettet vil få en anden tilgang til væsentlighed eller andre grundlæggende 

forhold. Dermed ikke sagt, at online-rapportering ikke åbner for nye muligheder såsom real-time 

informationer og brugertilpasset indhold, men dette findes ikke overvejende realistisk i år 2020. 

Et skift af den primære rapporteringsform skal ikke tolkes således, at den trykte årsrapport i PDF er 

endegyldigt på vej ud for en kommende Best Practice-virksomhed. En kombination af web og print vil 

tilgodese flest mulige regnskabsbrugere; blandt andet i lyset af afsnit 7.2 ad 7 i spørgeskema-

undersøgelsen. Herudover vil givetvis altid være mange virksomheder, som benytter et format egnet til 

tryk som deres primære rapporteringsform, men dette er således ikke udgangspunkt for Best Practice. 

I det følgende vil XBRL gennemgås efterfulgt af en nærmere analyse af web-rapportering.   
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10.3 Potentialet i XBRL-formatet 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 

er en digital standard for struktureret 

opmærkning af information; eksempelvis 

finansiel information. Opmærkningen består i, at 

en række krav til en given finansiel rapportering 

fastsættes ved en XBRL-taksonomi, som 

rapporteringen med data skal overholde. 

XBRL 

For børsnoterede virksomheder har indberetninger via XBRL til Erhvervsstyrelsen været et krav for 

årsrapporter med balancedag efter 31. december 2013. (Deloitte Danmark, 2013.) 

XBRL-formatet indeholder ingen grafik, men består i stedet af den strukturerede opmærkning af data. 

Hensigten fra Erhvervs- og Vækstministeriet med ovennævnte obligatoriske, digitale indberetning af 

årsrapporter via XBRL har blandt andet været at give regnskabsbrugere en forbedret adgang til 

regnskabsdata og til at foretage analyser af offentliggjorte regnskabsdata. Fra myndighedernes side er 

det en fordel, at de indberetninger ved XBRL kan anvendes i kontroløjemed. (Erhvervsstyrelsen, 2012.) 

Til at udbrede kendskabet til XBRL og fremme anvendelsen af dette format blev foreningen XBRL 

Denmark stiftet i maj 2004. XBRL Denmark ledes af en bestyrelse, der er udpeget af foreningens 

medlemmer. Disse medlemmer omfatter staten (via Erhvervsstyrelsen), brancheforeninger (heriblandt 

FSR - danske revisorer) samt softwareleverandører til generering af XBRL på det danske marked. 

I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen til professionelle regnskabsbrugere har Benjamin 

Kjærgaard Hansen, research & analyse hos Økonomisk Ugebrev (bilag 13), fortalt, at XBRL-formatet i 

lav grad er brugbart til dataindsamling og analyse på tværs af større virksomheder. Dette skyldes, at de 

store virksomheder med komplekse og specialiserede regnskaber opfinder deres egne XBRL-taksonomi 

for at få deres regnskaber til at passe ind i taksonomierne. Af denne årsag er XBRL dårligt egnet til at 

sammenligne store selskabers digitale regnskaber med andre digitale regnskaber. 

Opgaveskriver har talt med Stig Enevoldsen, bestyrelsesmedlem hos XBRL Danmark, der fortæller, at 

XBRL-formatet er godt til kontrol fra skattemyndighedens, styrelsens og tilsynets side, men ikke 

brugervenligt i manglen på et smart og læsevenligt værktøj til XBRL, der kan udnytte teknologiens 

muligheder. Stig Enevoldsen frygter derfor, at formatet risikerer at blive overhalet af andre digitale 

løsninger. 

Generelt må XBRL-formatet ikke siges at være den oplagte kandidat til at blive de store virksomheders 

primære rapporteringsform i stedet for den trykte årsrapport på tryk eller i PDF. 
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10.4 Barrier og scenarier for overgangen fra tryk til web-rapportering 

FEE (Federation of European Accountants) repræsenterer 50 organisationer for professionelle revisorer i 37 lande, 

herunder FSR i Danmark. I oktober 2015 udsendte FEE rapporten ”Core & More” med oplæg til en konkretiseret 

ramme for web-rapportering. Det er FEE’s formål med oplægget at skabe debat om fremtidens rapporteringsform. 

I rapporten ”Core & More” fra den europæiske revisorforening, FEE, ’foreslås det blandt andet, at man 

overvejer, om landes myndigheder skal tillade en forsøgsordning, hvor en virksomhed skal kunne 

rapportere på hjemmesiden og så undlade den normalt krævede rapportering, såfremt web-

rapporteringen indeholder de samme informationer.  

I Danmark findes den politisk bestemte indsendelsesbekendtgørelse, der er fastsat af Erhvervs- og 

Vækstministeriet. Dette er et dansk ministerium, som varetager opgaver angående erhvervspolitisk 

fremme. Børsnoterede virksomheder i Danmark er omfattet af indsendelsesbekendtgørelsen, der blandt 

andet fastsætter den digitale indberetningspligt. Indsendelsesbekendtgørelsen giver ikke mulighed for, 

at den normale indberetning af årsrapporter kan fraviges til fordel for web-rapportering; uanset om 

hele årsrapporten indgår i web-rapporteringen, som blandt andet ses hos Novozymes og TDC. 

På nuværende tidspunkt er Novozymes og TDC længst fremme med digitale websteder med deres 

finansielle rapportering. Mange af de øvrige C20-virksomheder følger udviklingen inden for web-

rapportering som beskrevet i afsnit 10.1, hvoraf eksempelvis Genmab klart forventer, at web-

rapportering i fremtiden vil blive den primære kommunikationsform.  

Efterhånden som web-rapportering med stor sandsynlighed vil blive mere udbredt, kan et scenarie 

være, at en række større danske virksomheder går sammen med ønske om, at web-rapportering tillades 

som alternativ til den trykte årsrapport i PDF. Det er tidligere set, at erhvervslivet går sammen for at 

påvirke de lovgivningsmæssige rammer; eksempelvis igennem en interesseorganisation. Ved at tillade 

web-rapportering som alternativ indberetningsform, kan det argumenteres for, at politikerne herved vil 

lette erhvervslivets byrder, ved at virksomhederne ikke behøver at holde fast i den traditionelle 

årsrapport i PDF, når visse virksomheder ønsker web som eneste rapporteringsform. 

Forskellige scenarier: 

Et scenarie kan være en forsøgsordning, som i et eller flere år giver virksomheder mulighed for at 

benytte web-rapportering som deres eneste rapporteringsform. 

Et alternativt scenarie kan være, at der gives en bemyndigelse (enten som forordning i EU eller ved 

dansk lovgivning), hvor eksempelvis Erhvervsstyrelsen giver de enkelte virksomheder bemyndigelse 

til at rapportere på nettet som eneste rapporteringsform mod en række krav til virksomheden om, 

hvorledes rapporteringen skal udformes og gøres tilgængelig, eller andre forhold.  

Ved ovennævnte scenarier kan med fordel nedsættes en komite, der skal følge udviklingen og inspirere 

samt evaluere virkningen af forsøgene. Komiteen bør i så fald være bredt sammensat. 
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Der er tilsvarende indført forsøgsordning i andre tilfælde som følge af den teknologiske udvikling. 

Eksempelvis en treårig forsøgsordning med kontantløse butikker, hvor virksomheder selv kan vælge, 

om deres butikker vil tage imod kontantbetalinger eller ej. 20 

Opgaveskriver har forgæves undersøgt ved forespørgsel hos relevante personer, om den trykte årsrapport (PDF) 

via dansk lovgivning og konsekvensrettelse af bekendtgørelser kan besluttes afskaffet nationalt eller ej til fordel for 

anden rapporteringsform. Der har blandt andet været tvivl om, hvorvidt EU-direktiverne kan forhindre dette. 

Konferencen 'Meet the Experts’ i London: (Fisher, 2016.) 

Ovenstående har primært taget udgangspunkt i fremskyndelse af udviklingen fra dansk side, hvorfor 

det følgende vil undersøge processen fra international side, herunder hos IASB. 

Revisions- og konsulentnetværket PWC afholdt Konferencen ”Meet the Experts”i London” i november 

2015. Konferencens deltagere bestod af virksomheder og organisationer (IASB, FASB, ESMA, FEE m.fl.) 

revisorer, investorer og andre inden for regnskabsindustrien. Indledningsvis gav deltagerne udtryk for, 

at den finansielle rapportering fortsat og for altid vil være relevant, og forhindring af information 

overload blev debatteret. 

Desuden blev den overordnede retning i udviklingen af virksomhedernes eksterne rapportering 

drøftet, herunder hvilke organisationer eller andre, der bør være ansvarlige herfor. Problematikken 

består i, at regnskabskravene ikke altid stemmer overens med udnyttelse af teknologiens muligheder, 

hvilket kan resultere i overlappende og forvirrende information. IASB’s næstformand, Ian Mackintosh, 

fortalte om, at IASB er “begrænset inden for vores nuværende mission”, samt at ”det var et åbent 

spørgsmål, om vi (IASB/IFRS Foundation) skal være mere involveret eller ej”. 

Revisorsammenslutningen FEE deltog også i debatten. 

FEE mener, at ny brug af IT teknologi vil ændre 

betydeligt på rapportering generelt, hvorfor årsrapporter 

skal moderniseres for at undgå at miste relevans. FEE 

præsenterede deres rapport ”Core & More”, der er en 

opsamling af forskellige synspunkter fra en række 

interessenter om fremtidens rapporteringsform (uden at 

være udtryk for FEE’s egne holdninger).  

Rapporten ”Core & More” kommer med oplæg til en 

konkretiseret ramme for web-rapportering. I forhold til 

udfærdigelse af afhandlingens Best Practice anno 2020, 

vil mange af budskaberne fra rapporten ”Core & More” 

ikke være realistiske i år 2020. Den dynamiske ramme, 

der præsenteres i ”Core & More”, er nytænkende, men den dynamiske og meget tilpassede skabelon til 

web vil kræve flere standardændringer end forventeligt er muligt frem imod år 2020. FEE’s arbejde 

                                                        
20 Butikker med postdrift eller receptpligtig medicin, dele af sundhedsvæsenet m.fl. undtages fra ordningen. 

Vi ville rigtig gerne kunne rapportere vores tal på en 

anden måde med grafer og så videre, men så skulle det 

være uden for et bundet koncept. Så skal man kunne 

fortælle en historie, der udvikler sig i løbet af året, og så 

skulle det være et levende dokument, hvor man kan 

opdatere med de nyeste tal. Og så længe, at vi er bundet 

af, at skulle lave en årsrapport også efter en helt fast 

standard, så holder vi dén på en basis, og det er den vi 

arbejder med. 

Anna Moeskjær, Group controller, A Chr. Hansen 

Holding (uddrag af interview, bilag 11) 
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med ”Core & More” underbygger dog, at udviklingen bevæger sig hen imod en moderniseret 

rapportering. 

Opsummering af barrierer og scenarier: 

Barriererne for overgangen fra tryk/PDF til web (mulighed herfor som eneste rapporteringsform) er 

generelt store på kort sigt, men over en årrække vurderes overgangen opnåelig. Dette skyldes, at 

efterhånden som større fokus kommer på området, vil en tilsvarende større bevægelse for, at de 

lovgivningsmæssige rammer skal ændres, opstå. 

En nylig rapport (Core & More) og konference (Meet the Experts) har været med til at sætte fokus på 

den fremtidige rapporteringsform, men på nuværende tidspunkt (april 2016) er opmærksomheden 

herpå meget begrænset i forhold til andre områder, eksempelvis på væsentlighed. Dette er samtidig 

årsagen til, at FEE’s rapport ”Core & More” grundlæggende har til formål at skabe debat (og derved 

opmærksomhed) om fremtidens rapporteringsform. 

De beskrevne scenarier er 1) en generel forsøgsordning, der giver virksomheder mulighed for at 

benytte web-rapportering som eneste rapporteringsform, 2) alternativt en særskilt bemyndigelse til den 

enkelte virksomhed mod en række krav til udformning og tilgængelighed af web-rapporteringen.  

 

10.5 Interviews med relevante personer 

I det følgende foretages interview med Stig Enevoldsen samt interview med Jens-Jacob Aarup, direktør 

hos en større dansk virksomhed, der tilbyder løsninger inden for finansiel rapportering. Dette for at få 

en praktisk vinkel på implementeringen af afhandlingens Best Practice. 

Interview med Stig Enevoldsen: 

Stig Enevoldsen, statsaut. revisor, er bestyrelsesmedlem for EFRAG og medlem af Regnskabsteknisk Udvalg i FSR og 

FEE Corporate Reporting Policy Group. Stig Enevoldsen har tidligere været formand for EFRAG og IASC (nuværende 

IASB) og har deltaget i EU-kommissionens Accounting Advisory Council i en årrække. 

Opgaveskriver har talt med Stig Enevoldsen telefonisk den 22. marts 2016 for at få et indblik i, hvad der 

rører sig ”bag kulissen” inden for finansiel rapportering og væsentlighed. Stig Enevoldsen har blandt 

andet været formand i den arbejdsgruppe i FEE (den europæiske revisorforening), hvor han har styret 

arbejdet med oplægget FEE’s ”The Future of Corporate reporting”. 

Stig Enevoldsen fortalte, at FEE ikke i fremtiden tror på den trykte årsrapport i PDF, men i stedet på et 

sammendrag på web, hvorfra der kan klikkes videre til uddybning af de forskellige områder. De trykte 

Summaries er ligeledes ”på vej ud” efter Stig Enevoldsens opfattelse. 

Stig Enevoldsen fortalte endvidere, at FEE vil forsøge at påvirke lovgiverne til, at web-rapportering i 

fremtiden skal være et lovmæssigt alternativ frem for en supplering til den traditionelle årsrapport, og 

at de ønsker EU-Kommissionen som en aktiv medspiller til at præge og fremskynde udviklingen, 
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hvilket FEE vil prøve at overbevise EU-kommissionen om. Stig Enevoldsen forventer, at kommissionen 

vil være meget positivt stemt over for de nye muligheder.  

FEE forudsiger, at der vil være bredere grupper af regnskabsbrugere, som fremadrettet vil læse 

virksomhedernes rapportering, efterhånden som web-rapportering i fremtiden bliver mere udbredt, 

også fordi der er lettere adgang til informationen. 

Stig Enevoldsen kan forestille sig, at virksomheder i starten vil have en tendens til at medtage for 

megen data på web, som følge af at der er bedre plads på internettet end på papir. FEE har dog som 

holdning, at alligevel bør kun de relevante og væsentlige data medtages i web-rapporteringerne. 

Stig Enevoldsen blev spurgt til formuleringen ”[…] could influence economic decisions of users”, som 

svarede, at fordi noget kan være væsentligt, betyder det ikke, at alt er væsentligt. 

I forbindelse med de internationale høringer om væsentlighed har FSR svaret til EFRAG (med Stig 

Enevoldsen som bestyrelsesmedlem), og EFRAG har efterfølgende svaret til IASB, at de bør gå hårdere 

og mere konkret til værks ved at sørge for endnu bedre mulighed for at skære uvæsentlige 

informationer fra. 

Carlsberg blev fremhævet som virksomhed, som efter Stig Enevoldsens opfattelse har været god til at 

benytte sig af væsentlighed, og han er generelt glad for, når virksomheder tør udfordre 

væsentlighedskriteriet. Stig Enevoldsen bemærkede, at den danske tilsynsmyndighed (Finanstilsynet) – 

efter hans betragtning – tidligere har ment, at næsten samtidige forhold var væsentlige, eksempelvis at 

når en linje fremgik i resultatopgørelsen, var samtlige noteoplysninger hertil væsentlige, men at 

tilsynsmyndigheden i de sidste år har ændret holdning til også at medvirke til brugen af væsentlighed. 

Stig Enevoldsen fortalte, at ESMA havde samme fortolkning af væsentlighed, som Finanstilsynet havde 

tidligere, men at modstanden fra EFRAG, Frankrig, Tyskland, og England var så stor, at ESMA’s 

fortolkning blev stoppet. Det er Stig Enevoldsens forventning, at de danske tilsynsmyndigheder lærte 

af denne modstand og derfor er begyndt at give bedre mulighed for brug af væsentlighed, uanset at 

dette ikke er i overensstemmelse med Finanstilsynets egne skrivelser fra tidligere år omkring 

væsentlighed. 
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Interview med Jens-Jacob Aarup, Inspari A/S: 

Inspari A/S omtaler sig selv som Danmarks mest fokuserede udbyder af Business Intelligence. Inspari A/S har en årlig 

omsætning på omtrent 100 mio. kr. Jens-Jacob Aarup, direktør og partner hos Inspari A/S, er tidligere web-udvikler, 

men har siden år 2006 arbejdet med løsninger inden for Business Intelligence og skrevet flere rapporter herom. 

På baggrund af de foregående sider har opgaveskriver den 4. april 2016 telefonisk talt med Jens-Jacob 

Aarup, direktør for og partner i Inspari A/S, hvilket skal give en praktisk vinkel på implementeringen 

hen imod Best Practice. 

Jens-Jacob Aarup kunne fortælle, at Business Intelligence-løsninger inden for ledelsesrapporter i de 

seneste par år har bevæget sig væk fra statiske rapporter til mere dynamisk rapportering med 

understøttelse af mobil, tablet, mv. 

Over for eksterne regnskabsbrugere er særligt to barrierer af central betydning ifølge Jens-Jacob Aarup. 

For det første er der behov for ”vandtætte skodder” imellem den eksterne brugerflade og de interne 

data grundet stor sikkerhedsrisiko for læk af fortrolig data. En løsning kan være, at benytte et særskilt 

system til den eksterne rapportering, hvortil tal fra års- og kvartalsrapporter ”manuelt” lægges ind. 

Dette medfører samtidigt, at det eksisterende økonomisystem ikke skal tilpasses eller skiftes. Næste 

barriere er, at værdien af implementering af et eksternt rapporteringsværktøj skal kunne retfærdiggøres 

på grund af udgifterne forbundet herved. 

Endvidere kunne fortælles, at Inspari A/S arbejder med web løsninger til virksomheder, der blandt 

andet stiller data til rådighed over for leverandører om hvordan den pågældende virksomhed 

præsterer, dynamisk visning af medlemstal for organisationer m.m. C20-virksomheder kan tilsvarende 

gøre web-rapportering af kvartalsrapporter ”levende” med dynamiske tal på ordreindgang m.m., men 

kan det betale sig, og er investeringen hertil i overensstemmelse med de strategiske initiativer og 

business case, og kan det ikke bringes på den strategiske agenda, vil det ikke blive udbredt ifølge Jacob 

Thuun Aarup. 

  Den resterende del af kapitel 10 (Fremadrettet udvikling inden for finansiel rapportering) vil fokusere 

på behovet hos visse parter for en standard om væsentlighed, herunder revisorernes rolle. Hernæst vil 

Best Practice præsenteres i kaptitel 11 på grundlag af afhandlingens øvrige kapitler. 
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10.6 Fremtidsudsigten for standard om væsentlighed 

FSR - danske revisorer udtalte i februar 2016 i et høringssvar til IASB’s vejledning om væsentlighed, at 

FSR på sigt foretrækker, at der bliver udsendt en egentlig standard frem for en Practice Statement 

(vejledning). Dette er i fuld overensstemmelse med A.P. Møller - Mærsks synpunkter i bilag 5, der 

ligeledes efterspurgte en standard om væsentlighed. Det må formodes, at IASB på nuværende 

tidspunkt ikke har nogen konkrete planer om en standard om væsentlighed, idet IASB gennem flere år 

har fokuseret og arbejdet på en vejledning. 

Flere at de interviewede virksomheder mener, at deres revisorer tidligere har været dårlige til at 

benytte væsentlighedsbetragtningen, hvor revisionen i stedet har krævet alt medtaget. Spørgsmålet er, i 

hvor høj grad revisorer kan basere deres revisioner på IASB’s vejledning om væsentlighed frem for en 

standard om væsentlighed, hvis denne fandtes. Dette kan betegnes som en særskilt problemstilling, 

som indikerer, at væsentlighed fortsat vil være et højaktuelt emne mange år ud i fremtiden. 

Det er ikke nyt, at der efterspørges en standard om væsentlighed. I et høringssvar fra FSR til EFRAG 

ønskede FSR, at ESMA skulle opfordre IASB til at sætte udarbejdelse af en "Disclosure Framework" 

øverst på sin dagsorden. (FSR, 2012.) 

A.P. Møller - Mærsk er et eksempel på en virksomhed, der tænker langsigtet inden for sin finansielle rapportering. I 

2014 sendte virksomheden et langt og detaljeret høringssvar til IASB om Conceptual Framework. Typisk afgives 

sådanne høringssvar af FSR el.lign., mens de store erhvervsdrivende virksomheder fokuserer på de enkelte 

standarder, f.eks. Novo Nordisk (bilag 9), hvorimod Mærsks lobbyarbejde også har fokuseret på selve 

begrebsrammen. (Mærsk, 2014.) 

A.P. Møller - Mærsk gennemgår aktivt projekter hos IASB og EFRAG med betydning for deres 

virksomhed og indsender forholdsvis ofte høringssvar. 21 I den forbindelse har virksomhedens Lead 

IFRS Compliance Officer, Lisbeth Frederiksen, oplyst opgaveskriver i bilag 5, at A.P. Møller - Mærsk 

generelt er positiv over for, at IASB giver sig tid til at indhente høringssvar, men at der typisk er tale 

om en meget langtrukken proces. Hun bliver ofte spurgt til, hvilken effekt kommende 

standardændringer får, eksempelvis når virksomhedens forretningsfolk er ude at lave kontrakter. Det 

vanskelliggøres af, når IASB eksempelvis har været 10 år om at afslutte den nye Leases-standard, 

hvilket efter Lisbeth Frederiksen opfattelse er lang tid. 

Ovenstående indikerer, at en standard om væsentlighed – såfremt dette arbejde på et tidspunkt 

påbegyndes – vil være en langtrukken proces over mange år, og desuden kan væsentlighed være svært 

at få overført til en standard. Derfor vil IASB’s vejledning om væsentlighed med stor sandsynlighed 

være den primære kilde ved vurdering af væsentlighed mange år ud i fremtiden. Imens må fremtiden 

vise, om IASB vil gøre sig konkrete overvejelser om en standard om væsentlighed. 

  

                                                        
21 Eksempel på detaljeret høringssvar (hvor Lead IFRS Compliance Officer, Lisbeth Frederiksen, nævnes): 

”Comment to discussion paper on the conceptual framework”, A.P. Møller-Mærsk A/S, januar 2014. 
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10.7 Forslag til virksomheders håndtering af væsentlighed 

På baggrund af den indledende gennemgang af IASB’s vejledning til væsentlighed og interviewene 

med i alt otte virksomheder i OMXC20 er der opnået data til udfærdigelse af forslag til håndteringen af 

væsentlighed, der skal ses som en inspirationskilde for den enkelte virksomhed. 

Håndtering af væsentlighed 

1. Væsentlighed generelt 

Væsentlighed er virksomhedsspecifikt og tager 

udgangspunkt i de primære regnskabsbrugere, 

hvormed ledelsen er nødt til at undersøge eller gøre 

sig antagelser om disse. Årsrapporter er ikke henset 

til at blive udformet efter at skulle dække samtlige 

regnskabsbrugeres behov. 

 

2. Implementering af væsentlighed 

Den praktiske implementering af væsentlighed kan 

og bør med fordel ske ved et samarbejde mellem alle 

parter/afdelinger i virksomhedens styringsgruppe til 

regnskabsudarbejdelsen. I denne forbindelse skal 

fastsættes, om samtlige informationer skal 

indhentes, eller om virksomhedens underliggende 

enheder ikke skal rapportere om forhold, der er 

lavere end en fastsat grænse på bestemte områder. 

 

3. Kvalitativ væsentlighed 

Ledelsens vurdering af kvalitativ væsentlighed kan 

blandt andet basere sig på følgende: 

- Investor Relations kenskab til de primære regn-

skabsbrugere eller ved forespørgsel til disse. 
 

- Offentlig tilgængelig information om virksom-

heden samt (aktie-)markedets reaktion på 

bestemte forhold. 
 

- Informationer, lignende virksomheder vælger at 

oplyse, kan indikere at være væsentlige for de 

typiske, primære regnskabsbrugere i branchen. 
 

- Hvilke informationer, ledelsen selv ville finde 

relevante, hvis de var i regnskabsbrugernes sted 

og ikke havde adgang til interne data. 

 

4. Kvantitativ væsentlighed 

Vurderingen af kvantitativ væsentlighed kan 

systematiseres ved udarbejdelse af et internt 

Disclosure Framework. Inspiration til udarbejdelsen 

heraf kan hentes fra A.P. Møller - Mærsk (jævnfør 

interview på bilag 5). Den kvalitative væsentlighed 

vil typisk være forskellig for hver regnskabspost og 

type af information, hvorfor den kvantitative 

væsentlighed bør suppleres med en kvalitativ 

vurdering af den pågældende information. I denne 

forbindelse kan Disclosure Framework med fordel 

dele informationen op i følgende: 

- Anvendt regnskabspraksis. 

- Forklarende noter, der relaterer sig til 

regnskabsposter. 

- Forklarende noter, der giver en alternativ 

målingsmulighed. 

- Risikonoter. 

- Kontrolnoter. 

Ovenstående inddeling gennemgås i afsnit 4.6. 

 

5. Præsentation i årsrapporten 

Det skal ikke blot vurderes af virksomhedens 

ledelse, hvorvidt information skal medtages eller 

fravælges/aggregeres, men også besluttes, på 

hvilken måde informationen skal præsenteres. Dette 

kan enten være i det ”primære” regnskab 22  eller i 

regnskabsnoterne. Samtidig bør sikres, at valgene 

heraf ikke skaber en usammenhængende årsrapport. 

 

 

(Fortsættes.) 

 

                                                        
22 Resultat-/totalindkomstopgørelse, balance, pengestrøms- og egenkapitalopgørelse. 
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Håndtering af uvæsentlighed 

6. Medtagelse af uvæsentlige oplysninger 

Uanset at der ikke er forbud mod at medtage 

uvæsentlig information, bør dette undgås, men 

virksomheder foreslås at køre med en ”sikkerheds-

margin”, da regnskabsbrugerne hellere foretrækker 

risikoen for uvæsentlige informationer frem for 

fravælgelse ved en fejl af væsentlige informationer. 

 

7. Væsentlighed ved specifikke krav 

Visse standarder indeholder specifikke oplysnings-

krav, som i nogen tilfælde beskrives som 

minimumsoplysningskrav. Ved uvæsentlige 

informationer kan disse oplysningskrav fravælges; 

herunder når det angår minimumsoplysningskrav. 23 

 

8. Aggregering af oplysninger 

Uvæsentlige informationer kan aggregeres til øvrige 

poster, hvilket medfører en reduktion i detaljerings-

graden. Det skal sikres, at dette ikke medfører tab af 

væsentlige informationer eller forringelse af 

regnskabsbrugers beslutningsgrundlag. 24 

Balanceposter, der forholdsmæssigt udgør et meget 

lavt beløb, og ikke har kvantitativ betydning, kan 

med fordel aggregeres i en sammenlignelig 

regnskabspost, såfremt dette er muligt. 

 

9. Periodevis væsentlighed 

I tilfælde, hvor information var væsentlig i 

regnskabsåret forinden, men ikke i indeværende 

regnskabsår, kan ledelsen med fordel overveje helt 

at undlade informationen fra året forinden eller at 

opsummere denne. 

 

 

10. Væsentlighed ved (bevidste) fejl 

Fejl og mangler kan skyldes udeladelser, 

fejlinformation, forkert brug af informationer mv., 

og er væsentlige (skal korrigeres), hvis disse 

individuelt eller kollektivt kan forventes at påvirke 

de primære regnskabsbrugeres beslutninger på 

baggrund af regnskabet. Dette angår ligeledes fejl og 

mangler i sammenligningstallene. 

Ved svært målbare poster, som derfor kan indeholde 

fejl, skal gives oplysninger om kritiske regnskabs-

mæssige skøn og vurderinger. 

Som udgangspunkt bør uvæsentlige fejl korrigeres, 

men hvis korrektionen er urimelig dyr eller 

forsinker offentliggørelse af årsrapporten, er det i 

visse tilfælde tilladt at undlade at korrigere.   

Enhver fejl, der har til hensigt at opnå et bestemt 

resultat (mislede regnskabsbrugeren), er væsentlig 

og skal derfor korrigeres. 

Væsentlige fejl identificeret inden godkendelsen af 

det endelige regnskab skal korrigeres, uanset de 

omkostninger som korrektionen medfører. 

  

                                                        
23 Kilde: Revision & Regnskabsvæsen nr. 1, 2015, side 56, Thomas Ryttersgaard. 
24 I henhold til afsnit 4.5. 
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10.8 Delkonklusion forinden Best Practice 

Den finansielle rapportering udvikler sig løbende, og 

det er tydeligt fremgået af de foretagne interviews, at 

virksomhederne i OMXC20 i øjeblikket har stor fokus 

på væsentlighed og forbedringer til gavn for de 

regnskabsbrugere, der læser årsrapporter elektronisk. 

Meget peger i retning af, at web-rapportering er 

kommet for at blive, og med tiden afløse den 

traditionelle årsrapport på tryk eller PDF-format. 

Vægtningen ved Better Financial Reporting: 

 

Der er flere industrier (inden for musik og film, en del af detailhandelen mv.), hvor brugerne er flyttet 

fra den traditionelle platform hen til nye steder for at få dækket deres behov. Der er risiko for, at den 

traditionelle årsrapport på tilsvarende måde mister en del af sin betydning, hvis denne ikke formår at 

tilpasse sig til den digitale tidsalder, herunder i betragtning af, at information udveksles med ”lynets 

hast” i nutidens samfund. 

Udfordringen med web-rapportering kan være, at denne rapporteringsform ikke er lige så organiseret 

som eksempelvis XBRL. XBRL-formatet, der er at sammenligne med et Excel-ark, hvor dataene lægges 

ind i bestemte felter, kan dog ikke betragtes som fremtiden. Det er ikke i dette format, at teknologiens 

muligheder udnyttes. 

En rapport fra FEE underbygger, at udviklingen bevæger sig hen imod en moderniseret rapportering. 

Den enkelte, større virksomhed kan, allerede nu, vælge at tilpasse sig udviklingen i enten højere eller 

lavere grad. I OMXC20 har mange af virksomhederne foretaget justeringer til deres traditionelle 

årsrapport i PDF, så denne bedre egner sig til regnskabsbrugere, der læser årsrapporter elektronisk. 

Blandt eksemplerne er dynamisk toplinjenavigering til PDF, back to contents-knapper, reorganisering 

af indholdsfortegnelser, vandret PDF-format egnet til skærm, med mere. Disse features kan dog ikke 

erstatte udviklingen hen imod web-rapporteringer, herunder visning på mobil, tablets og lignende. 

Det kan opfattes ressourcekrævende at begive sig ud i web-rapportering, uanset om dette gøres på 

nuværende tidspunkt eller i år 2020. Alligevel udgiver Novozymes hvert år sin årsrapport medio 

januar som både web-rapportering og den traditionelle årsrapport i PDF. 25 Novozymes udarbejder sin 

finansielle rapportering, herunder grafer mv., til web, der efterfølgende kopieres over i PDF. 

Det er den generelle opfattelse hos Novozymes og andre, at indholdet på web skal være identisk med 

den traditionelle årsrapport, når begge rapporteringsformer anvendes. Uanset at web-rapportering 

giver mulighed for mange data, er dette ikke ensbetydende med, at uvæsentlige informationer skal 

medtages, hvorfor væsentlighed bør håndteres på samme måde på web og i den traditionelle 

årsrapport. 

                                                        
25 Hurtig aflæggelse har dog ikke direkte sammenhæng med ressourceforbruget til regnskabsudarbejdelsen. 



 

 65 

Anno 2016 er IASB langt fremme med sit materiality-projekt, og det findes derfor muligt at tage 

udgangspunkt i dette til Best Practice anno 2020, herunder virksomhedernes nuværende håndtering af 

væsentlighed og holdninger hertil. De interviewede virksomheder behandler væsentlighed på 

forskellige måder, hvilket har givet et stort sammenligningsgrundlag. På baggrund heraf er udfærdiget 

et to-siders notat med forslag til virksomheders håndtering af væsentlighed. 

Virksomheder behøver ikke at give en specifik oplysning i henhold til krav i en IAS- eller IFRS-

standard, hvis oplysningen er uvæsentlig. Væsentlighed indebærer blandt andet en kvalitativ og 

kvantitativ vurdering. 

Væsentlighedskriteriet bør anvendes på samme måde på web og i PDF-formatet, således at 

rapporteringsformerne udgør 1:1. På længere sigt, efter år 2020, vil forventeligt opstå større mulighed 

for diversifikation fra det nuværende, påkrævede indhold, hvilket derfor ikke berøres yderligere i det 

følgende. 
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11 Udfærdigelse af Best Practice anno 2020 

I de foregående kapitler er der indhentet og analyseret data for nedenstående fem områder, der 

tilsammen danner grundlaget for udarbejdelsen af Best Practice anno 2020. 
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Opbygning af Best Practice 2020: 

Væsentlighed og web-rapportering er to key areas, som Best Practice bygges op omkring. For hver key 

area gennemgås tre do’s og tre don’ts. 

Do’s & don’ts angår hvad, der kan betragtes som Best Practice i år 2020, mens teksten ”På vejen til 

2020” beskriver, hvordan virksomheder på nuværende tidspunkt kan arbejde sig hen imod år 2020. 

Virksomheder er forskellige, og ingen fremgangsmåde er derfor bedst for alle. 

Målgruppe for Best Practice 2020: 

Som udgangspunkt er alle ikke-finansielle virksomheder i OMXC20 og andre store virksomheder, 

herunder revisorer mv. for disse, iblandt målgruppen. Det er dog konstateret under de foretagne 

interviews, at enkelte virksomheder skiller sig ud, hvilket drejer sig om følgende: 

 A.P. Møller - Mærsk: Fokus på at skære årsrapporten ned til et minimum, samtidig med at 

noterne betragtes som et opslagsværk og på ingen måde et præsentationsobjekt eller produkt i 

sig selv. Årsrapporten målrettes i høj grad de professionelle regnskabsbrugere, som får tabeller 

og ”straight” tekst stillet til rådighed for eksempelvis analytikerens modeller. 
 

 FLSmidth: Betragter online-rapportering som et fordyrende samt unødvendigt led, uanset om 

dette er til erstatning for eller supplement til årsrapporten. FLSmidth har således ingen planer 

om en web-rapportering af deres årsrapport; også som følge af, at dette er bagudrettet data. 

Ovennævnte synspunkter og fremgangsmåder er generelt ikke fremherskende blandt de interviewede 

virksomheder, hvormed afhandlingens Best Practice ikke udarbejdes med disse for øje. 

Sandsynlighed, risiko og omkostninger ved Best Practice 2020: 

Som følge af, at Best Practice ikke rettes mod nutiden, men fremtiden, skal sandsynligheden for 

den forventede udvikling vurderes, herunder om omkostninger kan forhindre processen, samt 

risikoelementer ved implementering af den udarbejdede Best Practice. 

Sandsynlighed: 

Meget af afhandlingens data har peget i retning af en moderniseret rapportering som erstatning for 

eller supplement til den nuværende, lovpligtige årsrapport på print (PDF). Mange af virksomhederne i 

OMXC20 følger udviklingen inden for web-rapportering tæt, og eksempelvis hos Genmab forventer 

respondenten, at web-rapportering i fremtiden vil blive deres primære kommunikationsform. 

Gennemgangen af regnskabsaflæggelser OMXC20 (kapitel 5) viser, at udviklingen inden for 

finansiel rapportering går hurtig, og da der allerede arbejdes ”i kulissen” (kapitel 10) på at skabe 

klarhed om fremtidens rapporteringsform, vurderes det ikke usandsynligt, at web på forholdsvis 

kort tid, år 2020, vil overtage rollen som den primære rapporteringsform hos mange 
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virksomheder. Det betragtes dog ikke afgørende for afhandlingens Best Practice, at det endelige 

gennembrud for web-rapportering vil indtræffe i år 2020 frem for eksempelvis år 2025. 

Risiko: 

For at undgå risikoen for, at information med relevans for visse regnskabsbrugere udelades, vil Best 

Practice ikke lægge op til at ”skære ind til benet”. Dette skyldes samtidigt spørgeskemaundersøgelsen, 

afsnit 7.2 ad 4, samt at hovedparten af de interviewede virksomheder ikke ønsker at begrænse deres 

årsrapport til et minimum. Med hensyn til online-rapportering er det vigtigt med en sikker adskillelse 

til virksomhedens interne regnskabstal for at undgå læk af fortrolig data, jævnfør afsnit 10.5. 

Omkostninger: 

At opbygge og implementere en online-rapportering vil være en krævende proces, som enkelte af de 

interviewede virksomheder ikke er interesseret i at bruge penge og ressourcer på. Som løsning bør 

virksomheder tilstræbe, at en stor del af indholdet på web kan genbruges i den lovpligtige årsrapport 

på print (PDF), medmindre at der indføres en (forsøgs-)ordning, der giver virksomheder mulighed for 

at benytte web-rapportering som eneste rapporteringsform som beskrevet i afsnit 10.4. 

 

På de næste sider præsenteres afhandlingens Best Practice i finansiel rapportering anno 2020. 
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 Best Practice anno 2020 1/5 

 

2 Key Areas 

 

 Væsentlighed handler om den rette balance. 

 Web-rapportering som primær rapporteringsform. 

 

Generelt: Alle do’s & don’ts anno 2020 er tiltænkt web-rapportering af finansiel data, men 

punkterne kan også finde anvendelse ved den traditionelle årsrapport i PDF. 

 

 

 Væsentlighed handler om den rette balance: 

Væsentlighed omhandler til dels cutting clutter-princippet. Cutting clutter er en betegnelse for, at 

overflødig tekst og data skæres fra, hvilket dermed styrker budskaberne i årsrapporten. 

 

På vejen til 2020 

 

Ofte sker mange ændringer til virksomheders regnskabsskabelon fra år til år, efterhånden som 

meget tekst og data bliver omorganiseret og skåret fra. I denne forbindelse kan med fordel 

arbejdes hen imod, at skabelonen skal egne sig til web for at sikre en glidende overgang hertil. 
 

Det er ikke hensigtsmæssigt at placere uvæsentlig information i web-rapporteringen; dette 

uanset, at der er plads hertil. Væsentlighed bør dermed behandles på samme måde i web-

rapportingen som i den traditionelle årsrapport i PDF, hvilket samtidig bidrager til en mere 

glidende overgang til web, eksempelvis i år 2020. 
 

Størstedelen af de interviewede virksomheder har givet udtryk for, at en årsrapport nemt kan 

gøres længere, men at det er en større kunst at begrænse omfanget, og at reduceringen er en 

længerevarende proces. Vestas har en af de mest omfangsrige årsrapporter i OMXC20, og hvis 

denne virksomhed som et eksempel beslutter sig for, at omfanget og compliance-mentaliteten 

skal betydeligt ned, vil dette forventeligt tage et par år, da det er en løbende proces. 
 

Det må forventes, at der i fremtiden vil komme en skarpere opdeling imellem årsrapporter 

udarbejdet som magasiner og de mere traditionelle årsrapporter med klar adskillelse imellem 

ledelsesberegningen og IFRS-regnskabet. Ledelsen i store danske virksomheder bør træffe et 

snarligt valg, om hvilken retning deres årsrapport ønskes at gå. Eksempelvis arbejder Carlsberg 

og Novozymes i henhold til de foretagne interviews hen imod at skabe ét samlet dokument, 

eksempelvis ved at indsætte grafer i IFRS-regnskabet, i modsætning til A.P. Møller - Mærsk og 

Chr. Hansen Holding. Sidstnævnte to virksomheder ønsker ikke et stort sammenfald mellem 

ledelsesberegningen og IFRS-regnskabet i henhold til de foretagne interviews. 
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 Best Practice anno 2020 2/5 

 

DO’S & DON’TS anno 2020 

 

DO 1. Skarp balance mellem mængden af information og klarhed af kommunikationen: 

 

Total-compliance appellerer ikke til regnskabsbrugerne, men modsatrettet ønsker 

regnskabsbrugerne ikke risikoen for, at væsentlige informationer skæres fra. 
 

Afsnittet ”Worth noting” eller lignende kan anvendes undervejs i årsregnskabet. Herved får 

virksomheden mulighed for at fremhæve de forhold over for regnskabsbrugerne, som efter 

ledelsens opfattelse skal have særlig opmærksomhed. Mindre relevante oplysninger kan med 

fordel samles særskilt. Eksempelvis i lighed med Novo Nordisk i afsnittet Other disclosures 

(sektion 5, regnskabsår 2015). 
 

 

Afhandlingens bilag 5 til 12 kan gennemlæses for at hente inspiration fra, hvorledes en række 

virksomheder håndterer væsentlighed. 
 

 

IASB’s kommende Practice Statement omkring væsentlighed er relevant for store virksomheder 

at gennemgå i forbindelse med håndteringen af væsentlighed. Udover anvendelsen heraf til 

intern brug, må det forventes at vejledningen også kan bruges ved virksomheders 

argumentation over for sin eksterne revisor og myndigheder til understregning af, at man skal 

anvende væsentlighed og dermed ikke medtage samtlige påkrævede oplysninger. Årsrapporter 

hverken bør eller er tiltænkt at skulle udarbejdes alene af revisorer, men gerne i samarbejde 

med disse. Dette blandt andet for at undgå total-compliance. 

 

DO 2. Udarbejdelse af intern Disclosure Framework: 

Den interne vejledning om væsentlighed skal fastsætte ledelsens syn på formålet med finansiel 

information, noternes rolle og begrænsninger, og hvordan informationen præsenteres effektivt 

for regnskabsbrugerne. Vejledningen bør baseres på både kvantitative og kvalitative faktorer. 
 

 

DO 3. Generel håndtering af væsentlighed: 

Der henvises til afsnit 10.7 for forslag til virksomheders generelle håndtering af væsentlighed. 
 

 

DON’T 1. For høj fokus på risikoen for at medtage uvæsentlig information: 

Det kan være svært for regnskabsaflæggere på den ene side at sikre, at ingen uvæsentlig 

information medtages, men samtidig sikre, at al væsentlig information medtages. Langt 

størstedelen af de professionelle regnskabsbrugere vægter det højest, at al væsentlig 

information medtages frem for risikoen ved det modsatte. Derfor bør regnskabsaflæggere ikke 

frasortere uvæsentlig information i så høj grad, at der opstår risiko for, at væsentlig information 

frasorteres ved fejl. 



 

 71 

 Best Practice anno 2020 3/5 

 

DON’T 2. Væsentlighed behandles alene af regnskabsfunktionen: 

Vurderingen af væsentlighed bør og kan med fordel ske ved et samarbejde imellem alle 

parter/afdelinger i virksomhedens styringsgruppe til regnskabsudarbejdelsen. Eksempelvis vil 

Investor Relations typisk have et stort kenskab til deres regnskabsbrugeres informationsbehov. 
 

Herudover skal det fastslås, hvorledes og hvornår at det skal fremlægges for virksomhedens 

bestyrelse, når virksomheden ikke er i complience. 

 

DON’T 3. Helsidesfotografier eller grafik med begrænset tekst 

Helsidesfotografier af virksomhedens produkter med begrænset tekst bør udelades, da de 

professionelle regnskabsbrugere ikke finder sider af denne slags passende i årsrapporter i PDF. 

Det må antages, at disse regnskabsbrugere tilsvarende ikke finder helsides grafik af virksom-

hedens produkter med begrænset tekst passende i aflagte web-rapporteringer. 

 

 

 Web-rapportering som primær rapporteringsform: 

Web-rapportering af finansiel data indebærer, at rapporteringen foregår på virksomhedens hjemmeside og 

ikke i form af PDF-filer (papirversion lagt på internettet). XBRL betragtes ikke som web-rapportering. 

 

På vejen til 2020 

 

Inspiration til web-rapportering kan fås fra blandt andet Novozymes, TDC og særligt Wärtsilä. 
 

Den finansielle rapportering kan med fordel udarbejdes primært til web, der efterfølgende 

kopieres hen til den lovpligtige årsrapport på print. Novozymes har vist fremtiden på dette felt. 
 

Det er nødvendigt, at ”vandtætte skodder” etableres imellem den eksterne brugerflade og de 

interne data grundet stor sikkerhedsrisiko for læk af fortrolig data. 
 

Inden virksomheder begynder at investere store summer i web-rapportering, skal det overvejes, 

om investeringen hertil i overensstemmelse med de strategiske initiativer, og kan det ikke 

bringes på den strategiske agenda, skal investeringen heri selvsagt begrænses. 
 

Web-rapportring af halvårs- og kvartalsrapporter er på nuværende tidspunkt for omkostnings-

tungt, selv for en førende virksomhed inden for web-rapportering. (Novozymes, side 123.) 
 

Trykte summaries skal udfases, da der skal helt særlige tilfælde til, hvis det fortsat vil give 

mening for den enkelte virksomhed i år 2020 at udarbejde summaries til årsrapporten. Et 

eksempel kunne være forholdsvis mange regnskabsbrugere i den højere aldersklasse. 

  

http://report2015.novozymes.com/
http://annualreport2015.tdc.dk/
http://www.wartsilareports.com/
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DO’S & DON’TS anno 2020 

 

DO 1. Implementering af web-rapportering: 

Grundlæggende skal web-rapporteringen afspejle den traditionelle årsrapport 1:1. Alligevel har 

Best Practice-virksomheden mulighed for en række tiltag for at gå forrest på området. Blandt 

andet ved videopræsentation på webstedet, dynamiske grafer, understøttelser af mange 

platforme (tablet, telefon mv.), eventuelt en form for tovejskommunikation med regnskabs-

brugerne, hvis dette kan gøres på en hensigtsmæssig og relevant måde. 
 

Der kan med fordel indsættes oplysninger, der ikke er påkrævet i standarderne, men som er 

relevante for regnskabsbrugerne i den pågældende branche. Dette kan eksempelvis dreje sig 

om særlige nøgletal, oplysninger om produktivitet, ordreindgang eller andet. 
 

Online-rapporteringen skal understøtte skalering af indholdet til forskellige platforme. 
 

Filtypen ”cookies” kan benyttes til at vise regnskabsbrugerens adfærd på webstedet, hvilket 

giver regnskabsaflæggeren mulighed for at forbedre web-rapporteringen. 

 

DO 2. Grafik til at skabe en klar og præcis formidling: 

Grafik kan bruges til at understøtte den udvikling, virksomheden gerne vil fortælle om. 

Flere virksomheder har forklaret ved afhandlingens interviews, hvordan deres årsrapport skal 

skabe et bestemt indtryk. Eksempelvis har ISS valgt at afbillede sine medarbejdere for at 

fortælle om virksomhedens people-business, mens Carlsberg benytter grafik af øl til at spice 

årsrapporten op. Det er dog vigtigt, at grafikken på ingen måde kommer til at ligne reklame.  

 

DO 3. Det fulde IFRS-regnskab som Excel: 

Virksomhederne bevæger sig væk fra den printede PDF-rapport og hen på web (og det 

eksisterende XBRL-format i henhold til bilag 13). De tre formater har hver især sine fordele og 

ulemper, men et fjerde og sjældent omtalt rapporteringsformat i denne sammenhæng er Excel. 

Enkelte virksomheder har gjort det muligt at downloade de finansielle tal som Excel ved klik på 

et ikon ud for tallene i årsrapporten i PDF, eksempelvis en regnskabsnote. Novozymes har gjort 

sig overvejelser om en tilsvarende download-funktion i virksomhedens web-rapportering, 

hvilket i forvejen er muligt i web-rapporten for PotashCorp (Canada). 
 

En væsentlig forbedring af den finansielle rapportering vil være, hvis den enkelte virksomhed 

lægger sit fulde IFRS-regnskab til fri download som Excel, frem for at give mulighed for, at de 

enkelte afsnit kan downloades særskilt til analysebrug. 
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DON’T 1. For stor fokus på rapporteringen i PDF: 

På baggrund af denne afhandlings analyser og vurderinger er der sået tvivl om det fremtidige 

potentiale i PDF-formatet. Carlsberg har forklaret, at der teknisk er mulighed for interaktive og 

trykbare grafer i PDF, men at omkostningerne hertil er for tunge. I det hele taget bør de store 

virksomheder undlade at bruge for mange ressourcer på at videreudvikle PDF-rapporteringen, 

men i stedet anvende ressourcerne på andet rapporteringsformat end PDF. 

 

DON’T 2. Uklare forskelle imellem web- og PDF-rapporteringen: 

Regnskabsbrugerne skal grundlæggende have adgang til samme data uanset, om de tilgår web-

rapporteringen eller det traditionelle format. Alligevel kan ledelsen i særlige tilfælde mene, at 

der skal gives yderligere information på enten web eller PDF. I så fald skal de ekstra informa-

tioner være uvæsentlige for de primære regnskabsbrugere, og herudover holdes afskilt fra det 

øvrige indhold for ikke at skabe uklare forskelle imellem web- og PDF-rapporteringen. En klar 

adskillelse findes hos Novozymes (området ”Supplementary” på web-versionen) og ISS med 

kapitlet ”additional company information” bagerst i årsrapporten i pdf (har ingen webversion). 

 

DON’T 3. Ingen web-rapportering overhovedet: 

Som minimum bør den enkelte virksomhed have udarbejdet en One Page Report Website. De 

udenlandske virksomheder Big Cartel og GV har vist, at én webside med uddrag fra 

årsrapporten kan præsenteres meget flot. 
 

Best Practice-virksomheden kan selvsagt ikke nøjes med ovennævnte, men det kan til gengæld 

benyttes til kvartals- og halvårsrapporter hos den virksomheder, der går forrest. Ydermere kan 

disse One Page Summaries kombineres med dynamisk data vedrørende nøgletal eller løbende 

oplysninger om produktivitet, ordreindgang eller andet. 

 

 

På næste side opsummeres afhandlingens Best Practice til finansiel rapportering anno 2020. 

  

http://recap.bigcartel.com/2014/
http://www.gv.com/2014/
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12 Konklusion 

Best Practice at a glance 

 

Væsentlighed handler om den rette balance. 

 

 DO 1. Skarp balance mellem mængden af information og klarhed af kommunikationen: 

Undlad at skære ”ind til benet”, hvis det skaber tvivl om medtagelse af alle væsentlige forhold. 

En ny Practice Statement sætter fokus på væsentlighed og kan bruges over for eksterne parter. 
 

 DON’T 1. For høj fokus på risikoen for at medtage uvæsentlig information: 

  Regnskabsbrugere vægter det højest, at al væsentlig information medtages. 
 

 DO 2. Udarbejdelse af intern Disclosure Framework: 

En intern vejledning til væsentlighed vil ofte være relevant. Hent inspiration fra andre. 
 

 DON’T 2. Væsentlighed behandles alene af regnskabsfunktionen 

  Bør være et samarbejde imellem flere parter/afdelinger i virksomheden. 
 

 DO 3. Generel håndtering af væsentlighed: 

Der henvises til afsnit 10.7 for forslag til virksomheders generelle håndtering af væsentlighed. 
 

 DON’T 3. Helsidesfotografier eller grafik med begrænset tekst 

  De professionelle regnskabsbrugere finder ikke sider af denne slags passende. 

 

Web-rapportering som primær rapporteringsform. 

 

 DO 1. Implementering af web-rapportering: 

Årsrapporten kan med fordel udarbejdes primært til web, der efterfølgende genbruges til PDF. 
 

 DON’T 1. For stor fokus på rapporteringen i PDF: 

  Undlad at bruge for mange ressourcer på at videreudvikle PDF-rapporten. 
 

 DO 2. Grafik til at skabe en klar og præcis formidling: 

Grafik kan bruges til at understøtte den udvikling, virksomheden gerne vil fortælle om. 
 

 DON’T 2. Uklare forskelle imellem web- og pdf-rapporteringen: 

  Eventuelle forskelle imellem rapporteringsformerne skal tydeligt oplyses. 
 

 DO 3. Det fulde IFRS-regnskab som Excel: 

Det fulde årsregnskab i Excel til fri download vil være nytænkende og brugbart for brugerne. 
 

 DON’T 3. Ingen web-rapportering overhovedet: 

  One Page Report Website kan være en god løsning i visse tilfælde. 



 

 75 

Emnet for nærværende kandidatafhandling er Better Financial Reporting, der kan præciseres til mere 

værdiskabende og indsigtsfuld rapportering til gavn for regnskabsbrugerne. Et betydeligt og højaktuelt 

område inden for finansiel rapportering er væsentlighed, som derfor tillægges en høj betydning ved 

udfærdigelsen af afhandlingens Best Practice, der tager udgangspunkt i år 2020. 

Efter flere år med høringer og lignende i IASB’s materiality-projekt, blev udkast til en ny Practice 

Statement udsendt i oktober 2015. Denne vejledning har til formål at bistå selskabers ledelse i 

anvendelse af væsentlighedskriteriet ved aflæggelse under IFRS (af regnskaber med et generelt formål). 

Vejledningen er gennemgået, hvilket har givet klarhed over, hvordan væsentlighed kan og bør 

behandles. Heri fastslås blandt andet, at uvæsentlig information kan – og bør – udelades; også selvom 

en standard foreskriver, at en specifik information skal medtages. Væsentlighed indebærer blandt 

andet en kvalitativ og kvantitativ vurdering på en individuel og kollektiv basis, og ved (bevidste) fejl 

og mangler skal særlige forhold iagttages. 

Regnskabsaflæggelserne i OMXC20 har fra 2013 til 2015 udviklet sig hastigt, og det ses tydeligt, at 

virksomhederne henter inspiration fra hinanden. Virksomhederne har blandt andet indført flere 

ændringer og tilføjelser til deres årsrapporter for at gøre disse mere læsevenlige på laptop-/pc-skærme. 

Mange virksomheder, både i Danmark og udlandet, har høj fokus på forbedringstiltag til deres 

årsrapporter i PDF. Udenlandske virksomheder er i visse tilfælde længere fremme med diverse tiltag til 

deres årsrapporter i PDF, men dette er ikke ensbetydende med, at tiltagene efterspøges hos 

regnskabsbrugerne. På baggrund heraf kan undres, hvorvidt PDF-formatet er egnet til fortsat videre-

udvikling inden for finansiel rapportering, eller om andre rapporteringsformer er mere passende. 

Som led i afhandlingen er gennemført en spørgeskemaundersøgelse til professionelle regnskabs-

brugere samt foretaget interviews med virksomheder i OMXC20. 

Ved spørgeskemaundersøgelsen er blandt andet spurgt til, hvorvidt regnskabsbrugerne vægter 

undgåelse af uvæsentlig information eller større sikkerhed for medtagelse af al væsentlig information 

højest. Regnskabsbrugerne foretrækker sidstnævnte. Herudover er indledningen ”at a glance” 

populær. Spørgeskemaundersøgelsen viste samtidigt, at visse af de forbedringstiltag til årsrapporterne 

i PDF, der skal forbedre det virtuelle indtryk, har begrænset værdi for regnskabsbrugerne.  

De interviewede virksomheder håndterer og opfatter væsentlighed meget forskelligt, hvilket har 

bidraget til et nuanceret indblik i forskellige opfattelser og måder at behandle væsentlighed på. For 

størstedelen af de interviewede virksomheder er væsentlighed et område, der er kommet højt på 

agendaen i de seneste par år, idet myndigheder, revisorer m.fl. ifølge de interviewede virksomheder, er 

begyndt at give virksomhedens ledelse mere frirum til at fokusere på væsentlighed frem for at kræve 

en total-compliance. Visse virksomheder benytter et internt Disclosure Framework. 

Overordnet finder de interviewede virksomheder ikke stort behov for indholdet af IASB’s nye 

vejledning til væsentlighed, men er glade for at denne bidrager til at sætte fokus på, at det er forkert at 

medtage uvæsentlige oplysninger (uanset at der ikke er decideret forbud mod dette). 
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Hovedparten af de interviewede virksomheder følger udviklingen inden for web-rapportering tæt. I 

lighed med den traditionelle årsrapport bør kun de relevante og væsentlige informationer medtages i 

web-rapporteringerne. 

På baggrund af denne afhandlings analyser og vurderinger, findes det overvejende sandsynligt, at 

online-rapportering vil overtage rollen som den primære rapporteringsform hos majoriteten af store 

virksomheder i fremtiden. Dette er undersøgt nærmere, og på international plan er begyndt at opstå en 

debat om den fremtidige rapporteringsform. Opgaveskriver har fået oplyst af en central person, at den 

europæiske revisorforening, FEE, ikke i fremtiden tror på årsrapporten i PDF-formatet. Denne teori 

bakkes op af andre forhold, herunder af denne afhandlings forskelligartede undersøgelser. 

Et muligt scenearie i fremtiden kan være, at der indføres en forsøgsordning, som giver virksomheder 

mulighed for at benytte web-rapportering som eneste rapporteringsform, og i modsat fald kan 

indholdet på web med fordel genbruges i den lovpligtige årsrapport på print (PDF). 

 

Til sidst skal pointeres, at virksomheder er forskellige, og ingen fremgangsmåde er derfor bedst for alle. 

 

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en Best Practice anno 2020, 

som fokuserer på i alt seks forhold til Better Financial Reporting. 

Ved en kombination af den rette tilgang til væsentlighed og hensynet til 

regnskabsbrugerne i den rette rapporteringsform (webbaseret), vil 

årsrapporter i fremtiden kunne – og forventeligt blive – udarbejdet på 

mere værdiskabende og indsigtsfuld vis end på nuværende tidspunkt. 
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Bilag 1 – Definitioner samt anvendte forkortelser 

 

Anvendte forkortelser: 

EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group  

ESMA: European Securities and Markets Authority 

FASB: Financial Accounting Standards Board.  

FEE: Federation of European Accountants 

FSR - danske revisorer: Brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. 

IAS: International Accounting Standards. 

IASB: International Accounting Standards Board. 

IFRS: International Financial Reporting Standards. 

 

Definitioner af væsentlighed: 

“Material Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, 

influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality 

depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding 

circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor.” 

Uddrag af IAS 1, pkt. 7 

“Some IFRSs specify information that is required to be included in the financial statements, which 

include the notes. An entity need not provide a specific disclosure required by an IFRS if the information 

resulting from that disclosure is not material. This is the case even if the IFRS contains a list of specific 

requirements or describes them as minimum requirements. An entity shall also consider whether to 

provide additional disclosures when compliance with the specific requirements in IFRS is insufficient to 

enable users of financial statements to understand the impact of particular transactions, other events and 

conditions on the entity's financial position and financial performance.” 

IAS 1, pkt. 31 (sætning nr. 2 ovenfor udgjorde tidligere hele IAS 1.31; resten er tilføjet senere jf. afsnit 4.2.2) 

 “Information is material if its omission or misstatement could influence economic decisions of users 

taken on the basis of the financial statement. Materiality depends on the size of the item or error judged 

in the particular circumstances of its omission or misstatement. Thus, materiality provides a threshold or 

cut-off point rather than being a primary qualitative characteristic which information must have if it is to 

be useful.” 

IASB Framework, pkt. 30 
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Bilag 2 – Oversigt over aflagte årsrapporter 

Nedenstående tabel beskrives i metodeafsnittet 3.1.2 om sekundære data. 

Selskabsnavn Regnskabsår Udgaver af årsrapporten 

2015 el. 2014/15 2014 el. 2013/14 2013 el. 2012/13 

A.P. Møller - 

Mærsk A/S 

1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

- Dansk 

Carlsberg A/S 1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

Chr. Hansen 

Holding A/S 

1/9 – 31/8 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

- Dansk 

Coloplast A/S 1/10 – 30/9 - Engelsk - Engelsk 

- Dansk 

- Engelsk 

- Dansk 

DSV A/S 1/1 – 31/12 - Engelsk 

- Dansk 

- Engelsk 

- Dansk 

- Engelsk 

- Dansk 

FLSmidth & Co 

A/S 

1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

Genmab A/S 1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

- Dansk 

GN Store Nord 

A/S 

1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

- Dansk 

ISS A/S 1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

Novo Nordisk 

A/S 

1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

- Dansk 

Novozymes A/S 1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

Pandora A/S 1/1 – 31/12 - Engelsk 

- Dansk 

- Engelsk 

- Dansk 

- Engelsk 

- Dansk 

TDC A/S 1/1 – 31/12 - Engelsk 

- Dansk 

- Engelsk 

- Dansk 

- Engelsk 

- Dansk 

Vestas Wind 

Systems A/S 

1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

- Dansk 

William Demant 

Holding A/S 

1/1 – 31/12 - Engelsk - Engelsk - Engelsk 

 

Danske Bank A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Bank AB, TDC A/S og Tryg A/S medtages ikke, da disse driver 

finansielle virksomheder. 
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Bilag 3 – Gennemgang af regnskabsaflæggelser i OMXC20 

Nærværende bilag består af følgende afsnit: 

3.1. Antal sider i årsrapporten i alt 

3.2. Antal ord og tegn i årsrapporten i alt 

3.3. Antal regnskabsnoter og præsentationen heraf 

3.4. Pengestrømsopgørelsen målt på antal linjer med beløb 

3.5. Indgår anvendt regnskabspraksis særskilt eller som en integreret del af regnskabsnoterne? 

3.6. Indeholder årsrapporten i PDF en dynamisk navigering? 

3.7. Hvorledes er årsrapportens indholdsfortegnelse opbygget? 

3.8. På hvilken side i årsrapporten fremgår følgende hovedafsnit? 

3.9. Benyttes et horisontalt eller vertikalt format til årsrapporten i PDF?  » Til bilagsoversigt 

 

3.1. Antal sider i årsrapporten i alt 

 

Selskabsnavn 
Antal sider i årsrapporten i alt 

2015 el. 2014/15 2014 el. 2013/14 2013 el. 2012/13 

A.P. Møller - Mærsk A/S 102 110 197 

Carlsberg A/S 160 164 164 

Chr. Hansen Holding A/S 128 * 127 107 

Coloplast A/S 80 78 78 

DSV A/S 97 95 85 

FLSmidth & Co A/S 158 142 154 

Genmab A/S 106 104 96 

GN Store Nord A/S 112 112 111 

ISS A/S 145 168 180 

Novo Nordisk A/S 116 116 116 

Novozymes A/S 161 154 136 

Pandora A/S 142 127 103 

TDC A/S 134 128 132 

Vestas Wind Systems A/S 150 122 118 

William Demant Holding 

A/S 

94 90 88 

 

 

I alt ** 
1.885 (gns. 122,5) 

+ 2,6 % 

1.837 (gns. 122,5) 

- 1,5% 

1.865 (gns. 124,3) 

 

* 128 sider ekskl. 'Annual corporate governance statement' (nyt kapitel bagerst i årsrapporten). 141 sider inkl. 

'Annual corporate governance statement'. 

** Det vurderes, at ”I alt” kolonnen ikke bidrager med værdi, idet denne ikke tager højde for de enkelte selskabers 

udvikling i sideantallet. 
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3.2. Antal ord og tegn i årsrapporten i alt 

 

Selskabsnavn 

Antal ord i årsrapporten i alt Antal tegn i årsrapporten i alt * 

2015 

el. 2014/15 

2014 

el. 2013/14 

2013 

el. 2012/13 

2015 

el. 2014/15 

2014 

el. 2013/14 

2013 

el. 2012/13 

A.P. Møller - 

Mærsk A/S 

45.757 

-7,14% 

49.273 

-17,88% 

60.002 237.217 

-6,54% 

253.819 

-19,41% 

314.947 

Carlsberg A/S 77.195 

-2,57% 

79.230 

+2,76% 

77.104 418.891 

-2,00% 

427.456 

+1,98% 

419.161 

Chr. Hansen 

Holding A/S 

41.866 

+1,21% 

41.367 

+22,74% 

33.704 239.383 

+1,01% 

237.001 

+28,71% 

184.139 

Coloplast A/S 26.910 

+3,38% 

26.029 

+0,41% 

25.923 144.339 

+3,44% 

139.535 

+1,05% 

138.083 

DSV A/S 38.311 

-1,55% 

38.915 

+0,70% 

38.645 201.795 

-2,81% 

207.625 

+2,72% 

202.131 

FLSmidth & Co 

A/S 

51.374 

+7,13% 

47.955 

-19,82% 

59.812 283.284 

+7,58% 

263.316 

-18,88% 

324.608 

Genmab A/S 41.626 

+3,98% 

40.033 

+4,65% 

38.256 229.298 

+3,28% 

222.006 

+5,34% 

210.757 

GN Store Nord A/S 48.867 

+0,81% 

48.472 

-2,68% 

49.809 247.558 

+0,71% 

245.808 

-4,96% 

258.627 

ISS A/S 58.936 

-13,75% 

68.331 

-6,89% 

73.391 317.178 

-12,84% 

363.905 

-6,80% 

390.447 

Novo Nordisk A/S 74.043 

+1,51% 

72.944 

+0,68% 

72.453 398.565 

+2,33% 

389.495 

+0,11% 

389.050 

Novozymes A/S 51.734 

-1,50% 

52.522 

-41,06% 

89.117 287.901 

-0,19% 

288.439 

-43,56% 

511.057 

Pandora A/S 45.611 

+3,57% 

44.038 

+19,63% 

36.812 239.934 

+5,93% 

226.505 

+18,93% 

190.445 

TDC A/S 48.378 

-0,73% 

48.736 

-3,43% 

50.469 257.844 

-1,69% 

262.280 

-5,70% 

278.144 

Vestas Wind 

Systems A/S 

69.899 

+19,63% 

58.429 

+11,86% 

52.233 372.128 

+21,42% 

306.488 

+11,65% 

274.498 

William Demant 

Holding A/S 

41.480 

+4,82% 

39.571 

+3,97% 

38.060 216.347 

+4,67% 

206.692 

+3,93% 

198.874 

 

 

I alt 
761.987 

+0,81% 

755.845 

-5,02% 

795.790 4.091.662 

+1,27% 

4.040.370 

-5,71% 

4.284.968 

 

* Ekskl. mellemrum. 
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3.3. Antal regnskabsnoter og præsentationen heraf 

 

Selskabsnavn 
Antal regnskabsnoter 

2015 el. 2014/15 2014 el. 2013/14 2013 el. 2012/13 

A.P. Møller - Mærsk A/S 22 (side 72) 23 (side 78) 26 (side 166) 

Carlsberg A/S 42 (side 58) 40 (side 64) 21 (side 140) 

Chr. Hansen Holding A/S 27 (side 43) 27 (side 40) 34 (side 34) 

Coloplast A/S 33 (side 29) 33 (side 27) 33 (side 27) 

DSV A/S 28 (side 50) 27 (side 50) 27 (side 42) 

FLSmidth & Co A/S 51 (side 80) 50 (side 70) 50 (side 88) 

Genmab A/S 27 (side 53) 28 (side 47) 27 (side 40) 

GN Store Nord A/S 15 (side 97) 17 (side 98) 16 (side 100) 

ISS A/S 36 (side 71) 38 (side 89) 38 (side 89) 

Novo Nordisk A/S 32 (side 60) 33 (side 60) 32 (side 60) 

Novozymes A/S 42 (side 75) 45 (side 64) 44 (side 73) 

Pandora A/S 23 (side 76) 25 (side 62) 25 (side 46) 

TDC A/S 39 (side 58) 40 (side 55) 35 (side 61) 

Vestas Wind Systems A/S 40 (side 72) 39 (side 54) 40 (side 48) 

William Demant Holding 

A/S 

36 (side 42) 38 (side 36) 26 (side 73) 

 

I alt 493 (gns. 32,9) 503 (gns. 33,5) 474 (gns. 31,6) 
 

Sidenummeret referer til oversigt over regnskabsnoter, hvor noteantallet fremgår eller kan optælles. 

 Fortløbende noterækkefølge. 

Sektionsbaseret noterækkefølge.  

 

Eksempel på fortløbende noterækkefølge: 

 

Note 1 Key accounting policies 

Note 2 Segment information 

Note 3 Staff costs 

Note 4 Financial income and expenses 

Note 5 Tax on profit for the year 

Note 6 Earnings per share (EPS) 

Note 7 Dividend per share 

Note 8 Intangible assets 

Note 9 Property, plant and equipment 

Note 10 Special items 

Note 11 Investments 

Note 12 Deferred tax 

[…] 

 

Uddrag fra Coloplasts årsrapport for 2014/15. 

Eksempel på sektionsbaseret noterækkefølge: 

 

Basis of preparation 

Note 1.1  General accounting policies 

Note 1.2  Summary of key accounting estimates 

 

Results for the year 

Note 2.1  Segment information 

Note 2.2  Depreciation, amortization and impairment losses 

[…] 

 

Operating assets and liabilities 

Note 3.1 Goodwill 

Note 3.2 Other intangible assets 

[…] 

 

Uddrag fra Chr. Hansen Holdings årsrapport for 2014/15. 
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3.4. Pengestrømsopgørelsen målt på antal linjer med beløb 

 

Selskabsnavn 
Pengestrømsopgørelsen målt på antal linjer med beløb 

2015 el. 2014/15 2014 el. 2013/14 2013 el. 2012/13 

A.P. Møller - Mærsk A/S 37 (side 29) 41 (side 29) 40 (side 76) 

Carlsberg A/S 36 (side 63) 35 (side 69) 35 (side 59) 

Chr. Hansen Holding A/S 24 (side 49) 24 (side 46) 23 (side 40) 

Coloplast A/S 30 (side 28) 30 (side 26) 29 (side 26) 

DSV A/S 33 (side 46) 33 (side 46) 34 (side 38) 

FLSmidth & Co A/S 32 (side 83) 29 (side 73) 30 (side 91) 

Genmab A/S 24 (side 56) 27 (side 50) 26 (side 43) 

GN Store Nord A/S 34 (side 54) 35 (side 56) 36 (side 57) 

ISS A/S 28 (side 74) 27 (side 92) 24 (side 92) 

Novo Nordisk A/S 26 (side 58) 22 (side 58) 20 (side 58) 

Novozymes A/S 28 (side 70) 26 (side 61) 27 (side 70) 

Pandora A/S 38 (side 75) 38 (side 61) 37 (side 45) 

TDC A/S 37 (side 63) 35 (side 60) 33 (side 66) 

Vestas Wind Systems A/S 28 (side 71) 28 (side 53) 28 (side 47) 

William Demant Holding 

A/S 

31 (side 40) 31 (side 34) 31 (side 46) 

 

I alt 466 (gns. 31,1) 461 (gns. 30,7) 453 (gns. 30,2) 
 

I parentesen fremgår sidenummeret, hvori pengestrømsopgørelsen indgår. 
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3.5. Indgår anvendt regnskabspraksis særskilt eller som en integreret del af regnskabsnoterne? 

 

Selskabsnavn 
Særskilt eller integreret anvendt regnskabspraksis 

2015 el. 2014/15 2014 el. 2013/14 2013 el. 2012/13 

A.P. Møller - Mærsk A/S Integreret Integreret Særskilt 

Carlsberg A/S Integreret Integreret Integreret 

Chr. Hansen Holding A/S Integreret Integreret Særskilt 

Coloplast A/S Integreret Integreret Integreret 

DSV A/S Integreret Integreret Integreret 

FLSmidth & Co A/S Integreret Integreret Integreret 

Genmab A/S Integreret Integreret Integreret 

GN Store Nord A/S Integreret Særskilt Særskilt 

ISS A/S Integreret Integreret Integreret 

Novo Nordisk A/S Integreret Integreret Integreret 

Novozymes A/S Integreret Integreret Integreret 

Pandora A/S Integreret Integreret Integreret 

TDC A/S Integreret Integreret Integreret 

Vestas Wind Systems A/S Integreret Integreret Integreret 

William Demant Holding 

A/S 

Integreret Integreret Særskilt 
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3.6. Indeholder årsrapporten i PDF en dynamisk navigering? 

 

Selskabsnavn 
Dynamisk navigering 

2015 el. 2014/15 2014 el. 2013/14 2013 el. 2012/13 

A.P. Møller - Mærsk A/S Delvis Delvis Nej 

Carlsberg A/S Delvis Delvis Nej 

Chr. Hansen Holding A/S Nej Nej Nej 

Coloplast A/S Nej Nej Nej 

DSV A/S Delvis Nej Nej 

FLSmidth & Co A/S Delvis Nej Nej 

Genmab A/S Ja Ja Ja 

GN Store Nord A/S Ja Nej Nej 

ISS A/S Nej Nej Nej 

Novo Nordisk A/S Nej Nej Nej 

Novozymes A/S Nej Nej Nej 

Pandora A/S Nej Nej Nej 

TDC A/S Nej Nej Nej 

Vestas Wind Systems A/S Nej Nej Nej 

William Demant Holding 

A/S 

Nej Nej Nej 

 

 

Eksempler ved angivelse af “Ja” i tabellen ovenfor: 

Genmab A/S, regnskabsår 2015 

 

 GN Store Nord A/S, regnskabsår 2015 

 

Eksempler ved angivelse af “Delvis” i tabellen ovenfor: 

   

Carlsberg A/S, regnskabsår 2015 DSV A/S, regnskabsår 2015 FLSmidth, regnskabsår 2015 
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3.7. Hvorledes er årsrapportens indholdsfortegnelse opbygget? 

 Regnskabsår 2015 eller 2014/15 Indholdsfortegnelser 

A1. Én primær indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten (sidetal ikke trykbare). 

 Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, William Demant Holding A/S.  

 I alt 3 selskaber. 

A2. Én primær indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten (sidetal trykbare). 

 Novozymes A/S, Pandora A/S.  

 I alt 2 selskaber. 

B1. Indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten henviser til nye indholdsfortegnelser senere i 

 årsrapporten for de pågældende områder (sidetal ikke trykbare). 

 ISS A/S, Vestas Wind Systems A/S.  

 I alt 2 selskaber. 

B2. Indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten henviser til nye indholdsfortegnelser senere i 

 årsrapporten for de pågældende områder (sidetal trykbare). 

 A.P. Møller - Mærsk A/S, Carlsberg A/S, DSV A/S, FLSmidth & Co A/S, Genmab A/S, GN Store 

 Nord A/S, Novo Nordisk A/S, TDC A/S.  

 I alt 8 selskaber. 
 

 Regnskabsår 2014 eller 2013/14 Indholdsfortegnelser 

A1. Én primær indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten (sidetal ikke trykbare). 

 Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, Pandora A/S, William Demant Holding A/S. 

 I alt 4 selskaber. 

A2. Én primær indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten (sidetal trykbare). 

 Novozymes A/S. 

 I alt 1 selskaber. 

B1. Indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten henviser til nye indholdsfortegnelser senere i 

 årsrapporten for de pågældende områder (sidetal ikke trykbare). 

 DSV A/S, FLSmidth & Co A/S, ISS A/S, TDC A/S, Vestas Wind Systems A/S. 

 I alt 5 selskaber. 

B2. Indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten henviser til nye indholdsfortegnelser senere i 

 årsrapporten for de pågældende områder (sidetal trykbare). 

 A.P. Møller - Mærsk A/S, Carlsberg A/S, Genmab A/S, GN Store Nord A/S, Novo Nordisk A/S. 

 I alt 5 selskaber. 
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 Regnskabsår 2013 eller 2012/13 Indholdsfortegnelser 

A1. Én primær indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten (sidetal ikke trykbare). 

 A.P. Møller - Mærsk A/S, Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, Novozymes A/S, Pandora 

 A/S, William Demant Holding A/S. 

 I alt 6 selskaber. 

A2. Én primær indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten (sidetal trykbare). 

 I alt 0 selskaber. 

B1. Indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten henviser til nye indholdsfortegnelser senere i 

 årsrapporten for de pågældende områder (sidetal ikke trykbare). 

 DSV A/S, FLSmidth & Co A/S, Genmab A/S, GN Store Nord A/S. ISS A/S, TDC A/S, Vestas Wind 

 Systems A/S. 

 I alt 7 selskaber. 

B2. Indholdsfortegnelse i starten af årsrapporten henviser til nye indholdsfortegnelser senere i 

 årsrapporten for de pågældende områder (sidetal trykbare). 

 Carlsberg A/S, Novo Nordisk A/S. 

 I alt 2 selskaber. 
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 91 

3.8. På hvilken side i årsrapporten fremgår følgende hovedafsnit? 

 

Selskabsnavn 

Regnskabsår 2015 eller 2014/15 
Ledelses-

beretning 

Ledelses-

påtegning 

Uafhængig 

revisors erkl. 

Totalindkomst-

opgørelse 

Balance 

A.P. Møller - Mærsk 

A/S 

Side 4 [1] Side 91 [9] Side 92 [10] Side 27 [3] Side 28 [4] 

Carlsberg A/S Side 3 [1] Side 154 [9] Side 155 [10] Side 59 [3] Side 60 [4] 

Chr. Hansen 

Holding A/S 

Side 2 [1] Side 40 [3] Side 41 [4] Side 45 [5] Side 46 [6] 

Coloplast A/S Side 2 [1] Side 21 [2] Side 22 [3] Side 23 [4] Side 24 [5] 

DSV A/S Side 6 [1] Side 80 [8] Side 81 [9] Side 45 [3] Side 47 [5] 

FLSmidth & Co A/S Side 3 [1] Side 74 [3] Side 75 [4] Side 82 [5] Side 84 [7] 

Genmab A/S Side 1 [1] Side 102 [9] Side 103 [10] Side 54 [3] Side 55 [5] 

GN Store Nord A/S Side 2 [1] Side 108 [9] Side 109 [10] Side 52 [3] Side 53 [4] 

ISS A/S Side 2 [1] Side 126 [8] Side 127 [9] Side 73 [3] Side 75 [5] 

Novo Nordisk A/S Side 1 [1] Side 109 [9] Side 110 [10] Side 56 [3] Side 57 [4] 

Novozymes A/S Side 4 [1] Side 138 [8] Side 139 [9] Side 64 [3] Side 66 [4] 

Pandora A/S Side 2 [1] Side 134 [9] Side 135 [10] Side 72 [3] Side 73 [4] 

TDC A/S Side 3 [1] Side 59 [3] Side 60 [4] Side 61 [5] Side 62 [6] 

Vestas Wind 

Systems A/S 

Side 2 [1] Side 127 [8] Side 128 [9] Side 67 [3] Side 68 [4] 

William Demant 

Holding A/S 

Side 4 [1] Side 34 [3] Side 35 [4] Side 37 [5] Side 38 [6] 

 

 Egenkapital-

opgørelse 

Pengestrøms-

opgørelse 

Noter Aktionær-

information 

Årsregnskab 

moderselskab 

A.P. Møller - Mærsk 

A/S 

Side 30 [6] Side 29 [5] Side 31 [7] Side 22 [2] Side 68 [8] 

Carlsberg A/S Side 61 [5] Side 63 [6] Side 64 [7] Side 56 [2] Side 142 [8] 

Chr. Hansen 

Holding A/S 

Side 48 [7] Side 49 [8] Side 50 [9] Side 37 [2] Side 89 [10] 

Coloplast A/S Side 26 [6] Side 28 [7] Side 29 [8] Side 68 [9] Side 69 [10] 

DSV A/S Side 49 [6] Side 46 [4] Side 50 [7] Side 40 [2] Side 86 [10] 

FLSmidth & Co A/S Side 86 [8] Side 83 [6] Side 88 [9] Side 70 [2] Side 147 [10] 

Genmab A/S Side 57 [7] Side 56 [6] Side 58 [8] Side 44 [2] Side 54 [3] 

GN Store Nord A/S Side 55 [6] Side 54 [5] Side 56 [7] Side 36 [2] Side 97 [8] 

ISS A/S Side 76 [6] Side 74 [4] Side 78 [7] Side 62 [2] ÷ 

Novo Nordisk A/S Side 59 [6] Side 58 [5] Side 60 [7] Side 44 [2] Side 105 [8] 

Novozymes A/S Side 68 [5] Side 70 [6] Side 75 [7] Side 60 [2] Side 143 [10] 

Pandora A/S Side 74 [5] Side 75 [6] Side 76 [7] Side 52 [2] Side 118 [8] 

TDC A/S Side 64 [8] Side 63 [7] Side 65 [9] Side 43 [2] Side 118 [10] 

Vestas Wind 

Systems A/S 

Side 70 [5] Side 71 [6] Side 72 [7] Side 54 [2] Side 134 [10] 

William Demant 

Holding A/S 

Side 41 [8] Side 40 [7] Side 42 [9] Side 20 [2] Side 81 [10] 
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Selskabsnavn 

Regnskabsår 2014 eller 2013/14 
Ledelses-

beretning 

Ledelses-

påtegning 

Uafhængig 

revisors erkl. 

Totalindkomst-

opgørelse 

Balance 

A.P. Møller - Mærsk 

A/S 

Side 3 [1] Side 99 [9] Side 100 [10] Side 27 [3] Side 28 [4] 

Carlsberg A/S Side 4 [1] Side 158 [9] Side 159 [10] Side 65 [3] Side 66 [4] 

Chr. Hansen 

Holding A/S 

Side 2 [1] Side 37 [3] Side 38 [4] Side 42 [5] Side 43 [6] 

Coloplast A/S Side 2 [1] Side 19 [2] Side 20 [3] Side 21 [4] Side 22 [5] 

DSV A/S Side 3 [1] Side 78 [8] Side 79 [9] Side 45 [3] Side 47 [5] 

FLSmidth & Co A/S Side 2 [1] Side 62 [3] Side 63 [4] Side 72 [5] Side 74 [7] 

Genmab A/S Side 1 [1] Side 98 [9] Side 99 [10] Side 48 [3] Side 49 [5] 

GN Store Nord A/S Side 2 [1] Side 109 [9] Side 110 [10] Side 54 [3] Side 55 [4] 

ISS A/S Side 4 [1] Side 150 [8] Side 151 [9] Side 91 [3] Side 93 [5] 

Novo Nordisk A/S Side 1 [1] Side 109 [9] Side 110 [10] Side 56 [3] Side 57 [4] 

Novozymes A/S Side 4 [1] Side 134 [8] Side 135 [9] Side 58 [3] Side 59 [4] 

Pandora A/S Side 2 [1] Side 116 [9] Side 117 [10] Side 58 [3] Side 59 [4] 

TDC A/S Side 3 [1] Side 56 [3] Side 57 [4] Side 58 [5] Side 59 [6] 

Vestas Wind 

Systems A/S 

Side 2 [1] Side 104 [8] Side 105 [9] Side 49 [3] Side 50 [4] 

William Demant 

Holding A/S 

Side 3 [1] Side 28 [3] Side 29 [4] Side 31 [5] Side 32 [6] 

 

 Egenkapital-

opgørelse 

Pengestrøms-

opgørelse 

Noter Aktionær-

information 

Årsregnskab 

moderselskab 

A.P. Møller - Mærsk 

A/S 

Side 30 [5] Side 76 [8] Side 32 [6] Side 21 [2] Side 73 [7] 

Carlsberg A/S Side 67 [5] Side 69 [6] Side 70 [7] Side 59 [2] Side 146 [8] 

Chr. Hansen 

Holding A/S 

Side 45 [7] Side 46 [8] Side 47 [9] Side 34 [2] Side 87 [10] 

Coloplast A/S Side 24 [6] Side 26 [7] Side 27 [8] Side 66 [9] Side 67 [10] 

DSV A/S Side 48 [6] Side 46 [4] Side 50 [7] Side 38 [2] Side 84 [10] 

FLSmidth & Co A/S Side 76 [8] Side 73 [6] Side 78 [9] Side 58 [2] Side 131 [10] 

Genmab A/S Side 51 [7] Side 50 [6] Side 52 [8] Side 38 [2] Side 48 [3] 

GN Store Nord A/S Side 57 [6] Side 56 [5] Side 58 [7] Side 38 [2] Side 98 [8] 

ISS A/S Side 94 [6] Side 92 [4] Side 96 [7] Side 80 [2] ÷ 

Novo Nordisk A/S Side 59 [6] Side 58 [5] Side 60 [7] Side 44 [2] Side 105 [8] 

Novozymes A/S Side 60 [5] Side 61 [6] Side 64 [7] Side 27 [2] Side 139 [10] 

Pandora A/S Side 60 [5] Side 61 [6] Side 62 [7] Side 44 [2] Side 102 [8] 

TDC A/S Side 61 [8] Side 60 [7] Side 62 [9] Side 41 [2] Side 112 [10] 

Vestas Wind 

Systems A/S 

Side 52 [5] Side 53 [6] Side 54 [7] Side 37 [2] Side 111 [10] 

William Demant 

Holding A/S 

Side 35 [8] Side 34 [7] Side 36 [9] Side 18 [2] Side 77 [10] 
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Selskabsnavn 

Regnskabsår 2013 eller 2012/13 
Ledelses-

beretning 

Ledelses-

påtegning 

Uafhængig 

revisors erkl. 

Totalindkomst-

opgørelse 

Balance 

A.P. Møller - Mærsk 

A/S 

Side 4 [1] Side 142 [3] Side 143 [4] Side 159 [6] Side 160 [7] 

Carlsberg A/S Side 3 [1] Side 160 [9] Side 161 [10] Side 55 [3] Side 56 [4] 

Chr. Hansen 

Holding A/S 

Side 2 [1] Side 31 [3] Side 32 [4] Side 36 [5] Side 37 [6] 

Coloplast A/S Side 2 [1] Side 19 [2] Side 20 [3] Side 21 [4] Side 22 [5] 

DSV A/S Side 3 [1] Side 68 [8] Side 69 [9] Side 37 [3] Side 39 [5] 

FLSmidth & Co A/S Side 4 [1] Side 83 [3] Side 83 [3] Side 90 [5] Side 92 [7] 

Genmab A/S Side 2 [1] Side 90 [9] Side 91 [10] Side 41 [3] Side 42 [5] 

GN Store Nord A/S Side 3 [1] Side 51 [3] Side 52 [4] Side 55 [5] Side 56 [6] 

ISS A/S Side 4 [1] Side 166 [7] Side 167 [8] Side 91 [2] Side 93 [4] 

Novo Nordisk A/S Side 1 [1] Side 109 [9] Side 110 [10] Side 56 [3] Side 57 [4] 

Novozymes A/S Side 2 [1] Side 117 [8] Side 118 [9] Side 67 [3] Side 68 [4] 

Pandora A/S Side 2 [1] Side 96 [9] Side 97 [10] Side 42 [3] Side 43 [4] 

TDC A/S Side 4 [1] Side 62 [3] Side 63 [4] Side 64 [5] Side 65 [6] 

Vestas Wind 

Systems A/S 

Side 4 [1] Side 100 [8] Side 101 [9] Side 43 [3] Side 44 [4] 

William Demant 

Holding A/S 

Side 4 [1] Side 31 [3] Side 32 [4] Side 43 [5] Side 44 [6] 
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A.P. Møller - Mærsk 

A/S 

Side 163 [9] Side 162 [8] Side 166 [10] Side 66 [2] Side 155 [5] 

Carlsberg A/S Side 57 [5] Side 59 [6] Side 60 [7] Side 50 [2] Side 140 [8] 

Chr. Hansen 

Holding A/S 

Side 39 [7] Side 40 [8] Side 41 [9] Side 28 [2] Side 77 [10] 

Coloplast A/S Side 24 [6] Side 26 [7] Side 27 [8] Side 68 [9] Side 69 [10] 

DSV A/S Side 40 [6] Side 38 [4] Side 42 [7] Side 31 [2] Side 75 [10] 

FLSmidth & Co A/S Side 94 [8] Side 91 [6] Side 96 [9] Side 80 [2] Side 145 [10] 

Genmab A/S Side 45 [7] Side 43 [6] Side 47 [8] Side 30 [2] Side 41 [3] 

GN Store Nord A/S Side 58 [8] Side 57 [7] Side 59 [9] Side 44 [2] Side 99 [10] 

ISS A/S Side 94 [5] Side 92 [3] Side 97 [6] ÷ ÷ 

Novo Nordisk A/S Side 59 [6] Side 58 [5] Side 60 [7] Side 44 [2] Side 104 [8] 

Novozymes A/S Side 69 [5] Side 70 [6] Side 73 [7] Side 50 [2] Side 122 [10] 

Pandora A/S Side 44 [5] Side 45 [6] Side 46 [7] Side 28 [2] Side 82 [8] 

TDC A/S Side 67 [8] Side 66 [7] Side 68 [9] Side 45 [2] Side 112 [10] 

Vestas Wind 

Systems A/S 

Side 46 [5] Side 47 [6] Side 48 [7] Side 32 [2] Side 107 [10] 

William Demant 

Holding A/S 

Side 47 [8] Side 46 [7] Side 48 [9] Side 20 [2] Side 75 [10] 
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Forklaring til diagram: I tabellerne på de foregående sider er rækkefølgen (mellem 1 til 10) af regnskabs-

bestanddelene indskrevet efter sidetallet, hvor 1 er udtryk for førstkommende bestanddel. I ovenstående diagram er 

gennemsnittet fundet. Eksempelvis ses det, at den uafhængige revisors erklæring i gennemsnit er rykket længere 

bagud i årsrapporten i 2014 (herunder 2013/14) i forhold til 2013 (herunder 2012/13). 
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3.9. Benyttes et horisontalt eller vertikalt format til årsrapporten i PDF? 

 

Selskabsnavn 
Horisontalt eller vertikalt format 

2015 el. 2014/15 2014 el. 2013/14 2013 el. 2012/13 

A.P. Møller - Mærsk A/S Vertikalt Vertikalt Horisontalt 

Carlsberg A/S Vertikalt Vertikalt Vertikalt * 

Chr. Hansen Holding A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

Coloplast A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

DSV A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

FLSmidth & Co A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

Genmab A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

GN Store Nord A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

ISS A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

Novo Nordisk A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

Novozymes A/S Vertikalt Vertikalt Horisontalt 

Pandora A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

TDC A/S Vertikalt Vertikalt Horisontalt 

Vestas Wind Systems A/S Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

William Demant Holding 

A/S 

Horisontalt Horisontalt Horisontalt 

 

* Carlsberg A/S benyttede sig første gang af det vertikale format til sin årsrapport i regnskabsår 2013. 
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Bilag 4 – Interview med Mike Guillaume, ReportWatch 

Mike Guillaume er direktør og chefredaktør hos ReportWatch. ReportWatch er en international og 

anerkendt tjeneste, der foretager analyser inden for finansiel rapportering. Tidligere er Mike Guillaume 

blandt andet citeret til ”Revision & Regnskabsvæsen nr. 10, 2015”. Mike Guillaume besvarede 

nedenstående spørgsmål til opgaveskriver pr. mail den 29. januar 2016. 

Do you generally think there are much 'information overload' in the annual reports that have been 

analysed in ReportWatch's yearly review? 

Difficult to answer this Q. However, on the whole, we wouldn't complain about information 

overload in today's annual reports. From an analyst and user (i.e. shareholder, investor, or 

broader stakeholder groups) viewpoint, better too much than not enough info. The problem lies 

more in the way the info is presented and organized. 

Most U.S. reports (last year's General Electric was a rare exception) exemplify a compliance-only 

approach in which statements, notes, MD&A, etc. are just arranged in a legal format (10-K), 

without taking care of intelligibility, readability… and readership! With all due respect for 

accountants and auditors, annual reports aren't -and shouldn't- entirely written by them, and 

even less written for them. Worse, apart from a CEO message and (sometimes) a short narrative, 

most U.S. annuals no longer care about read appeal. 

Fortunately, other international reports haven't followed suit. For sure some reports tend to be too 

long or heavy (e.g. German, Indian, French (for Registration Document), Italian, Spanish). On the 

other hand, most Nordic, British, Canadian, Japanese reports manage their length optimally and 

not at the expense of content. A feat, in view of increasing info and reporting requirements these 

last years - and decade. 

Do you find that those annual reports, which have been analysed by ReportWatch, in recent years 

have begun to focus more on avoiding 'information overload'? 

Info and reporting requirements have kept on increasing over the years: governance, 

compensation, sustainability, strategy, risks, integration, etc. 

Going for multiple books is one of the ways to deal with info overload. Another is to go for an 

online summary and one or more PDF or (less and less) printed documents. A third option lies in 

”report formatting”. Using more reading facilitators, going for a magazine style, highlighting and 

summarizing, charting, decreasing fonts for statements and notes, etc. 

On what points do you expect the leading annual reports in ReportWatch's yearly review will 

develop in the future; for example 5 years ahead? 

Continuing to search for a better balance between the volume of information and the clarity of 



Interview, ReportWatch 

Fed skrifttype: Interviewer Normal skrifttype: Respondent Rød fremhævning: Essentielt, fremhævet. 97 

communication. More emphasis on strategy, goals and execution. More risk disclosure. An 

increasing inclusion of sustainability matters (also in its accounting aspects). More ”integrated” 

reports addressing various aspects of value creation/addition. 

What is your opinion on the quality of Danish annual reports from an international perspective? 

Are there any Danish annual reports that you want to highlight? 

Have you observed any areas, where the best Danish annual reports must improve to be among the 

best internationally? 

I will address these Danish aspects in one shot. 

Danish annual reports may not be at the forefront but a number of them may be singled out for 

special praise. 

A number of reports from Denmark rank in top 400. Naturally, if you see the glass half empty, it's 

behind countries such as Sweden or Finland (bearing in mind that these have more listed 

companies, too), not to mention other ”big countries” (no disrespect intended). The glass half full 

would give a much more favorable picture, with Danish companies coming up with (sometimes 

many) more reports ranked than e.g. Norway, Hong Kong, Italy, Spain and… India. 

From a more qualitative perspective, top reports from Denmark deliver best on review of business 

and segments, strategy and targets, corporate responsibility, and, more recently, accounting 

policies and the way to present statements and notes. Novo Nordisk has been a worldwide 

pioneer in integrated reporting. It would be fair to say that the very concept was perhaps invented 

there! We have also noticed some improvement in risk analysis and governance these last years. A 

number of annuals have strongly improved notes to statements and accounting policies. Worth 

noting how Novozymes is optimizing its digital reporting. 

Financial review and analysis, design, CEO messages, business model and strategy tend to lag 

behind best practice. 

It's a bit disappointing to see some world leaders in their industry (e.g. Vestas, Rockwool, 

Lundbeck, Maersk) not taking the trouble to invest more in their annual reporting. 
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Bilag 5 – Interview med Lisbeth Frederiksen, A.P. Møller - Mærsk 

Lisbeth Frederiksen, Lead IFRS Compliance Officer hos A.P. Møller - Mærsk, blev interviewet af 

opgaveskriver på selskabets adresse på Esplanaden den 9. februar 2016. 

Hej Lisbeth, og tak fordi jeg måtte komme her i dag for at tale omkring væsentlighed med dig. 

Ja, velbekommen. 

Jeg skriver som sagt et projekt omkring væsentlighed i den finansielle rapportering, hvor jeg 

blandt andet taler med forskellige virksomheder og gennemgår IASB’s materiality projekt. Må jeg 

starte med at høre lidt om dig og din funktion her i A.P. Møller? 

Jeg har en stillingsbetegnelse, der hedder Lead IFRS Compliance Officer, og hovedpunktet i det går 

sådan set på, at jeg egentlig er ansvarlig for, at vi overholder IFRS. Det kan man jo selvfølgelig ikke 

være ansvarlig for på den måde, fordi at det er jo en stor organisation, men jeg sørger selvfølgelig for, 

at vi har en opdateret manual, finance manual eller GAAP, eller hvad man kan kalde det, at vi har de 

guidelines og instructions, vi har brug for. Og så også, at vi får- Jeg laver det ikke selv, men altså vi får 

i hvert fald faciliteret noget træningsmateriale, når der kommer nogle nye standarder eller ændringer 

af den slags. Det kan man sige, det er sådan den indadvendte inhouse ting, men udadvendt der har jeg 

så også en rolle, at jeg selvfølgelig skal holde øje med, hvad der kommer af nye ting og exposure 

drafts, og når vi synes, det er aktuelt, så kommenterer vi også på dem for at prøve at påvirke 

udarbejdelsen af de her standarder. Jeg har været her i syv år, og det er mere eller mindre det samme, 

jeg har lavet i alle syv år, men jeg er blevet mere og mere specialist, kan man sige, fordi IFRS er jo ikke 

noget, man lærer fra den ene dag til den anden. Det er jo et stort område og særligt også omkring 

disclosures. Jeg er ikke så meget involveret mere, det har jeg været, omkring selve det at lave 

templaten til årsregnskabet. Den er blevet overført til en anden, så der er en anden en, der tager sig af 

disclosures. Men det er selvfølgelig et samarbejde, hvor jeg jo prøver på også at sikre mig, at hvis der 

kommer nogle nye oplysningskrav, at de så har husket at tage dem med og sådan noget, så der er nok 

lidt sådan noget compliance-tjek der også. 

Og selvom du har været hos A.P. Møller Mærsk i så mange år, så fordi standarderne konstant 

udvikler sig, så er det også hele tiden nye områder og forhold, som du skal fokusere på? 

Ja, der sker rigtig meget, og der er sket meget de sidste syv år faktisk. Og der bliver jo ved med at ske 

noget. Nu er der jo så lige kommet den nye Leases standard, og der er kommet omsætningsstandarden 

og finansielle instrumenter inden for de seneste par år, som vi jo arbejder med nu. Og jeg kan se, de 

arbejder jo i øjeblikket også omkring det, der hedder Financial statement presentation og Disclosures, 

og det er jo også meget spændende at se, hvad der kommer ud af det. Det har vi rigtig meget fokus på 

også. Og de arbejder jo selvfølgelig også med deres Conceptual Framework, som vi også har sendt 

kommentarer ind på, dengang de lavede Discussion Paper. Nu har de jo så Conceptual Framework 

ude som Exposure Draft, og der har vi så denne gang valgt at kommentere til EFRAG. Nogle gange 
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kommenterer vi direkte over til IASB og andre gange til EFRAG. Det er sådan lidt forskelligt.  

Synes du generelt, at de her projekter- Nu har du jo netop nævnt en hel masse. Er de typisk meget 

langtrukne, synes du, eller er du glad for, at IASB ofte giver sig god tid til at få kommentarer fra 

mange parter frem for at haste noget igennem?  

Ja, det er et vanskeligt spørgsmål. Fordi vi ville jo sådan set helst, at der ikke gik for lang tid, i 

virkeligheden. Fordi du kan jo sige, at nu den der Leases har jo været, tror jeg, i gang i 10 år, og vi er jo 

tit blevet spurgt af vores forretningsfolk, hvor de siger, ”Hvad bliver ændringerne?” De vil gerne vide 

det, når de er ude og skal prøve at lave kontrakter, og ”Hvilken betydning har det?”, og sådan noget. 

Vi bliver bare ved med at sige, ”Jamen, der ikke er noget konkret endnu, og det er ikke færdigt 

endnu.” På den anden side er det jo også- Vi synes i hvert fald omkring Leases, at det har været 

nødvendigt, fordi nogle af de tidligere Exposure drafts har jo været meget, synes vi, alt for 

komplicerede og teoretiske. Og vi har jo også flere gange betvivlet, om vi syntes, at det overhovedet 

var rigtigt at tage de her Leases på balancen, fordi at- I hvert fald syntes vi ikke rigtigt, at man kunne 

sige, at the right-of-use asset nødvendigvis var et aktiv, når man kiggede på definitionen af et aktiv, 

hvilket jo i øvrigt også er grunden til, at man så kigger på Conceptual Framework nu. Men vi synes jo, 

det er en lidt omvendt rækkefølge, og det er jo også noget, de har haft problemer med, når de ikke har 

kunnet blive enige om de her ting, de har kigget på i forhold til hensættelserne og de der liabilities, 

som der ikke er kommet noget konkret ud af endnu. Det er jo i virkeligheden også fordi, de ikke har 

fået grundlæggende set på, hvad er en forpligtelse i virkeligheden? 

Ja, så siden du startede hos A.P. Møller Mærsk for syv år siden, så er der flere projekter, som har 

strukket sig over hele den periode, hvor du har været her? 

Ja, og jeg har også set flere, hvor de bare har arbejdet på dem og så sat dem i bero igen. Altså, for 

eksempel den her med Income taxes havde de jo sådan set arbejdet på, og så lige pludselig så bliver 

den sat i bero, og også omkring Extractive activities, som jo er relevant for vores olieforretning, blev 

der lavet et Discussion Paper, og så blev den sat i bero igen. Og det bundede alt sammen i, at de ikke 

kunne blive- Netop også omkring Extractive activities. Diskussionerne, jamen hvad er et aktiv 

egentlig? Hvor meget kan man aktivere og så videre? Og igen, det der med, de har ligesom måske haft 

et problem de sidste 10 år ved, at de ikke fra begyndelsen havde sat sig ned og har forudset, at her 

handler det altså måske om grundlæggende først at få Conceptual Framework på plads, og så tager vi 

så alle standarderne bagefter. Så jeg synes, det har været lidt unødvendigt. Hvis de havde gjort det i 

den rigtige rækkefølge, så havde det måske været gået hurtigere. Men når nu de ikke har gjort det, så 

er jeg jo glad for, at de har været så tålmodige og ligesom kørt et par runder. Og grundige på Leases, 

fordi at vi trods alt så, selvom vi synes stadigvæk ikke, det er det rigtige at få det på balancen, så har 

de da trods alt lavet en model nu i hvert fald for IASB. De har ikke gjort det i USA, men de har i hvert 

fald lavet en model, der er sådan forståelig. Og som vi kan leve med, ik’. 

Så jeg ved ikke, om mange af de projekter, IASB har ude, om de kan betragtes som en slags 

lappeløsninger, fordi man ikke har det grundlæggende på plads? 
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Jeg ved ikke, om jeg vil sige lappeløsninger. Altså, jeg tror, de er- Nej, det vil jeg ikke sige, at det er en 

lappeløsning. Ikke med Leases i hvert fald. Fordi jeg tror bare, det handler om, at der har de nok blevet 

presset lidt på med, at der er nogen, der virkelig, virkelig gerne har villet have de Leases på balancen. 

Og det kan jo godt være, at det også har været- Det ved jeg ikke, man altså det kan jo også være en 

konsekvens af finanskrisen eller et eller andet, ik'. Men altså, de har jo nok heller ikke forestillet sig, da 

de gik i gang med det, at det ville være så besværligt at få det igennem. 

Så du forventer også store ændringer fremadrettet i forhold til de punkter, vi har talt om nu?  

Altså, jeg vil ikke sige ændringer på den måde. Altså, vi ved jo, der kører nogle flere projekter. Dem, 

de nu har sendt i søen, de bliver forhåbentlig ikke ændret. Altså, det ligger ligesom forhåbentlig fast 

nu. Men der kører jo stadigvæk nogle. Og vi må jo se, hvad det bliver til.  

Som du ved, så fokuserer jeg primært på materiality projektet. Og en af de ting, jeg blandt andet vil 

høre om, det er, om det er en svær afvejning for jer, at på den ene side så medtage al den væsentlige 

information, men på den anden side passe på med, at der ikke medtages uvæsentlige oplysninger 

for regnskabsbrugerne. 

Jeg har overvejet det lidt. Og vi synes ikke det er en svær afvejning. Det oplever vi i hvert fald ikke. Vi 

har grebet det an på den måde, at vi har faktisk uddelegeret det at lave den finansielle information til 

de her finansielle controllere, vi har. Vi har 12 controllere, der sidder og laver selve IFRS-regnskabet. 

Med de primære statements og så noterne. Og da har vi så lagt ud til dem, hvor vi har lavet nogle 

kvantitative væsentlighedsniveauer, som de så kan bruge til vejledning, til når de udarbejder de her 

noter, til så ligesom at kigge på, jamen skal de have noget med, eller skal de ikke have med? Så vi har 

sådan lavet det sådan- Et dokument faktisk, som vi har kaldt for et Disclosure Framework, som jeg har 

taget med, som jeg kan vise dig, men jeg kan desværre ikke udlevere det til dig. Og i det framework 

der har vi taget udgangspunkt i, at vi ligesom har, kan man sige, stillet det op her. Hvad man kan sige, 

hvad for nogle poster vi har for eksempel i P&L og balancen. Og så har vi så ligesom prøvet at 

kategorisere dem for at sige, jamen er det nogle forklarende noter? Er det nogle noter omkring risici? 

Er det noter omkring måling, eller er det kontrolnoter? Og så har vi så ligesom skrevet- Så har vi taget 

nogle specifikke poster i resultatopgørelsen. Så har vi så sat nogle thresholds for ligesom at sige, hvad 

for et niveau er så egentlig det niveau, man skal sige, er væsentligt? Hvis du har en post, der er over 

det tal, så er det væsentligt. Og der har vi så- Der skelner vi så også imellem, hvad det er- Vi har 

ligesom prøvet at klassificere posterne i P&L og balance, hvor vi ligesom siger, jamen der er nogle af 

de her poster, som brugerne har en speciel interesse i, og så er der så nogle poster, som bare er normal 

interesse. Og så kan du sige, vores thresholds eller de niveauer, vi laver der, de er så lidt lavere på 

dem, hvor at vi mener, at brugerne har speciel interesse, men de kan så være lidt højere, hvor det bare 

er normal interesse. Og dem bruger vores controllere så, når de laver noten. Og så har vi selvfølgelig 

også en leder, som kvalitetssikrer noten, hvor der selvfølgelig så også er- At man så sikrer sig, at 

lederen selvfølgelig også lige har sagt god for den vurdering, som controlleren har lavet. Og så kunne 

man måske lige sige, at de her overordnede væsentlighedsniveauer, dem har vi jo på forhånd drøftet 

med revisionen. Sådan så at vi ikke kommer til at gå helt skævt af det. Det gør man så på forhånd, ik’. I 
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løbet af sommeren, tror jeg, det her er gjort. Men det er så et nyt dokument, vi har lavet i år. Og så kan 

man jo sige, nåmen det kan jo være meget teknisk i forhold til, at det bare er noget med nogle tal, fordi 

man kan jo sige, væsentlighed handler måske også om nogle kvalitative ting. Det har vi selvfølgelig 

også controllerne om, ligesom at have et- Lave en kvalitativ vurdering. Men for at de kan gøre det, der 

har vi så prøvet at lave vores eget framework. Et Disclosure Framework, hvor vi så ligesom siger, 

jamen okay, hvad er formålet egentlig med regnskabsoplysningerne? Hvad er det egentlig for en rolle, 

noterne de spiller? Og hvordan skal de præsenteres? Hvad er god kvalitet? Sådan så at vi også prøver 

at lægge noget kvalitativt ind i det. Men det kvalitative er selvfølgelig altid det sværeste. En rapport 

fra CFA Institute fra juli 2013 er anvendt som inspiration til vores disclosure framework. 

Synes du, at jeres Disclosure Framework internt hos jer har forbedret og effektiviseret processen 

omkring beslutningstagen omkring væsentlighed i jeres aflæggelse? 

Ja, det har det helt sikkert gjort det nemmere. Og det er jo nok, fordi vi har været lidt mere drevet af 

tjekliste før i tiden. Men hvor du så kan sige, at man så starter med nærmest at lave et regnskab, hvor 

det hele med, og så sidder der så nogle høje personer til sidst, og siger, ”Det der er ikke væsentligt” og 

streger det ud. Der er vi begyndt at gøre det lidt anderledes. Sådan så vi starter med at lave 

integrerede væsentlighedsvurderinger på det tidspunkt, hvor noterne bliver lavet af controllerne. Og 

så vil der selvfølgelig- Men det kommer du vist også til bage til, fordi der kan selvfølgelig komme 

nogle spørgsmål op senere hen, hvor der så bliver drøftet noget. Enkeltposter.  

Så i forhold til jeres Disclosure Framework, som du viste mig før, så indgår omkostningerne for 

udarbejdelse af de forskellige oplysninger ikke i det? 

Nej. 

Det er ikke noget, I fokuserer på? 

Nej. Altså, du har jo et spørgsmål, hvor du spørger. om det der med, om det gør, at omkostningerne 

bliver overvejet, når vi fravælger information. Der vil jeg sige, at jeg tror- Man kan godt sige det 

teoretisk set, at det ikke skal have nogen betydning, men jeg tror nu nok, det i praksis vil have en 

betydning. Jeg mener, at den der tærskel man skal have for væsentlighed, den vil altid være lavere for 

lettere tilgængelig information end for højere. Så det der med at sige, den ikke må have nogen 

betydning, det tror jeg simpelthen- Det kan godt være, det er et mål, men jeg tror i praksis, der vil det 

altid have en betydning. Men nu vil jeg i hvert fald lige sige, at den måde, vi griber det an på, det er, at 

når det gælder sådan tal-information, så har vi ligesom princippet om, at vi indsamler altid for alle 

vores, næsten over tusind selskaber, der indsamler vi al information. De skal rapportere det hele på de 

konti, der nu er i vores grupperapportering, når det handler om tal. Og så kan du sige, når vi så har 

konsolideret det hele, så er det jo så os, der tager en beslutning om, om der er en eller anden post, vi så 

synes ”Ej, men det er ikke væsentligt.” Jeg kan ikke lige komme på- Men en eller anden ting, hvor vi så 

siger ”Ej, men det akkumulerer ikke til ret meget, så det vurderer vi, det ikke er væsentligt.” Så der 

indsamler vi jo faktisk det hele. Når det gælder tekst-oplysninger- Og det handler om sådan noget 

som, om der er- Altså, for eksempel tekst-oplysninger om eventualforpligtelser. Eller tekst-oplysninger 
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på Lease-kontrakter. Eller tekst-oplysninger på nogle andre ting. Der har vi faktisk i indrapporteringen 

sat en threshold, hvor at de kun, datterselskaberne, skal rapportere en tekst ind, hvis de har en 

kontrakt eller forpligtelse eller et aktivt contingent asset, eller et eller andet, som er over et eller andet 

niveau. Så der ligger vi selvfølgelig allerede og siger, vi gider ikke have alle mulige contingent 

liabilities, som er under et eller andet væsentlig niveau, som vi har sagt. Men vi fokuserer på at få 

teksten ind på dem, hvor vi har de større kontrakter og de større forpligtelser. Og der sorterer vi jo så 

en lang række små selskaber fra, som faktisk aldrig rapporterer noget på de der. Og der har vi så 

koncentration om, at de selskaber, der har de store kontrakter, de rapporterer så tekst ind. Men 

hvordan det så kanaliserer sig ud i det endelige regnskab, der kan det også godt være, at vi så siger, 

”Altså okay, der er lidt her og lidt der.” Og hvis det ikke rigtig akkumulerer op til noget større, så får 

vi heller ikke lige taget det med.  

Det er måske også et nyt område, som du nævnte før, at I begyndte at fokusere mere på frasortering 

af information på forhånd, hvis de er under en vis beløbsgrænse? 

Jeg vil sige på tekst-området, der har vi sådan set aldrig- Der har vi altid haft en 

væsentlighedsvurdering i forhold til at inkludere det i regnskabet. Mens, at man kan sige på tal-

området, der kan vi nok godt, hvis vi kigger tilbage i årene, nede i noterne, se nogle noter med ret små 

tal. Hvor vi i dag ville sige, ”Det er nok ikke så relevant i forhold til, at der står et par millioner her 

eller der.” Der vil man tage den ud. Men der har vi nok tidligere været mere fuldstændighed i forhold 

til, når det gjaldt tal, fordi det er nemmere at indsamle det. Det er jo bare at bede om, at folk rapportere 

på en konto, og der har de forhåbentlig konti til det også ude lokalt, hvor de indsamler oplysningerne. 

Så det er jo egentligt bare at få det kanaliseret ind. Så talbehandling er altid meget nemmere og derfor 

også billigere. Og det er også nemmere for revisorerne at tjekke det og det ene og det andet. Der, hvor 

det er, at det tager længere tid, det er der, hvor man skal have tekstoplysninger, hvor du skal ned i en 

kontrakt for at se, om der er renewal options, eller hvor du skal ned også i en continue liability og også 

lave en vurdering af, hvad kan det her betyde for os? Og hvad er risikoen ved det og så videre. De 

steder der har vi faktisk altid haft en væsentlighedsvurdering. Og der har vi også lagt låg på, hvor 

meget vi vil have ind. Det er jo svært også. Du kan jo ikke konsolidere tekst. Det er du jo nødt til at 

tage ind enkeltvis og så behandle det. Og derfor er vi jo nødt til at begrænse det. Vi kan jo ikke have 

tusindvis af linjer med tekst, som man skal sidde og sortere imellem. Så der ligger vi sorteringen ud til 

datterselskaberne. 

Blandt andet i forhold til teksten, men også i forhold til tal, oplever I så nogle gange, at der er 

informationer, som er påkrævet i standarderne, men som I ikke mener er væsentlige for jeres 

regnskabsbrugere? 

Ja. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige det på den måde. Det er jo svært at vurdere, hvad der er 

væsentligt i forhold til, hvad der ikke er påkrævet. Fordi det vil jo typisk være noget, der er 

virksomhedsspecifikt. Altså, man kan sige, nogle af de frivillige oplysninger, vi giver, det er jo for 

eksempel oplysninger omkring vores nybygningsprogrammer. Altså, hvor meget har vi comittet os til 

antallet af nye skibe eller rigge? Og hvilke år skal de så ligesom betales? Det er jo ikke et krav, det er jo 
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en uddybning af de der capital commitments oplysninger. Og det er jo selvfølgelig fordi, det har vi jo 

oplevet, at det er der jo meget interesse i, og der bliver stillet spørgsmål om, når der er capital markets 

day, eller hvis der er konferencer, telekonferencer og alt det der. Så det er en ting, vi har taget med. 

Men om det så skulle være en- Det er jo ikke på den måde, vi oplever, det er væsentligt på den måde, 

vi så synes, det mangler i en standard. Det er jo kun fordi, det er specifikt for os, at det er relevant. Vi 

har jo også valgt at vise nutidsværdien af operationelle leasing forpligtelser. Fordi vores- Vi har også 

oplevet- Det har vi jo netop også på grund af den her Lease standard. Der har jo været interesse for 

den oplysning. Det er ikke et oplysningskrav i dag, men vi har så sagt, jamen vi kan godt beregne 

nutidsværdien. Vi tager dem ikke på balancen, men oplyser det. Og vi oplyser det endda per 

forretningsområde. Og vi oplyser jo også vores capital commitments per forretningsområde. Det er jo 

heller ikke et krav. I virkeligheden skal man bare oplyse det for gruppen. Men fordi vi ligesom synes, 

at det måske har en vis interesse for regnskabslæserne, om det capital commitments ligger i Mærsk 

Olie, Mærsk Line eller Mærsk Drilling, så har vi også taget det. Men vi synes ikke, det som sådan er en 

mangel i IFRS. Vi har bare været ude at identificeres nogle få steder, hvor vi så giver de her ekstra 

oplysninger. 

I forhold til alt det her, kan det så være ekstra omfattende for jer at forholde jer til, hvilken 

information regnskabsbrugerne finder væsentlige? Nu hvor I, som du siger, opererer inden for 

mange forskellige områder. Blandt andet transport, olie og naturgas?  

Vi har for eksempel terminaler rundt omkring i verden. Altså, container- Havneterminaler. Vi har jo 

de her, der hedder Drilling, som jo er dem, der borer i efterforskningsaktiviteter. Ja, men altså, jeg 

synes ikke, det på den måde er vanskeligt, fordi at både vores ledelse og Investor Relations de har jo 

en hyppig og god kontakt med analytikere og investorer. Og Corporate Finance har det jo med banker 

og den slags. Og derfor har vi jo en ret god føling med, hvad der er fokus på. Så det synes jeg ikke. 

Men det er klart, det er på nogle hovedemner. Hvis man virkelig går ned i de mere konkrete, meget 

detaljeret oplysninger, så må jeg sige, så er det jo ikke noget, der nødvendigvis er det, der kommer op 

på- Der kommer jo ikke spørgsmål nødvendigvis op omkring sharebased payments eller et eller andet 

på Investor Relations-møder eller på Capital markets day. Der kan så godt komme det på 

generalforsamlingen for eksempel. Så der vil jeg sige, når det gælder de ting, der har vi nok mere den 

holdning, at vi mener, at IASB har vurderet, at de oplysninger de kræver, de er relevante. Det må de jo 

have undersøgt før, for ellers så synes vi jo ikke, at- Det er jo ikke bare sådan et katalog af potentielt 

interessante ting. Altså, man må jo ligesom have- Vi har en forventning til IASB, at de så faktisk har 

valgt nogle ting, som de mener er relevante. Der kan vi så godt nok nogle gange synes, at det er måske 

lidt for firkantet i forhold til, at der måske er nogle ting, der er mere relevant for nogle typer af 

virksomheder, end det er for andre typer af virksomheder. Altså, jeg vil for eksempel sige, at hvis du 

nu er et speditionsfirma, så er en anlægsnote måske ikke særlig relevant, fordi du egentlig kun går ud 

og fikser forretninger, altså transportforretninger. Så du har ingen aktiver for eksempel, andet end 

noget kontor og sådan noget. Så hvorfor skulle du så sidde og lave en anlægsnote på det? Og det kan 

jo godt være, at det beløb er væsentligt i forhold til, at det er den eneste post de har i deres balance. Så 

derfor er det svært at se, at det ikke er væsentligt, men for forretningen er det måske ligegyldigt, for 
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regnskabslæseren. Så derfor så kan man måske synes nogle gange, at det kunne godt være, at man 

måske havde mere sådan mulighed for også at sige, ”Jamen, hvilke oplysninger passer egentlig til 

vores virksomhed?” Og ikke kun handler om størrelsen i tallene, men hvad er det, som 

regnskabsbrugere fokuserer på, når de nu har de der kontakter med ledelsen og Investor relations. 

Er der ting, I synes, der er påkrævet i standarderne, som I egentlig synes måske kunne være 

uvæsentlige. Måske også i forhold til jeres virksomhed. 

Jeg tror nok, den standard vi har det allersværest med i forhold til relevans, eller virkelig kunne se 

relevansen i det, for os, det er IFRS 7. Altså, den her standard med oplysninger omkring finansielle 

instrumenter. Jeg siger ikke, at der ikke er noget i den, der kunne være interessant selvfølgelig. Men vi 

synes, der er en del af det, hvor man tænker, ”Er det her ikke målrettet mod en finansiel virksomhed 

snarere end mod os?” Eller sådan nogen som os. Jeg synes, jeg har haft meget svært ved at overbevise 

vores ledelse om, at når vi for eksempel skal lave oplysninger omkring valuta og markedsrisiko i 

forhold til IFRS 7 nede i IFRS-regnskabet og lave sensitivitetsanalyser, så det der kræves i standarden, 

det er bare sensitivitet og på de aktiver og forpligtelser, vi har i balancen. Altså, det vil sige, vi går ind 

og kigger, hvad har vi af exposure og valutaexposure på vores trade receivables, trade payables, på 

vores lån og alt muligt. Det handler ikke om, hvad vores valuta exposure er generelt i forhold til, hvis 

du kigger ud fra en forretningsmæssig risiko. Så det handler egentlig bare om, at hvis det nu er, at 

kursen den ændrer sig- Euro-kursen eller pund-kursen eller et eller andet ændrer sig i forhold til 

dollar i morgen, hvor meget skal du så justere dine trade receivables eller dine lån med? Det er det, 

som oplysningskravet går på. Det synes vi bare ikke er relevant. Eller med markedsrisiko, som jo- Hvis 

man bruger udtrykket ”markedsrisiko” over for ledelsen, så tænker de jo på noget helt andet. Mens at 

det, som man mener med markedsrisiko i IFRS 7, det handler om de finansielle instrumenter, der 

måles til fair value. Hvad er din risiko for, at de fair valuer og de aktiver de falder og stiger? Og hvad 

har vi på balancen af finansielle instrumenter til fair value? Det er jo- Ja, i øjeblikket har vi faktisk den 

resterende post i Dansk Supermarked. Og der kan det da godt være, der er selvfølgelig nogle 

oplysninger, der er interessante i forhold til målingen af det. Men at kalde det for en ”markedsrisiko”, 

altså, det er der, hvor jeg synes, at det passer bare ikke til os. Så der er det, at vi ligesom synes, at de 

specifikationsoplysninger, der også er meget af der i syveren, i IFRS 7, det har et omfang, som slet ikke 

står mål med os. Og der ville vi i hvert fald godt kunne tænke os at kunne gå ind og selektere noget 

mere. Selvfølgelig er det måske væsentligt at vise noget omkring renterisiko på vores lån. Hvornår 

vores lån udløber og sådan nogle ting der. Hedging, der kunne man sige, ja, hvis det var, at det var 

spekulativ hedging, men hvorfor er det så interessant i forhold til, hvad der står på vores balance 

omkring noget, som er effektiv hedging, altså, cash flow hedges, som er effektivt? Ja, det ved jeg ikke, 

men det er i hvert fald ikke noget, vores ledelse interesserer sig så voldsomt for. Og nu har vi jo heller 

ikke noget særlig stort omfang af det i virkeligheden. 

Så kan man sige, at standarderne måske i højere grad burde tage højde for brancher og måske være 

tydelige omkring væsentlighed? 

Nej. Jeg vil faktisk sige, vi går ikke ind for branchespecifikke standarder. Det gør vi slet ikke. Men vi 
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synes måske, at der skal være ligesom, at man lægger op til, at man som ledelse kan få lov til- Og det 

er måske det, der ligger i den kvalitative vurdering af væsentlighed, hvor der måske er- Der vil nok 

være et clinch, hvis vi kommer og siger, ”Rent kvalitativt synes vi bare ikke, der er relevans i den her 

oplysning.” Men så vil der være nogen, der kommer og siger, ”Jamen, kvantitetsmæssigt er det jo en 

stor post.” Ja, så kan man jo definere, hvad der er stort, ik’. Men lad os sige, den er på 100 millioner 

dollars eller sådan noget. ”Jamen, det er mange penge.” ”Ja, men altså, det giver bare ikke sådan 

kvalitativt ligesom noget, der er særlig meget fokus på i vores forretning.” Og det er det, jeg mener, at 

hvis man kunne lægge noget mere vægt over på, at man kan få lov til som ledelse at tage nogle mere 

kvalitative valg, men det er meget svært. Også i forhold til, tror jeg, at få det igennem revisionen, hvis 

det er. Der vil næsten altid være den der overruling-ting. Hvis kvantitet er stort- Og nu kan man sige, 

nu er jeg ikke kæmpe stor, men altså, hvis vi ligger på nogle grænseniveauer inden for nogle grå 

zoner, hvor vi ligesom kan sige, ”Er det nu væsentligt?” Så vil revisionen og så videre jo altid tendere 

til at sige, ”Jamen, det er væsentlig, hvis bare det er væsentligt kvantitetsmæssigt”. Men hvor det kan 

være enormt svært og komme med de kvalitative ting og sige, ”At det synes vi ikke-” På vores 

investormøder og så videre er der jo aldrig fokus på den post. 

Så det sker, at I sommetider medtager information for en sikkerhedsskyld? 

Ja, på den måde kan du sige, at hvor det er, at det- Når det gælder de ting, hvor ting har måske et 

væsentlighedsniveau beløbsmæssigt, så kan vi godt ignorere det, at vi så synes, at det kvalitative 

niveau ikke er så væsentligt. Og det er jo nok fordi, vi så ikke orker at skulle sidde og sige at- At skulle 

argumentere for at- Vi kan også tage sådan noget som for eksempel IRFS 24 omkring Related parties. 

Der kan vi selvfølgelig godt se, at vi synes måske, det er meget godt, hvis der har været nogle større 

transaktioner med ledelsen. Jeg ved ikke, hvad det kunne være, men et eller andet, det skulle man 

selvfølgelig oplyse, det er jeg med på. Men sådan når vi sådan har løbende handelsmæssige 

forbindelser med vores associerede og joint ventures og sådan noget, hvorfor skal man så sidde og 

oplyse om, hvad der står af trade receivables og trade payables, hvis det nu er, at man ligesom kan 

sige, og det gør vi, vi handler på en arm's lenght basis. Det vil jo kun være relevant rent kvalitativt, 

hvis man ikke handlede på en arm's length basis. Men alligevel kan du jo godt komme ud for, at der 

faktisk er nogle transaktioner af en vis størrelse. Og fordi der så netop er nogle transaktioner af en vis 

størrelse, så er der altså nogen, der synes, at så skal det oplyses. Så er det relevant. Det vægter hele 

tiden over på det kvantitative. 

Og i forhold til, at det vægter så meget på det kvantitative, så er det noget, kan jeg forstå, som I har 

løbende drøftelser med jeres revisor omkring? 

Ja, det er der jo også- Det er jo også hele det Disclosure Framework, som vi har udarbejdet internt, det 

ligger jo med hovedvægten i forhold til, på det kvantitative. Men nu sidder vi jo også og snakker lidt 

om, hvordan vi godt kunne tænke os, det var, og der kunne vi nemlig godt tænke os, at der var lidt 

mere sådan frit lagt op til ligesom at- Hvis det nu var, at IASB havde lavet et decideret Disclosure 

Framework, frem for bare et materiality statement, og man så ligesom kunne sige, jamen, hvis vi inden 

for det Disclosure Framework kunne sige, jamen, nu lagde også meget mere vægt på det dynamiske, 
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også i forhold til hvilke informationer, der måske er relevante eller fokus på i år og så rapportere på 

det. Og så se lidt bort fra, om der har været nogle andre poster på balancen, som måske har stået der i 

årevis, som har en vis størrelse, som er forholdsvis stabil og alt muligt. Skal man så sidde og skrive om 

det hvert eneste år? Ja, altså det ved jeg ikke, men det er ligesom de tanker, vi har haft, at hvis man nu 

havde lidt mere sådan frihed til fra ledelsen at forme rapporteringen, som man gerne vil. Men det 

kommer du jo ind på senere. 

Ja, mener I at den nye vejledning er klar og tydelig omkring væsentlighed? 

Altså, som jeg måske også lige sluttede med at sige til det forrige spørgsmål, vi har ikke på den måde 

syntes, at det var nødvendigt at få en materiality vejledning. Vi synes lAS 1 har et udmærket afsnit om 

væsentlighed og principper for aggregering, og vi finder væsentlighed er vel defineret i Conceptual 

Framework. Vi synes måske mere, man skulle have lavet et Disclosure Framework, hvor du jo netop 

også- Det kunne godt være, at materiality var et element af det, men hvor man måske hev det lidt op 

og lagde det ind i en kontekst mere. Hvor du også mere tog nogle af de elementer- Man har jo godt 

nok indarbejdet noget af det i det her materiality framework i forhold til, man henviser til, hvad 

conceptual framework har at sige omkring, hvad der er objective eller målet, formålet med finansiel 

information. Og hvem er brugerne? Og hvad for en rolle spiller noterne? Og den slags. Men den er 

ligesom vendt om på hovedet. Det er sådan, bøtten er vendt forkert, synes vi, i forhold til at headlinen 

er materiality. Og så er der så nogle af de der ting inde i den her note omkring det her med objectives 

og role of- Altså, noternes- Role of disclosure og primary users og den slags. Så derfor, så- Vi synes, at 

vi har ikke på den måde haft svært ved at vurdere væsentlighed, når det gælder kvantitet. Og som jeg 

også netop siger, ik', altså, det er måske mere, at hvis man- Hvis vi ville synes, at man skulle have 

mere sådan cutting clutter og mere målrettet og effektiv disclosure, så skulle man have mere fokus på, 

og du lægger mere frihed over til regnskabsaflægger. Og så skulle det selvfølgelig ske inden for 

rammerne af sådan et disclosure framework, hvor man så ligesom sagde, ”Det er inden for de her 

rammer, og det er det her, vi skal prøve at opnå.” Det ville vi godt have haft. 

Det var blandt andet det, du talte om før omkring IRFS 7? 

IRFS 7, ja, netop. At du kan sige, jamen, vi ønsker jo ikke på den måde, at vi skal have en 

industrispecifik standard. Vi ønsker jo ikke på den måde, at IRFS 7 så skulle laves om til, at den kun 

skal gælde for banker. Men at man måske mere kan gå ind og ligesom sige, ”I vores virksomhed eller 

måske i det her år her, hvor der ikke lige sker noget der, eller et eller andet, så kan det godt være, man 

så kan sige, så går vi ikke så højt op lige i de der disclosures.” Og i øvrigt kan du sige måske, bliver det 

aldrig relevant for os omkring valuta og markedsrisiko i forhold til den definition, som man nu har 

den i IRFS 7. Hvor man måske kan sige, for en virksomhed som os, så ville det måske være bredere i 

forhold til vores cash flow strømme, hvilke valutaer de er i og så videre. 

Synes du generelt, at definitionerne skal være mere åbne i forhold til- Du siger, de er meget 

lukkede og derfor kun passer på en bestemt type virksomheder. Nu tænker jeg på standarderne 

generelt. 
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Nej, jeg vil ikke sige, de på den måde er lukkede. Men jeg tror bare, at det kan godt være en lille smule 

formalistisk. I hvert fald forventningen, når man sådan har snakket med revisorer om forskellige 

sager, så ser man meget formalistisk på det. I stedet for ligesom at være lidt åben for, at der også kan 

være lidt fleksibilitet. Og jeg tror nemlig nogle gange at- Og det er måske også derfor, at de er kommet 

med den her materiality statement nu, det er, at jeg tror faktisk fra både revisorer, men også fra sådan 

de mere, hvad kan man sige, myndighederne i de forskellige lande, har nok taget det mere 

formalistisk, det der står i standarderne, end IASB egentlig har haft til hensigt. Hvor IASB måske har 

haft lidt til hensigt, visse steder, også at sige, det er ikke nødvendigvis, at det skal være sådan, men 

hvis det er relevant, skal det være sådan. Når jeg også har talt med IASB eller været til konference, så 

giver de jo tit udtryk for, jamen de ser det ikke nødvendigvis så formalistisk, som måske en revisor 

eller en myndighed gør det. 

Har I overvejet at komme med en comment i forhold til materiality projektet og den nye guidance 

om disclosure? 

Nej, det har vi faktisk ikke. Jeg har lige kigget på den nu, og jeg synes ikke, at der er noget. Den er 

udmærket, det er da ikke det. Vi ville bare gerne have ønsket, at det ville have været- Men det kan 

være, at- Nu må vi jo se, hvad der kommer i forhold til det nye conceptual framework. Det kan jo 

være, de har lidt med der omkring disclosure også inde i den. Det kan også være, det nye disclosure 

projekt, de laver, de udkommer med et eller andet. Det ved vi jo ikke, hvordan det udvikler sig. Den er 

jo på ingen måde overhovedet- Altså, at der er noget galt med den der materiality guideline. Den er da 

fin nok. Det var bare ikke lige sådan den måde, vi ville have angrebet det på, eller den måde vi havde 

anbefalet, det skulle laves. Nej, vi har ikke tænkt os at kommentere på den.  

Skelner I til jeres konkurrenter ved vurdering af væsentlighed? 

Det kan jeg svare klart nej til. Det gør vi faktisk ikke. 

Oplever I en slags checkliste-mentalitet hos jer selv eller rådgivere ved prioritering af information? 

Checklisten er et værktøj, som vi bruger aktivt til fuldstændighedscheck. Ikke med det formål, at alt 

skal med, men for at sikre, at alt er overvejet. Checklisten kan ikke bruges til prioritering af 

information. 

Lad os skifte lidt emne i forhold til jeres årsrapport. Nu udkommer jeres årsrapport for 2015 jo i 

morgen, så den har jeg ikke tænkt mig at spørge til, fordi jeg af gode grunde ikke har set den. Men 

jeg kan se, at jeres årsrapport skiftede væsentlig layout og, hvad jeg kan se, også 

informationsomfang fra 2013 til 2014. Kan du fortælle lidt om det? 

For det første vil jeg sige, at jeg er ikke enig i, at den har skiftet omfang i information, fordi- Ikke når 

det gælder IFRS-regnskabet. Det er rigtigt, at i 2014 da valgte man at- Man lavede forskellige 

ændringer i 2014. Det ene det var, at vi ikke mere udsendte årsrapporten på dansk, og vi udsendte den 

heller ikke i printform. Den kom kun elektronisk. Og så valgte man så også at målrette den, vi kalder 

for årsrapporten, mere til de mere professionelle interessenter, som har mere interesse i detaljerede 
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oplysninger og virkelig går ind og kigger på vores noter og oplysninger der. Derfor så valgte vi så at 

lave det her magasin, som måske mere er der, hvor vi så retter os mod andre interessenter og mange af 

vores aktionærer, som måske ikke er så professionelle, hvor vi har de mere overordnede forklaringer 

om perioden, der er gået og om virksomheden og det og det andet. Og det skal så ses som et 

supplement. Så derfor kan det godt være, der blev pillet en del ud af det, vi kalder ”de hvide sider” og 

lagt over i magasinet. Men når det gælder i IFRS-regnskabet og de danske oplysningskrav, der er i 

forhold til ledelsesberetning og de andre ting, der er der, der har vi ikke skåret på noget som helst. Det 

er fuldstændig det samme. Eller ikke det samme, selvfølgelig, men altså, det er på samme niveau som i 

2013, når vi ser på 2014. Det kan godt være, den virker som en tyndere, men det er fordi, du kigger på 

de hvide sider eller på meget af teksten. Og det kan du sige, det er en ændring af 

kommunikationsstrategi, som ledelsen har valgt, at de hellere vil gøre det på den måde.  

Og det vil også, eftersom I fokuserer mere på de professionelle regnskabsbrugere, forstår jeg det 

som om? 

Jeg vil ikke sige, vi fokuserer mere på dem, men vi laver to forskellige produkter. 

Ja, og det er måske derfor, der ikke er behov for en dansk årsrapport mere? 

Ja, den udkommer jo også kun i dollar. IFRS-regnskabet og selve årsrapporten kommer jo ikke i 

danske kroner, den kommer kun i dollar, som er vores præsentationsvaluta efter IFRS. Og den har, 

man kan sige, meget fokus på ligesom, at det er målrettet dem, der ønsker detaljeret information 

talmæssigt og så de ting i årsrapporten, der selvfølgelig skal være der. Og så kan du sige, den med 

magasinet, der har vi så lagt mere af de der ting ind, som giver det mere overordnede billede. Der 

lægger vi også tal ud i danske kroner eller omregnet til danske kroner. Jeg tror også, de er der i dollar. 

De er nok både i dollar og danske kroner i magasinet. Og den kommer både på dansk og på engelsk. 

Og den bliver i øvrigt også sendt ud i tryk, som man så kan få på generalforsamlingen. Eller henvende 

sig, eller jeg ved ikke, hvordan de distribuerer dem. Men den årsrapport, som er IFRS-regnskabet, 

kommer ikke på tryk mere. 

Og jeres magasin det henvender sig så ikke til nogle professionelle investorer? 

Jo, de må da gerne læse den. Og det kan da også godt være, at- Som jeg siger, bruge den til 

supplement. Men vi formoder, at meget af det, der står i det der magasin, det ved de allerede i 

forvejen. Fordi de har jo fulgt med i løbet af året. De har været til capital markets day, de har været til 

de der telekonferencer, som der nu er, efter hvert regnskab bliver annonceret. Så det er folk, der bare 

er med. Og derfor vil jeg sige- Vi ved det jo ikke, men jeg tror ikke, det er ret mange af dem, der synes, 

de får ret meget nyt ud af at sidde og læse magasinet.  

Nu sagde du, at I ændrede lidt i kommunikationsstrategi i forhold til jeres magasiner og ændring af 

præsentation af regnskabet. Har I fået noget feedback på det? 

Det ved jeg faktisk ikke noget om. Altså, jeg tror nok på generalforsamlingen, at der var nogen, der var 

lidt kede af, at det ikke mere kom på dansk. Men altså, det har vi fulde ret til, så vidt jeg ved, at lave 
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det på engelsk.  

I forhold til årsrapporten kan jeg se, at I har valgt ikke at have nogen grafer i årsrapporten. I hvert 

fald for 2014, som er den, jeg sidder med. Er der nogle særlige overvejelser, I har gjort jer i den 

forbindelse? 

Ja, altså nu snakker vi jo igen selve IFRS-regnskabet. Der har vi ikke nogen grafer. Der er vist nok lidt 

oppe i ledelsesberetningen. Jamen, det er fordi, at vi tillægger noterne det formål, at de skal uddybe, 

forklare og supplere de primære opgørelser. Og derfor ser vi ikke noterne som et præsentationsobjekt 

eller produkt i sig selv. Vi mener noterne bliver brugt til at slå op i, når der er nogen, der vil have en 

uddybende information, eller hvis de skal bruge nogle tal til- Hvis analytikere skal bruge nogle tal til 

deres modeller. Eller gerne vil læse noget om det ene eller det andet. Og der mener vi, at både de 

tabeller og tekst, som vi er præsenterede med sådan rent straight uden noget, det er fuldt 

tilstrækkeligt. Det er igen, fordi det er målrettet de professionelle. De almindelige aktionærer eller 

andre kan jo trække de rapporter, hvis de vil. Men vi har ikke præsenteret det som et produkt. Vi har 

det ikke ligesom, at det er noget, man skal sidde og læse fra note ét til 25, eller hvor mange der nu er. 

Det er, at vi ser noterne som et opslagsværk.  

Når jeg kigger på udviklingen i årsrapporter blandt andet fra international side, så kan jeg se, at 

hos nogle selskaber, så er der en tendens til, at de går over til flere og flere grafer. Blandt andet i 

forhold til resultatopgørelsen, hvor der lige pludselig er grafer under resultatopgørelsen eller i 

selve balancen. Må jeg spørge, om det, efter din optik, vil være støj, hvis man begyndte at gøre det 

for eksempel i jeres regnskab? 

Det er ikke noget, der passer til os i hvert fald. Vi synes ikke, det er nødvendigt. Altså, vi synes, det er 

fint at bruge grafer til at illustrere nogle ting, når du er oppe i ledelsesberetning, når du skal have det 

der overordnede blik på tingene. Og du refererer jo også til resultatopgørelsesposter og sådan noget i 

ledelsesberetning. At gøre det nede i selve- I de grundlæggende opgørelser, altså IFRS-opgørelserne 

der og noterne. Altså, det passer bare ikke til os. Det er den der mere med, at det skal bare være det 

rene produkt. Og så længe det opfylder det formål, som det nu er, at der er nogen, der skal indhente 

nogle oplysninger i de her produkter og mere eller mindre bare ligesom kigger på det og tager det ud 

og bruger det et andet sted. Det er jo ikke som sådan noget, vi skal bruge til at præsentere os selv. Det 

bruger vi jo både magasinet og ledelsesberetningen til. Det bruger vi ikke IFRS-regnskabet til. Vi er slet 

ikke på den vogn der (griner).  

Nu nævnte du før, at I fokuserer på det rene produkt. 

Ja, det gør vi meget. Vi skelner tingene ad. 

Og det er måske derfor, I også vælger at præsentere revisorpåtegninger og ledelsesberetning til 

sidst? 

Ja, jeg ved ikke, om det er på den måde, men altså jeg tror, at det er jo fordi, at vi synes at- Vi har jo 

vores ledelsesberetning og noget andet tekst, der ligesom hænger sammen med det. Så synes vi, det er 
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naturligt at fortsætte lige efter det med selve regnskabet, skemaerne og noterne. Og så synes vi, at 

ledelsespåtegninger og revisorerklæring, det er sådan mere det formelle aspekt i regnskabet. Og det 

kunne man enten sætte helt forrest (griner)- Eller vi har jo så valgt at sætte det bagerst. Det er jo klart, 

at hvis det ikke var en ren påtegning, så skulle vi jo selvfølgelig være nogle skarn, hvis vi satte den 

nede bagi. Men det vil jo ikke ske for os, det håber vi da ikke nogensinde. Det er fordi, vi ser det som 

meget formelt. Og at det er jo nemt at finde det. Der er reference til det og så videre.  

Jo. Nu talte vi lidt om præsentationen af jeres regnskab. Og tidligere så talte vi omkring 

sideantallet. Nu har jeg jo af gode grunde ikke set jeres årsrapport for 2015 endnu, men hvis vi 

kigger flere år ud i fremtiden, mener du så, at de nuværende, omkring 110, sider, vil holde sig på et 

stabilt omfang? 

Altså, nu kan jeg jo så afsløre, for det behøver ikke at være en hemmelighed, at 2015-regnskabet det 

bliver otte sider kortere. Og det er hovedsageligt faktisk kortere nede i noterne. Og det fordi, vi 

yderligere i år har gjort lidt mere ud af at få luset ud i det, der små tal. Fordi vi netop nu har fået 

indarbejdet den her proces, at controllerne de prøver at lave noget vurdering af væsentligheden, når 

de laver noterne, og der er så nogle ting, der er blevet taget ud. Hvor vi har tænkt, ”Ej, det er altså for 

lidt det der til at lave skema på det.” Så der kan du sige, okay, så har vi fået skåret otte sider fra der i år 

på sådan noget note-småtterier. Men hvis man sådan kigger frem ad banen, der kommer vi nok mere 

til at stige lidt igen, tror jeg. Men det er mere fordi, de nye standarder på IFRS 15 og IFRS 16 og IFRS 9, 

der kommer flere disclosures med der. Så der kommer vi nok til at lægge nogle sider til. Om vi 

kommer til at lægge otte sider til, det tror jeg ikke nødvendigvis, men der kan nok godt komme lidt til, 

vil jeg tro. På ledelsesberetningen tror jeg ikke, der er nogen planer om at gøre mere ved det inden for 

den nærmeste fremtid, fordi der har man jo ligesom nu lagt den her linje, at det er, at vi har 

selvfølgelig den der formelle ledelsesberetning. Lidt kortfattet, men sådan det, der skal være der i 

årsrapporten, og så har vi magasinet ved siden af. Og der tror jeg ikke, man har nogen planer om, 

hverken at skære fra eller lægge til på den del af det sådan lige i nærmere fremtid. Men det ligger ikke 

så meget inde i mit regi. Men det er i hvert fald det budskab, jeg fik, da jeg spurgte.  

Tror du så fremadrettet, at I vil fokusere mere og mere på magasinerne? 

Nej, jeg tror ikke, man kan sige, at det ene har mere fokus end det andet. Det har det ikke. Jeg vil sige, 

der bliver lagt lige meget fokus på begge dele. Vi ser det som lidt, at vi målretter det ene produkt mod 

en bestemt type af interessenter og målretter det andet produkt mod nogle andre. Der er ikke noget 

med, føler jeg- Altså, det er jo ikke mig, der laver det, men jeg føler ikke, at når jeg sådan ser mine 

kolleger og de andre arbejder med det, at man så ligesom nedprioriterer det ene eller det andet. Man 

har bare ligesom lagt to forskellige strategier for det ene og for det andet, og som ligesom så medfører, 

at der ligger noget af det ene og noget af det andet. Der er også noget overlap selvfølgelig, ik'. Men det 

er ikke noget med at flytte fokus. Jeg tror, det handler om, hvem man er som modtager.  

Kan jeg så spørge, hvis I fik frie muligheder til at udforme jeres årsrapport på helt jeres egen måde, 

om det vil resultere i store ændringer? 
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Vi ville i så fald reducere en række oplysninger fra IFRS 7, lAS 12, lAS 19, lAS 24 og IFRS 12 (samt de 

nye ikke-ikrafttrådte standarder) og præsentere oplysninger om disse poster mere dynamisk efter 

ledelsens vurdering af relevans for vores interessenter. Jeg tror, at der vil være sådan nogle skemaer, vi 

ville måske ikke syntes var relevante. Der kunne vi måske også finde på at gå ind ligesom at prøve at 

sige, ”Jamen, er det nødvendig med alle de her afstemninger fra åbne til lukkede balancer?” Og det og 

det andet. Prøve at gøre dem måske lidt mere dynamiske og måske bare at tage nogle hovedtal ud og 

fortælle noget om, hvor meget vi indbetaler på pensionsordninger eller noget i den stil. IFRS 12 

omkring udskudt skat og den slags, altså, hvis man har nogle store temporære differencer på 

anlægsaktiver og på hensættelser og sådan noget, er det så nødvendigt at sidde og skulle prøve at 

specificere bevægelserne for hver enkelt kategori og den slags? Altså, det er virkelig sådan noget tabel 

og teknisk. Der vil jeg jo igen sige, lige netop omkring de her detaljerede oplysninger, kan der jo godt 

være, der er nogle af de her professionelle brugere, som bruger der her ting, hvor vi ikke lige opdager 

det, fordi det måske ikke lige er det, man i første række bruger i sin dialog med ledelsen. Så der er 

nogle ting, hvor det kan være svært for os at vurdere nødvendigvis. Og der kan det da godt være, at 

man må sige, at hvis man fik friere hænder, hypotetisk set, og man så tog en eller anden tabel ud, og 

man så opdagede, at ”Hov, nu er der altså nogen, der kommer og siger, ”Vi mangler den her 

oplysning.” Det vil selvfølgelig ikke være så rart. Så ville vi selvfølgelig have taget fejl. Men altså, det 

er svært. Det kan jo godt være, der sidder nogen derude, som interesserer sig lidt for skat, som kigger 

på det der, men vi har bare lidt svært ved at forestille os det.  

Men helt generelt så mener du også, at årsrapporten har en stor værdi både for jer selv, måske, og 

for jeres regnskabsbrugere? 

Jah. Ja. Om det har stor værdi for os selv, det ved jeg ikke. Altså, man kan da godt kalde det for en 

statistisk årbog på den måde. Det er godt, man nogle gange kan gå tilbage og kigge på, hvornår var 

det lige, at vi havde den her akkvisition? Og hvordan var det nu lige med det og det andet? Så kan det 

nogle gange være hurtigere lige at gribe tilbage på hylden efter en gammel årsrapport end at gå ned og 

finde dokumenterne inde i systemerne. Altså, vi bruger den selvfølgelig også selv. Det gør vi. Men det 

er klart, at det er jo et produkt, man laver til eksterne interessenter.  

Og hvis jeg går videre i forhold til præsentation af jeres regnskab digitalt, så kan jeg se, at nogle af 

de andre selskaber i C20 går meget op i at udarbejde et digitalt websted for deres årsrapport. Blandt 

andet TDC og Novozymes. Har I gjort jer nogen større overvejelser i den forbindelse, i forhold til 

hvor mange ressourcer I skal lægge på det felt?  

Altså, jeg må indrømme, jeg ved det ikke. Jeg tjekkede lige, men umiddelbart har vi ikke nogen planer 

om at lave de der digitale websteder til vores årsrapport. Ikke på samme måde som- Det har vi ikke. Så 

det tror jeg altså ikke. Men jeg skal da ikke afvise, om der lige pludselig er nogen, der synes, at det kan 

vi godt. Det ligger jo i kommunikationsafdelingen at skulle gøre de ting der.  

Det er måske, fordi I har de her magasiner? 

Ja. Og så skal man nok også lige regne med, at- Vi har de professionelle investorer, og så har vi 
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selvfølgelig også vores aktionærer, hvor der er en stor andel af dem. Og der er jo mange af dem, der 

ligger i den højere ende sådan aldersmæssigt. Men altså, det kan jo godt være, at når der begynder at 

komme yngre aktionærer ind, at man så vil begynde at lave de der ting. Det kan godt være, vi bare 

hænger lidt bagud på det (griner). 

Så indtil videre er det ikke jeres opfattelse, at hvis vi kigger fem eller ti år ud i fremtiden, så bliver 

de her digitale websteder for årsrapporterne et nøglepunkt i forhold til præsentationen? 

Nej, det tror jeg altså ikke. Jeg skal ikke afvise, at vi jo i vores kommunikationsafdeling jo hele tiden 

holder øje med det, og de så laver noget, men jeg tror ikke, at vi nødvendigvis kommer til at fase det 

gamle ud. Eller vi vil i hvert fald nok fase det langsomt ud, de gamle ting, fordi vi jo netop vil tage 

hensyn også til de ældre aktionærer, sådan så man ikke bare fra den ene dag til den anden fjerner de 

der PDF-filer, som er nemme til at printe ud, fordi de godt selv kan lide at have et print at sidde med 

hjemme i sofaen, ik'. Så det kan godt være, at på grund af vores aktionærgruppe, at vi måske faser 

langsommere ud på den gamle teknologi, end andre virksomheder måske ville gøre. Men jeg tror helt 

sikkert på, at vores communications afdeling og investor relations de evaluerer jo løbende i forhold til, 

hvad brugerne ønsker og gerne vil have. Så jeg skal da ikke afvise, at de kommer med noget inden for- 

Hvis du snakker 2020 eller den slags. Det vil jeg sige. 

Kan jeg spørge, om I har en opfattelse af, at der generelt er et information overload-problem, måske 

ikke hos jer selv, men hos nogle andre virksomheder i C20 eller udlandet? 

Altså, jeg synes, C20-selskaberne der synes vi ikke, der er noget problem i hvert fald. Og når det 

gælder ikke-C20-selskaber, der vil jeg sige, det har vi ingen mening om, fordi dem ser vi jo ikke rigtig 

på, altså, det må jeg indrømme. Det er ikke noget, jeg bruger tid på at kigge på. I udlandet der skal jeg 

ikke afvise, at der- Der er jo nogle lande, som har mere tradition for mere- Masser af detaljer i 

regnskabet. Og det er da også- Det vil jeg sige, det er jo ikke en erfaring, jeg selv har gjort, men altså i 

forhold til hvad jeg har fået at vide af vores revisor, der kommer fra England, hvor han jo siger, 

”Jamen, der er altså-” Det der med cutting clutter, der er altså nogle steder, hvor det virkelig er 

påkrævet, at han har gjort det. Han synes ikke, at han har set det samme problem i Danmark. Det er 

sådan, hvis jeg skal referere til, hvad han har sagt. Vi har ikke nogen mening som sådan i forhold til de 

der ikke-store virksomheder i Danmark. Jeg kender dem simpelthen ikke. 

Jeg har ikke mere på hjertet, så jeg vil sige mange tak for din tid.  
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Bilag 6 – Interview med Jens Breitenstein og Tina Hulvi Hall, Novozymes 

Jens Breitenstein, Group Accounting Manager, og Tina Hulvi Hall, IFRS Specialist, blev interviewet af 

opgaveskriver på selskabets adresse i Bagsværd den 10. februar 2016. 

Hej Jens og Tina, og mange tak fordi jeg må komme i dag. Jeg skriver som sagt om væsentlighed i 

den finansielle rapportering og ser meget frem til at høre om jeres syn på det. Jeg tænkte på om I 

kan starte med at præsentere jer selv, hvis jeg må høre lidt? 

J: Ja, jeg hedder Jens Breitenstein. Jeg er koncernregnskabschef for Novozymes og har været her i 15 år 

eller noget i den stil og sidder med ansvaret for konsolidering af tallene og så videre. Jeg har også 

været med til at lave årsrapporten i de sidste 11 år eller noget i den stil. 

T: Og jeg hedder Tina Hulvi Hall og har siddet som medarbejder i Jens’ afdeling i vel sammenlagt 7-8 

år, hvor jeg har været med til at lave årsrapport. 

Må jeg spørge, er det primært selve IFRS regnskabet I er inden over, eller er det også i forhold til 

hvordan det bliver kommunikeret ud på web og ledelsesberetning, eller hvilke områder er det? 

J: Den måde det er bygget op på hos os, det er, at vi har en styregruppe som vi kalder rapportgruppe, 

som består af folk fra finans, og folk fra sustainability, folk fra investor relations, folk fra 

kommunikation. Og det er dem, som laver rapporten, og det er så både den printede rapport, men 

også web rapport. Så det er samme produkt, som de er ansvarlige for. Så det er den gruppe, som styrer 

det. Jeg er så med i den gruppe, og har så det primære ansvar for tallene, men også er inden over 

tekster og læse, kommenterer på det her også.  

Som sagt skriver jeg omkring væsentlighed, mit overordnede emne. Synes I generelt det er svært at 

på den ene side at tage al den væsentlige information med, men samtidigt passe på, at der ikke er 

for meget uvæsentlig information som kommer med? 

T: Det er noget vi har fokus på meget her de sidste; i hvert fald de sidste tre år, har vi gjort meget ud af 

det, og jeg synes egentlig, at vi er blevet solidt bedre til at sortere det uvæsentlige fra. Simpelthen for 

ikke at overbyrde læserne med information, der ikke er relevant, og for ikke at drukne den vigtige 

information. Så jeg synes vi har stærkt fokus på at få det uvæsentlige ud. 

J: Det er også min kommentar. Jeg synes vi er blevet bedre til det over årene med at pille fra. Tror også 

man har fået nogle andre rammer. For, hvis du går fem år tilbage, så var det meget fondsbørspolitiet 

der kom, og revisionen truede med at hvis man ikke opfyldte total compliance, så ville man få tæv af 

fondsbørspolitiet og så videre, så det var meget tjeklisterevision, og tjekliste, hvor alt skulle med; der 

har de ligesom givet sig lidt. Det er væsentlighed vi skal fokusere på, for ellers kommer der en masse 

med i regnskabet som ikke er relevant, og det synes jeg man kan mærke. Vi har også fået friere 

rammer til at pille ting ud, som ikke er væsentlige. 

Må jeg spørge, har I nogen interne checklister eller vejledninger i forhold til hvornår, at beløb er 
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væsentlige og hvornår informationer skal udlades fra årsrapporten eller vil det typisk være et skøn 

frem for at man har en intern vejledning? 

T: Altså, vi laver hvert år vores eget, du kan sige, væsentlighedsniveau. Hvert år går vi så ind og 

kigger på, hvad er det for nogen oplysninger vi bevidst vælger ikke at tage med, fordi vi mener at det 

er uvæsentligt, så vi egentlig dokumenter alle de oplysninger vi vælger at tage ud. 

J: I samarbejde med vores Investor relations har vi defineret nogen krav; for opkøb for eksempel –hvor 

store skal de være for at betragte dem som væsentlige, så der er også sat nogen beløbsgrænser for de 

ting. 

Synes I generelt at det er et omfattende arbejde at prioritere information; måske i forhold til jeres 

egen vejledning, og er det nogen store overvejelser I gør jer og interne drøftelser? 

J: Jeg synes ikke det er svært mere. 

T: Jeg synes heller ikke det er det helt store arbejde. Selvfølgelig skal det dokumenteres, og det tager 

selvfølgelig altid lidt tid, men det er ikke noget stort. 

J: Jeg tror første gang vi lavede det dér væsentlighedsnotat, hvor vi skulle dokumentere alting og finde 

ud af hvorfor tingene var uvæsentlige og så videre, der tog det lidt tid, men nu har vi det samme notat 

som vi genbruger, og så videre og så vi videre, så på den måde tager det ikke ret lang tid. 

Og det er måske et notat, som I opdaterer hvert år? 

J: Ja, i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. 

Er det i samarbejde med jeres revisor? 

T: Nej, vi udarbejder det selv, men de får det til hjælp for deres dokumentation og revision. 

Må jeg spørge, om omkostningerne ved at udarbejde en bestemt information er iblandt 

overvejelserne, når I prioriterer? 

J: Det er det ikke. Overhovedet ikke. 

Jeg ved ikke om I nogen gange kan støde på, at der er forhold som er relevante for Novozymes’ 

regnskabsbrugere, men som ikke er direkte påkrævet i standarderne, men hvor I alligevel vælger at 

forholdet har særlig høj relevans for Novozymes’s regnskabsbrugere, analytikere mv. 

J: Alle vores sustainability rapportering. Det er jo ikke krævet som en del af årsregnskabet. Vi har jo 

indarbejdet, så vi har en integreret rapport, hvor vi har alle oplysninger på os, hvor vi ligestiller 

finansielle, miljø og sociale data, sammenstiller dem og får dem revideret på samme måde og 

behandler dem på samme måde. Så på den måde propper vi nogle ting ned i rapporten, som ikke er 

lovkrævet. Men hvis du kigger udelukkende på det finansielle, så synes jeg ikke at vi har nogen, hvor 
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vi siger hov, der er vi nødt til at give lidt ekstra.  

Har sustainability rapporteringen noget med jeres branche at gøre, at I fokuserer ekstra på det i 

forhold til kravene? 

J: Ikke branchen. Det ligger som en del af vores dna, altså virksomhedskultur, at det er noget vi 

fokuserer på. Vi har fokus på den der tredobbelte bundlinje, og det vil vi også gerne signalere i den 

måde vi rapporterer på. 

Er det nogen gange svært for jer at forholde sig til, hvilke oplysninger, regnskabsbrugerne finder 

relevante. Jeg ved ikke om jeres investor relations på nogen måde er i kontakt med 

regnskabsbrugerne, eller er det lidt ud fra jeres mavefornemmelse? 

T: Som regel synes jeg ikke, at vi har et issue med det. 

J: Jeg blev for et halvt år siden interviewet af en fyr inde fra CBS, og jeg blev bedt om at sætte mig ned i 

regnskaberne og kigge, hvad for nogen ting jeg synes, der var væsentlige for regnskabslæsere. Det var 

meget pudsigt, at det var påfaldende få ting, som jeg synes, var væsentlige for regnskabslæsere. Og 

det sagde han så, at det var jeg ikke den eneste der havde. Så IFRS kræver en masse ting, som man skal 

oplyse, men det er ikke altid at man kan se, hvad folk de skal bruge det til, når man udgiver regnskab. 

Så på den måde tror jeg måske, at hvis du giver det, som IFRS foreskriver, så giver du også det der er 

væsentligt som minimum; du giver også en helt masse som ikke er væsentligt; du giver som minimum 

det der er væsentligt. 

Så I mener måske, at kravene i IFRS har så højt et bundniveau, så når man overholder IFRS, så vil 

man grundlæggende set også overholde regnskabsbrugernes informationsbehov? 

T: Jeg tror mere det er et spørgsmål om at IFRS skal favne meget bredt. Der er mange forskellige typer 

virksomheder, situationer. Så det kan godt være det er relevant for nogen virksomheder eller nogen 

brancher, men måske ikke lige for alle. 

Kunne Novozymes have en interesse i at standarderne måske blev mere brancheopdelt, fordi når I 

opererer inden for biosektoren, så er det måske ikke de samme forhold som er væsentligt for 

eksempelvis A.P. Møller - Mærsk, som jeg var ud hos i går, eller synes I at det er fint at 

standarderne ikke er brancheopdelt? 

T: Jeg synes faktisk at det er rigtig rart, at det er nogen rammestandarder, og man så selv anlægger den 

der væsentlighedsbetragtning ned over. For du kunne også sagtens have flere virksomheder inden en 

branche, hvor det er meget forskellige ting der er væsentligt for hver af dem. 

Så i det hele taget så kan jeg forstå, at der ikke er noget issue for jer, såfremt at IFRS efterspørger 

flere oplysninger end regnskabsbrugerne rent faktisk efterspørger, fordi så er man bare på den 

sikre side? 

T: Ja, og det skulle så gerne blive fanget, af at vores gennemgang af hvad der er væsentligt, og hvis vi 
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ikke mener det er væsentligt, så tager vi det ikke med. 

J: Men jeg tror det er rigtigt, at man kører nok med et sikkerhedsmargin kan du sige; du kører ikke til 

grænsen og tager alt uvæsentligt ud, fordi så er der mange noter der ville ryge ud, men vi har dem 

med alligevel for at være på den sikre side. 

Nu så jeg i jeres årsrapporter og det kunne måske være en note for andre tilgodehavender under 

anlægsaktiver, hvor der er noget tilgodehavende deposita og nogen forudbetalte omkostninger, 

hvor man kan tænke: Selvfølgelig er der nogen forudbetalte omkostninger, men hvor stor 

betydning har det lige for jeres regnskabsbrugere, at det skal have et helt særskilt afsnit. 

J: Enig, og den eneste grund til at den er med, er at beløbet er så stort så den skal med, altså ud for 

vores væsentlighedskriterium, men det er rigtigt; den giver ikke meget disclose information vel; dem 

er der nogen stykker af, det er der ingen tvivl om. 

Nu nævnte I før, at I jo har en kvalitetskontrol / intern gennemgang af, at alle væsentlige forhold er 

med. Hvordan fungerer det? – er der nogen controllere, som er ansvarlig for forskellige dele af 

årsrapporten og eventuelt laver et udkast, som senere bliver gennemgået, kan I fortælle lidt om det? 

T: Det er faktisk os selv (controllere, red.) der laver udkastet til hvordan regnskabet skal tage sig ud, 

oppe i vores afdeling, som så dels går til vores revisorer til gennemgang, men også går til en intern 

gennemgang i øvrigt. 

Tina, arbejder du primært med selve årsregnskabet og måske også nogen kvartals-, 

halvårsregnskaber? 

T: Ja, og så arbejder jeg også med IFRS, men årsrapporten er selvfølgelig… især fordi vi er så hurtig 

ude; det er vi alle sammen involveret i oppe i afdelingen; det kan vi ikke undgå andet. 

J: Den fylder forholdsvis meget, specielt efter sommerferien og i perioden frem til jul, men før 

sommerferien der er det ikke så meget. Men vi konsoliderer tallene, lægger tallene sammen, og det er 

vores primære formål. 

Tina, kan jeg spørge, hvor mange kollegaer har du som også sidder primært med årsregnskabet? Er 

I et lille team? 

T: Ja, pt. er jo vi fire i afdelingen med Jens, men der er mange forskellige bidragsydere til selve 

årsrapporten andet end kun lige vores afdeling. Der er masser andre rundt i finans, der kommer med 

input. 

J: Og så har vi en der sidder med sustainability tallene på samme måde og konsoliderer dem ind, og så 

har vi alle dem som sidder sustainability og i investor relation og i kommunikation, som også bruger 

tid på det her. Men vi laver mest taldelen, det er vores primære, hvor vi bruger rigtig meget tid, og der 

er vi fire. 
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Var det jeres kommunikationsafdeling, som stod for rapportgruppen? 

J: Ja, de er i styregruppen for den her rapportgruppe, som vi sidder i. De har formandsskabet i den 

styregruppe. Kommunikation og investor relation, sustainability og finance, er med i den styregruppe. 

I forhold til jeres interne vejledning, skelner I så imellem kvalitative og kvantitative faktorer? 

T: Ja. 

J: Ja. Sådan en som revisionsnoten og revisionshonorar, den vil vi ikke tage med ud fra en 

beløbsmæssig betragtning, men det gør man jo så fordi, at den har et indhold der interesserer nogen 

ud fra nogen revisor uafhængighedssynspunkter og så videre. Så der bliver skelnet til det også. 

Hvis jeg må spørge – kan I fortælle lidt om den interne vejledning og hvordan, den er opbygget? 

T: Jamen, egentlig er det jo et spørgsmål om at vi har kigget på den kvantitative del – hvad er vores 

væsentlighedsniveau, sådan rent kvantitativt – og for hvert punkt går vi så ind og ser på, er det her et 

forhold der er kvantitativt væsentligt, eller er der nogen andre forhold – hvis det ikke er det – der gør, 

at vi alligevel skal tage det med. Så det er ikke så meget noget, der er beskrevet ned i detaljen for hver 

post, men vi går ind for hver post og vurderer, om det er væsentligt både ud fra kvantitativt og 

kvalitativt. 

J: Og der bruger vi de her disclosure checklister, der findes rundt omkring fra revisionsfirmaer, så man 

tager hvert punkt og siger – det har vi med, det har vi ikke med – hvorfor har vi det ikke med, det 

skriver vi så, hvorfor vi ikke har det med. 

I forhold til de typiske checklister I bruger, er det så hvert eneste område eller note som listen 

afdækker? 

J: Det er hele checklisten vi går igennem, ja. 

Kunne det for eksempel være dig, Tina, som er ansvarlig for en anlægsnote, og så gennemgår du 

checklisten, og så sendes den videre til gennemgang hos for eksempel Jens? 

J: Jo, den måde det fungerer på, det er, at de personer der er ansvarlig for de forskellige områder hos 

os, de gennemgår så checklisten på de områder og udfylder checklisten, og når den så er færdig, så 

bliver den sendt til godkendelse op ad igennem i systemet, så den til sidst faktisk bliver godkendt af 

vores audit committee, så det de godkender, er de ting vi ikke har med, og er de enige med det, jamen 

så fint, og så har de fået godkendt officielt at de er enige i at det er de ting, der ikke skal gives. Så på 

den måde så kører den op igennem systemet. 

Nu taler vi lidt om, at der er meget der kører opad i systemet. – Hvornår er det årligt at I aflægger 

regnskab; var det i midten af januar?  

J / T: Ja. 
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Og det har det været gennem mange år? 

J: Ja. Det har det været de sidste – jeg kan ikke huske hvornår vi har været i februar – men det har i 

hvert fald været de sidste 10 år. 

Af nysgerrighed – er I altid de første [til at aflægge årsrapport i OMC20, red.]? Er det korrekt 

forstået at I var de første i år? 

J: Ja, vi er altid de første. Jeg tror aldrig at vi har været nummer to. Det kan jeg ikke huske. 

T: Det ligger i hvert fald meget lang tilbage, hvis det er tilfældet. 

J: Det er et bevidst valg. 

Det fortæller jo også bare mig, at så I for alvor travlt i starten af januar, fordi, når det skal være så 

hurtigt ude, og der er så meget kontrol – både i forhold til væsentlighed og andre områder – så er 

det nogen hektiske dage? 

J: Det er vi enige i… 

T: Men der er jo lavet et meget stort forarbejde, inden vi rammer første januar. Der er jo lavet et stort 

arbejde hen over efteråret. Også i relation til at gennemgå disclosure checklister og lave et 

modelregnskab, og prøve at finde ud af, hvad det er for nogen oplysninger vi vil give og ikke vil give.  

Kan du fortælle mig lidt om – i forhold til væsentlighed og disclosure checklister med videre – hvor 

langt er I når I for eksempel rammer 31/12; foregår meget arbejde i december måned eksempelvis? 

T: Her de sidste par år har vi lavet, det vi kalder et modelregnskab; altså det færdige regnskab, bare 

uden tallene. Og det plejer vi at sende til vores revisorer omkring 1. december og det gør vi egentlig 

sammen med en udfyldt disclosure checkliste og et udkast til et væsentlighedsnotat, så allerede der 

har vi egentlig været overvejelserne igennem; hvad er det for nogen oplysninger vi vælger ikke at give, 

fordi de er uvæsentlige. Så kan der selvfølgelig godt komme mere til, når vi når januar, men 

hovedparten er faktisk klar inden vi rammer januar. 

J: Så vi har ikke tid i januar til at sidde og diskuterer hvad der skal med og ikke skal med. Der har vi en 

template, som der bare skal proppes tal ind i. 

Så op til skæringsdatoen pr. 31/12, så har I korrespondance med jeres revisor om hvilke oplysninger 

der skal medtages og ikke medtages? 

J / T: Ja. 

Jeg vil tro at, meget vil være det samme som året før, i forhold til hvilke oplysninger man medtager 

og ikke medtager? 

J: Der er meget genbrug, det er klart. 
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I forhold til væsentlighed og hvilke oplysninger man skal medtage, kigger I så nogen gange hos 

jeres konkurrenter, for eksempel Novo henne om hjørnet, i forhold til hvilke oplysninger de 

vælger at medtage, fordi så kunne det måske indikere at det også var væsentligt for jeres 

regnskabsbrugere, og det de ikke medtager, kunne måske indikere at det ikke var væsentligt for 

jeres regnskabsbrugere? 

T: Nej, jeg vil sige ikke i relation til væsentlighed, altså, der går vi jo meget ind og ser på, er det 

væsentligt for Novozymes. Det kan jo godt være at det har været væsentligt for Novo Nordisk eller 

Mærsk, men det er jo ikke ensbetydende med at det er væsentligt for os, eller omvendt, noget der er 

uvæsentligt for dem kan være væsentligt hos os. 

J: Det er ikke i forhold til væsentlighed, nej. Men man kan nogen gange finde inspiration til hvordan 

de præsenterer et forhold, og det er noget andet. De har lavet noget smart – det kunne vi da godt blive 

inspireret af. Men det er ikke i forhold til om det er uvæsentligt eller væsentligt; det vurderer vi helt 

selv. 

I forhold til at hente inspiration fra de andre selskaber: Kan jeg spørge, om der var nogen bestemte 

virksomheder som inspirerede jer til at skifte layout i årsrapporten fra det mere traditionelle A4 ark 

til det mere ”tabloide” på vandret? 

 

J: Der var to ting, der gjorde sig gældende der. Den ene var, at i forbindelse med at vi udgav den 

rapport, der udgav vi også en ny strategi. Det vil vi så gerne signalere samtidigt med at vi så lavede 

noget nyt på årsrapporten: Nu gør vi noget nyt, vi har en ny strategi, så det var ligesom det, der var 

tanken bag ved det. Og at der så var en ovre i rapportgruppen, som kom fra Carlsberg, som havde 

gjort det tidligere og sagde at det kunne være en ide – ja, det kunne det så – det var så den måde, vi 

greb det på. Så vi havde tænkt, at vi skulle gøre noget nyt, få det til at se ud på en anden måde, og så 

fik vi ideen, fordi der var en som havde gjort det i Carlsberg året før. Der var jo også nogle andre ting 

vi gjorde, det var jo så det her med at proppe graferne op i noterne og så videre. Vi gjorde en masse 

nye ting, samtidigt også for at signalere: Vi prøver noget nyt, vi gør noget nyt 

[Smalltalk om at A.P. Møller - Mærsk også har fortalt opgaveskriver, at de hentede inspiration fra Carlsberg.] 

J: Det er dem (Carlsberg, red.), der har den første gang. Men sådan er det mange gange, det er en lille 

verden kan man sige, og hvis der er nogen der finder på noget nyt, så breder det sig lynhurtigt. Du vil 

også se om to, tre år, så er der masser der har grafer med i noterne. Det er vi startet med, så kommer 

der nogen som synes det er rigtig smart, og så gør de det tilsvarende vil jeg tro. 

Generelt kan jeg forstå, at I mener, at grafer både hører til i ledelsesberetningen, men i ligeså høj 

grad i selve årsregnskabet. Skyldes dette, at I ikke opfatter noterne som et opslagsværk men mere 

en præsentation i sig selv? 

T: Jo, det du kan sige, at de grafer der ligger i selve regnskabsdelen er jo egentlig bare et udtryk for, at 

vi har valgt at præsentere nogen tal på en anden måde. Det er jo de samme tal som tidligere har ligget i 

tabelform. Nu har vi så bare prøvet at gøre det lidt mere læseligt og lidt mere let tilgængeligt. mere 
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intuitivt, ved at gøre det som nogle grafer. 

J: Og det har været baseret på, blandt andet på, fordi vi synes det ser smartere ud og gør det lidt mere 

spændende, men også den måde at folk rent faktisk læser årsrapporter på i dag; det er meget de her 

hurtige indtryk, og en graf giver et meget hurtigere indtryk end at du skal sidde og læse en masse tal. 

Så det er en anden måde at præsentere tingene på. Også fordi der kommer et femårs perspektiv ind 

mange gange og så videre. 

Tror I, at der vil komme flere grafer fremadrettet, eller har I nået det passende niveau i øjeblikket? 

J: Jeg vil sige at vi er nået et passende niveau. Nu er det andet år i år vi har gjort det, og vi har ikke 

tilføjet specielt mange nye grafer i år, så jeg synes selv vi er landet nogenlunde på samme niveau.  

T: Og tanken har jo også været, at vi behøver jo ikke lave grafer på alle noter, altså, det skal være der 

hvor det er lidt interessant og brugeren kan hente noget på det. 

J: Lige præcis. Det skal være relevant. 

Så man kan ikke forestille sig en graf på andre tilgodehavender under anlægsaktiver? 

J: Ikke umiddelbart, nej. 

T: Det står ikke først for. 

Hvis jeg kan skifte lidt emne hen til jeres web rapportering: Er det jeres indtryk, at der er mange 

investerer, som har stort kendskab til jeres web rapportering og benytter den, og får I meget 

feedback på den? Fordi jeg synes jo, den er rigtig flot bygget op med, at der er grafer der propper 

frem på en masse smarte måder, og giver adgang til stort set hele regnskabet online. 

J: Ja, vi får feedback. Vi søger også feedback på årsrapporten, og får også positiv feedback på 

årsrapporten. Web rapporten er vores primære indgangsvinkel til årsrapporten. Det er der hvor vi vil 

findes, og det vi gerne vil have folk de søger på, det er på web versionen, at det ikke er en pdf de skal 

sidde med. Så vi håber og tror at de synes den er god, og det er også den feedback vi får når vi søger 

det, at det er en god årsrapport.  

Ud fra mit indtryk, så er det jer og TDC der er længst fremme med jeres online regnskab. Henter I 

inspiration fra andre selskaber?  

J: Ikke på online rapporteringen, umiddelbart, det synes jeg ikke. 

T: Vi har jo kørt med online rapporteringen faktisk i rigtig mange år efterhånden. 

J: 5, 6 år i hvert fald har vi kørt med en online rapportering som det primære. Hvor vi siger, at det, der 

er online er det primære, og så kommer der en pdf ud af det bagefter, det er det sekundære; så der har 

vi været længe. 
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T: Dér tror jeg faktisk ikke så mange andre der er. Altså de fleste har stadigvæk fokus på den trykte 

rapport.  

Kan det passe Jens, at du for et øjeblik siden sagde, at det primære det er web baseret, og så det 

trykte, altså pdf, er det sekundære? 

J: Ja. 

Kan man sige det på den måde, at I prioriterer jeres ressourcer i en vis grad på det ene og en vis 

grad på det andet, eller har begge områder fuld fokus? 

J: Indholdet er jo 1 til 1, fuldstændig ens. – Så det vi gør er jo, at vi skriver artiklerne til web’en, så er de 

skrevet til at være webbaseret; at man så kan trykke på en knap og få dem i pdf, det er så en anden 

side af sagen. Det der bliver postet penge i, det er at udvikle nogen smarte features på webversionen. 

Selvfølgelig skal pdf’en se godt ud også, det bruger vi også tid på, men der er ingen tvivl om, at der 

hvor vi gerne vil lave de smarte features, det er på webversionen.  

Er det så jeres indtryk, at når jeres årsrapport udkommer den 17. januar hvis jeg husker rigtigt, at så 

er det primært web versionen som investorer og aktieanalytikere med videre gennemgår, eller har I 

ikke nogen statistik på det? 

T: Jeg tror den eneste statistik vi har, er, at der er flere der bruger web versionen end der tager en pdf 

ned, men jeg kunne godt forestille mig at der er forskel på hvilke brugere, der tager hvad ned. Andre 

regnskabsfolk som os selv vil nok i stor omfang tage pdf’en, tror jeg faktisk.  

J: Traditionelle regnskabsfolk, analytikere og så videre, de tager pdf’en og sidder og bladrer den 

igennem, mens folk meget bruger den som et opslagsværk ellers, og går på opdagelse i det univers der 

ligger. 

Kan man forestille jer, at der måske vil være en videopræsentation, eksempelvis grafisk med nogen 

tal der flyver rundt på jeres web rapportering, eller er det ikke noget I overvejer? 

J: Vi bruger jo videoer i forskellig forstand, men det er typisk i relation til at vi har vores CFO til at 

præsentere tallene i en video – eller et eller andet – og så nogen andre grafiske udtryk. Om man skulle 

lave en video med tallene, det ved jeg ikke. Det kunne være inspiration til næste år, måske, men 

umiddelbart er det ikke noget vi har tænkt over, nej. 

Har I nogen, kan man kalde det magasiner, i forbindelse med årsrapporten? 

J: Vi laver ikke nogen trykte summaries. Det har vi gjort på et tidspunkt, men da vi delte dem ud på 

generalforsamlingen, der lå de tilbage på stolene stadigvæk. Folk bruger dem ikke! Hvis folk vil have 

noget, kan de gå ind og downloade en pdf, men ellers laver vi ikke trykte summaries. 

Og jeres finansielle rapportering er altid på engelsk? 

J: Kun på engelsk, yes. Pressemeddelelsen bliver sendt ud på dansk også, men ellers rapporterer vi 
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kun engelsk, ja. 

I forhold til hvilke steder de forskellige afsnit er placeret, så kan jeg se, at revisorpåtegningen og 

ledelsens erklæring er placeret bagerst; kan jeg spørge om årsagen til det? 

J: Jeg var ved at være fræk og sige ud fra en væsentlighedsbetragtning – nej. Men det dér vi føler, den 

passer bedst. Måske er det også en af de oplysninger, jeg i hvert fald ikke tror, der er ret mange der 

bruger. Man slår lige op i den og kigger, nå der er ingen forbehold. Så på den måde er det noget der 

skal være der, men der står ikke noget i, som folk de læser, så derfor er den gemt lidt af vejen. 

Kan I fortælle om, hvordan omfanget fremadrettet af jeres finansielle rapportering vil stige eller 

falde – her tænker jeg både på jeres trykte årsrapport i pdf og jeres ”web univers” hvis man kan 

kalde dét det. 

T: I og med at vi ikke har en trykt version, er vores fokus nok ikke så stort på det faktuelle sideantal, 

som mange af vores andre kollegaer der har de jo nærmest et fast sideantal de skal ramme. Det er vi jo 

ikke helt så bundet af. Det kan da godt være, at den bliver lidt længere, men mon ikke den bliver 

nogenlunde ens. 

J: Jeg vil jo sige, at den gik den anden vej. Hvis det stod til os, så skrumpede den. Det ville være 

ambitionen. 

T: Tja, men jeg tror der kommer nogen andre ting, der trækker den anden vej. 

J: Jeg har hørt rygter om, at der kommer en ny revisionspåtegnelse der fylder seks sider til næste år, så 

det kan godt være den stiger (griner). Tja, jeg ved det ikke. Det er ikke noget vi har en ambition om at 

den skal stige i hvert fald; lad os sige det på den måde. Hvis den skal noget, så skulle vi gerne 

komprimere den. 

Er det i så fald at komprimere den trykte, men have de samme oplysninger med på web, eller vil 

der altid være en klar sammenhæng (imellem omfanget af pdf og web, red.)? 

J: Der skal være en 1 til 1. På web’en har vi nogen supplerende oplysninger, som vi kalder 

Supplementary, som ligger i et specifikt faneblad på web som hedder Supplementary. Det er så en 

masse ekstra oplysninger som vi har givet dér, som ikke er med i den trykte. Omfanget af det kan 

selvfølgelig variere (resultere i forskelle imellem pdf og web, red.), men på den lovpligtige er det 

nogenlunde det samme. 

Det er måske også fordi, at såfremt I tager væsentlige ekstra forhold med enten i den trykte 

årsrapport eller webbaserede årsrapport, så vil den anden type miste en del af sin værdi, 

eksempelvis hvis der ligger flere noter eller oplysninger i den webbaserede end den trykte? 

T: Det vil altid være 1 til 1. 

J: Det vil der ikke gøre. Det er 1 til 1, sådan så vi har det samme med begge steder, så på den måde 
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laver vi ikke et uddrag. 

Kan man forestille sig fremadrettet, at når man er inde på jeres webbaserede årsrapport og finder 

nogle interessante noter eller oplysninger, så kan man måske klikke på en ”download som Excel”, 

og så har man noten og data’en som Excel til analysebrug med det samme? – Frem for at investoren 

måske skal skrive det ind i sit eget ark. 

J: Det kunne godt være et udviklingspunkt, enig. Det har vi faktisk haft overvejet. Det kan vores 

nuværende ikke håndtere, men det kunne godt være et udviklingspunkt. 

T: Er det ikke noget af det, der bliver løst af, at man laver digital rapportering til Erhvervsstyrelsen 

fremover; mon ikke de vil kunne trække en del oplysninger den vej i stedet for. J: Jo. 

J: Men helt klart, du er ikke den første, der har efterspurgt det, og jeg ved at investor relation har også 

noget på deres hjemmeside, hvor man kan download’e udvalgte tal, men ikke decideret specifikke 

noter, så det kunne godt være et forbedringsforslag – enig. 

Jeres omfattende web rapportering er jo i forbindelse med jeres årsrapport. Ville det være et 

omfattende arbejde for jer, hvis I også skulle udarbejde web rapporteringer til jeres kvartals- og 

halvårsrapporter? Har I nogen planer om dette? 

J: Vi har ikke planer om det. Vi har gjort det på et tidspunkt for mange år siden, men jeg tror at vi 

fandt ud af, at omkostningerne og tidsforbruget i forhold til hvor mange der brugte det, var for stort, 

så det droppede vi igen, simpelthen. Der var vi inde og have sådan en web version med nogen artikler 

og den slags, hvor vi skrev lidt om hvordan det var gået udover tallene, men altså, det blev for tungt 

og for voldsomt i forhold til hvad vi fik ud af det. 

Bruger I jeres web skabelon fra årene før, eller er der et stort fokus på hele tiden at forbruge frem 

for at genbruge den? 

J: Den bliver opdateret hvert år. Lovgivningsmæssigt er der nogen rammer, som skal opfyldes for at vi 

er sikker på at vi har det rigtige indhold, at man kan så godt rykke det lidt rundt i forhold til hinanden, 

men indholdsmæssigt er det jo mange af de samme ting, der er med. Så der er noget genbrug, men vi 

prøver selvfølgelig at stille det op på en anden måde; præsentere tingene på en anden og bedre måde, 

eller hvis der var noget der virkede godt sidste år, så holder vi det i det format det var, og så er der 

noget vi kan ændre hvis det ikke fungerer godt, så det er en evaluering hvert år af hvad er godt og 

hvad kan forbedres. 

I forhold til at det er en 1 til 1 (samme indhold i web rapportering og PDF, red.), har det også noget 

at gøre med revisors arbejde og erklæring? 

J: Ja, så de kun skal revidere det én gang. De skal jo ikke sidde og kigge begge steder, så det er den 

måde at det er bygget op på. 
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Og det er måske fordi, at revisorpåtegningen også fremgår på jeres web? 

J: Yes. 

Har revisor så fokus på årsrapporten på pdf eller print under revisionen? 

J: Et eller andet sted så betyder det jo ikke så meget for dem. Forstået på den måde, at de får pdf’en når 

de reviderer for så har de et stykke papir at sidde og sætte hakker på. Men de kommer så også ud lige 

dagen før vi offentliggør web versionen og sikrer sig, at det de har fået på papir også stemmer med 

det, der står på web’en. Så på den måde reviderer de begge dele, eller i hvert fald sikrer sig at tallene 

er ens. 

Hvis vi kigger fremadrettet og I fik helt frie mulighed uden om alle standarder for at gøre lige som 

I har lyst til, ville det så resultere i store ændringer i forhold til årsrapporten eller jeres web 

version? 

J: Der er nogen ting i årsrapporten som ikke vil være med, hvis det ikke var et lovgivningskrav. Der er 

en masse af de dér ting, hvor der står det samme fra år til år. Corporate governance-beskrivelser for 

eksempel. Der er en masse ting, som står fra år til år, som ikke rigtigt giver den store værdi, men som 

er med, fordi de skal være med. Nogen af de ting tror jeg man kunne pille ud og så henvise til, at ”hvis 

I vil vide hvordan Corporate governance i Novozymes er sat op, så læs på vores hjemmeside” – for dér 

kan I finde det i stedet for. Så man ville nogen ting ud, men jeg er ikke sikker på at vi vil proppe noget 

nyt ind, fordi jeg tror vi prøver at signalere at det vi har, er vigtigt og væsentligt. Men jeg tror man vil 

pille nogle ting ud. Der vil også helt klart ryge nogle noter og ting og sager ud, som vi siger, det er ikke 

væsentligt. Det er ikke noget som giver mening, giver regnskabsbrugeren værdi og så videre. Så helt 

klart – man ville koge ned, hvis der var den mulighed. 

[Tina forlader interview på grund af andet møde.] 

Nu nævnte du at der formentlig ville være nogen noter som var pillet fra, hvis I frie muligheder. 

Fravælger I sommetider de noter i dag, som overhovedet ikke giver mening? 

J: Man må ikke sige: ”Ikke giver mening”; der er jo en grund til at IFRS synes de er vigtige. Men altså, 

der er da ingen tvivl om, at der er nogen noter som er svære for regnskabslæser at forstå. Alle de 

finansielle noter. Den nye IFRS 9 – eller var det 7 – om finansielle instrumenter. Den forstår folk ikke. 

Selvom du giver oplysningerne, folk forstår ikke det de læser, og kan ikke sætte det ind i en kontekst. 

Og det er sådan noget hvor vi siger, fint, IFRS synes det er vigtigt, vi propper det ind, men det giver 

ikke den store mening for regnskabslæser for de kan ikke bruge det til ret meget. 

Er der generelt nogen standarder som du synes ikke passer i forhold til jeres type af virksomhed, 

branche, og derfor er ekstra besværlige for Novozymes at håndtere; også i forhold til væsentlighed? 

J: Nej. Jeg synes ikke der er nogen standarder som er besværlige. Jeg synes der er nogen som kræver 

nogen oplysninger, som er meget svære at præsentere på en måde som er forståeligt, og det er specielt 

det omkring de finansielle instrumenter. Men jeg kan godt forstå at der er krav om det, fordi der kan 



Interview, Novozymes 

Fed skrifttype: Interviewer J: Jens Breitenstein T: Tina Hulvi Hall Rød fremhævning: Essentielt, fremhævet. 125 125 

være gemt nogle risici i det, som derfor skal offentliggøres. Men jeg synes ikke at det er sådan, at der 

er nogen standarder der er overflødelige. 

Nu fortæller du, at visse standarder kan være udfordrende at præsentere forståeligt i jeres 

finaniselle rapportering. Er det fordi, at jeres rapportering ikke kun henvender sig til de mest 

professionelle investorer / analytikere, men også de mere… eksempelvis private investorer, og det 

derfor skal gøres forståeligt for dem? 

J: Jamen helt klart. At prøve at kommunikere finansielle instrumenter, og hvad er inpact’en af 

finansielle instrumenter, og hvorfor har vi dem som vi har, og hvad betyder det, at vi har det vi har. 

Det er rigtigt svært at kommunikere på et sprog, som folk forstår. Og også fordi IFRS’erne kræver 

nogen detaljer, som bare gør det svært, og det betyder at man propper mange detaljer på, som gør at 

det bliver svært for folk at forstår det, der står simpelthen. 

Nu har IASB udsendt et udkast til en ny vejledning om væsentlighed for at give virksomheders 

ledelser bedre mulighed for at prioritere og håndtere væsentlighed. Vil det være en hjælp for jer, 

hvis I har haft lejlighed til at se på udkastet endnu? 

J: Jeg tror at Tina [forladt interview] hun muligvis har, men jeg har ikke set det må jeg indrømme. Der er 

ingen tvivl om, at hvis der kommer nogen guidelines, så vil man selvfølgelig kigge på dem, men jeg 

synes i bund og grund, egentlig allerede, at vi håndterer væsentlighed på en fornuftig måde. Hvis du 

havde spurgt mig for tre år siden, så ville jeg have sagt ja, fordi der synes jeg vi boksede med 

væsentlighed; hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt. Men nu synes jeg, at der er kommet sådan lidt 

bedre konsensus; både imellem os, Erhvervsstyrelsen og også revisorerne. Der er kommet bedre 

fodslag, hvor man siger, at nu er vi enige om hvad der er væsentligt, nogenlunde, altså har fået en 

bedre forståelse af det. Så jeg synes ikke… det er ikke sådan så vi står og siger: ”Vi ved ikke om det her 

skal med eller ikke skal med”. Vi synes ikke vi har nogen af de situationer. 

I starten af interviewet fortalte du, at for fem år siden eksempelvis, var der stor fokus på 

checklister, og du nævnte noget om fondsbørspolitiet. Er det dit indtryk, at I bruger ligeså lang tid 

på væsentlighed nu som dengang, men at der i dag er mere fokus på at sige ”hvad er relevant og 

ikke relevant”, og dengang var det mere at alt skulle med og I brugte ligeså lang tid på arbejdet? 

J: Dengang lå væsentlighedsniveauet meget lavere, altså ud fra et disclosure synspunkt, der siger ”det 

skal bare være med”; de oplysninger er krævet, så skal vi give dem, uanset, hvad beløb der var i. Jeg 

synes vi brugte meget tid på at diskutere, hvorfor vi skal have det her med, og så kom revisionen og 

sagde, hvis vi ikke har det med, så kommer fondsbørspolitiet efter os. Den diskussion har vi ikke 

længere. Fondsbørs… Erhvervsstyrelsen har rykket sig, revisionen har rykket sig, og er i bund og 

grund kommet samme sted hen, som vi måske gerne hele tiden har villet være. Så der er en mere 

fælles forståelse, og det var der ikke i starten. Så vi brugte rigtig meget tid på at diskutere det, og fik 

altid det her svar tilbage i hovedet, at det er et krav, og så må vi jo tage det med, selvom vi syntes det 

var åndssvagt. 
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Nu hæfter jeg mig stadig ved ordet Fondsbørspolitiet. Refererer du til det, der hedder Det 

Finansielle Råd i dag? 

J: Jo. 

Bruger Novozymes nogen gange Det Finansielle Råd aktivt i forhold til at spørge, hvad de mener, 

er væsentligt eller hvordan noget skal præsenteres, eller tror du at jeres revisor benytter Det 

Finansielle Råd?  

J: De har dialog med dem ved jeg, men det er ikke på vegne af os. Det er fagligt, hvor de har nogle 

generelle problemstillinger, snakker de med dem, og så giver de så budskabet videre til deres kunder. 

Det er den måde det fungerer på. Det er klart… hvis vi brokker os over et eller andet og siger: ”Hva’, 

PwC, hvad synes I om det her; hvordan skal det her fortolkes?”. Hvis de ikke kan svaret, så tager de 

sikkert den snak med Erhvervsstyrelsen, og så får vi et svar tilbage ad omveje. Men det er ikke sådan, 

så vi decideret beder dem om at tage forespørgsler. 

Hvor meget kigger I på de andre årsrapporter både i Danmark og internationalt? 

J: Vi bruger dem som inspiration som sagt og vi mødes med nogen af de andre store virksomheder i 

Danmark og udveksler erfaringer. Vi sidder i en masse ERFA-grupper og siger: ”Hvordan har I gjort 

det her” og så samler man inspiration som sagt, hvis man har noget nyt. Man kigger på de her 

årsrapport-priser der bliver givet, hvem har fået dem og kigger på, hvad har de så gjort godt. Man 

samler inspiration den vej rundt. Så det er ikke sådan, så vi går ind og kopierer decideret. Man kigger 

lidt på, at det her virker for os, og det dér kunne være en god måde, og hvis man tager lidt fra Novo 

Nordisk, og lidt fra Carlsberg, så kunne man kombinere det og blande posen, så har vi en ny måde at 

præsentere der passer til vores virksomhed. Det er de overvejelser man hele tiden skal gøre sig, at det 

skal passe til ens virksomhed, og de tal og de data man har.  

Jeg lagde for eksempel mærke til, at jeres anvendt regnskabspraksis står rimelig tæt på den data 

som det vedrører? 

J: Det skal gerne stå i samme note, ja. Vi har jo prøvet at sige… vi synes det giver bedst mening, at hvis 

folk gerne vil læse om account receivable, så kan de se tallene, de kan se hvordan de er beregnet, og 

hvis der også er noget om kritiske skøn og estimater, så kan de også sidde og kigge på det. De får det 

samlede billede og har alle oplysningerne de skal brug ét sted. Før skulle man sidde og bladre rundt i 

rapporten og finde de forskellige ting. Så på den måde har vi prøvet at samle det, gøre det nemmere 

for regnskabslæsere at få oplysningerne. 

På vej hen til Novozymes for kort tid siden, så lagde jeg mærke til, at Novo Nordisk jo ligger meget 

tæt på. Har I nogen som helst samarbejde med eksempelvis Novo Nordisk eller Genmab eller 

andre inden for branchen i forhold til hvordan, at data skal præsenteres for jeres type virksomhed? 

J: Nej, ikke på detailniveau. Vi sidder som sagt i nogen ERFA-grupper, og det er klart, at hvis der 

kommer en ny standard for – leasing, så mødes vi, så kunne det godt være et tema man diskuterede 
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på, hvordan gør I, hvordan gør I, og så snakker man lidt om ens erfaringer med det, og så får man 

nogen gode ideer. Men det er ikke sådan så vi sætter os ned og siger: ”Kan vi blive enige om, at vi gør 

sådan og sådan og sådan”. Men der er noget erfaringsudveksling på tværs af, hvordan håndterer man 

det, hvordan mener I det skal forstås, jamen vi mener sådan, I har hørt sådan og sådan og sådan, så på 

den måde er der noget udveksling i det. 

Mit sidste spørgsmål det er – hvis vi fortsat kigger lidt på de andre selskaber. Mener du at der kan 

være, i Danmark eller fra international side, kan være et problem i forhold til information overload, 

hvor den væsentlige information drukner i mængden? 

J: Ja. Det var det korte svar. Ja, jeg synes at der er nogen årsrapporter , hvor du kommer over 100, 200 

sider, så står der for meget. Folk kan ikke læse det og kan ikke kontrollere at læse, når der står 200 

sider vel. Så jeg vil sige, jo kortere en rapport er, jo hurtigere er den at overskue, men selvfølgelig vil 

der altid være den risiko, at hvis den bliver for kort, så vil man sidde og sige: ”Hvad mangler der, har 

jeg fået det hele?”, så man skal være god til at kommunikere hvad man ikke tager med. 

Jeg siger mange tak for interviewet. 
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Bilag 7 – Interview med Pernille Benborg, ISS 

Pernille Benborg, Head of Compliance, blev interviewet telefonisk af opgaveskriver den 15. februar 

2016. 

Hej Pernille og mange tak fordi du har lyst til at deltage i dette telefoninterview med mig. 

Selv tak. 

Jeg skriver som sagt et projekt omkring væsentlighed i den finansielle rapportering, hvor jeg 

blandt andet har talt med forskellige virksomheder i C20 og gennemgår IASB’s materiality projekt, 

og derudover laver jeg et spørgeskema til regnskabsbrugere omkring væsentlighed. Må jeg starte 

med at høre lidt om dig og din funktion i ISS? 

Ja, det må du gerne. Jamen, jeg har været ansat hos ISS i lidt over 15 år nu og har siddet i vores 

compliance-funktion siden 2008 eller 2007, det kan jeg snart ikke huske. Men her sidder vi med 

egentlig alt IFRS compliance. Så det er min afdeling, der sikrer, at årsrapporten lever op til IFRS og 

også, at de underliggende registreringer i vores datterselskaber følger IFRS's principper. Så alt, hvad 

der har med årsrapporten at gøre, det kommer i et eller andet omfang ind over i min afdeling.  

Ja. Så I har måske en hel compliance-afdeling, som kun sidder med IFRS? 

Jah, det kan du godt sige. Men altså, vi er nu- Vi er bare tre mand, og indtil for nylig var vi kun to. Og 

det vi sidder med, det er ikke- Altså, vi er sådan en meget praktisk orienteret compliance afdeling. Vi 

er ikke- ISS’s organisation generelt er ret lige, så vi har ikke voldsomt mange ressourcer, der sådan 

sidder og dyrker standarder. Vi dyrker de standarder, der er nødvendige i forhold til vores forretning, 

og vi dyrker dem, når behovet opstår. Så jeg tror, du vil opleve andre virksomheder, hvor man måske 

har lidt flere folk ansat, som også sidder sådan lidt mere og studerer standarderne. Det gør vi ikke. 

Altså, andet end når det er, vi skal bruge det. Hvis for eksempel vi laver en akkvisition, jamen så hiver 

vi standarden frem og sikrer os, at der ikke er et eller andet vi overser. Ja, altså på den måde. Så vi har 

ikke- Vi har aldrig haft ressourcer til at sådan kunne have folk siddende og dyrke standarder. Vi er 

heller ikke en af de virksomheder, der sådan går med i debatten om nye standarder eller exposure 

drafts og forsøger at påvirke udviklingen. 

Det er mest, når standarderne træder i kraft, at I ligesom dyrker dem? I forhold til IRFS. 

Ja, og der er det så dem, der selvfølgelig har relevans for os, som vi dykker ned i. Så det vil sige, nu har 

vi i år, der er vi nødt til at dykke ned i revenue standarden. Og næste år, tror jeg, det vil blive, at vi 

dykker ned i leasing standarden. Så vi tager dem efterhånden, som de kommer, og efterhånden som 

det er nødvendigt i forhold til at implementere dem. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at vi ikke 

har ressourcer til at gøre det anderledes. 

Men jeres revisor er vel også inde over en del af det, som I måske så ikke er inde over? Kan man 
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sige det på den måde? 

Ja, men jeg tror ikke, der er- Der er ikke noget, vi ikke er inde over, som vi burde være inde over. Men 

nogle gange kan det også være et spørgsmål om timing. Og der er også virksomheder, som dyrker den 

her del med at gå aktivt ind og debattere et exposure draft, når det ligger i udkast. Det gør vi ikke. 

Generelt har vi jo en meget tæt dialog med vores revision om alt, hvad der rører sig inden for IFRS, så 

det er aldrig sådan, at pludselig så kommer de i forbindelse med et halvårs review, og så nævner de, at 

”Hov, er I klar over, at den og den ting er ændret.” Sådan foregår det ikke. Vi er i løbende dialog med 

dem hele tiden, også om hvad der er relevant for os. Så vi er- Jeg synes, vi er helt med, men det er 

sådan et samarbejde, vi har med dem. 

Så fordi at standarderne hele tiden udvikler sig, så har I nok at se til med jeres to-tre mand i 

compliance-funktionen? 

Ja, det kan man godt sige. 

Er det en svær afvejning mellem på den ene side at medtage al den væsentlige information, men 

samtidig passe på, at der ikke er for meget uvæsentlig information, som medtages i årsrapporten? 

Jeg ved ikke, om jeg synes, det er svært. Jeg synes i virkeligheden, at man skal nok gå lidt tilbage og se 

på, hvordan, bare for en to-tre år siden, at regnskaberne blev lavet. Der synes jeg også meget, at 

revisorernes holdning var, at der var ikke noget, der hed væsentlighed. Alt hvad IFRS krævede, det 

skulle oplyses, uanset om det var fuldstændig ligegyldigt for ens virksomhed. Og der synes jeg så for- 

Det er nok- Ja, det er måske endda mere end to år siden. Altså, det er i hver fald nok en tre-fire år 

siden, at jeg føler, der er begyndt at komme sådan en opblødning i, at det var måske ikke helt rigtig, at 

man ikke kunne tale om væsentlighed. På det tidspunkt der gik vi så i dialog med vores revisorer, 

efter vi sådan i flere år havde haft- Jeg vil ikke sige ”sammenstød”, men vi havde haft uenighed om 

nogle af de oplysninger, der skulle med i årsrapporten, hvor at vi synes, at visse ting var uvæsentlige, 

og hvor at svaret så var, at jamen det var der ikke noget at gøre ved, fordi det stod i en eller anden 

IFRS-standard, så det skulle vi oplyse. Men den opblødning synes jeg så kom. Og siden da, der synes 

jeg lige så meget, det har været et spørgsmål om, at man også selv skal vænne sig til det her med, at 

efter i så mange år at have arbejdet ud fra den her tjekliste-mentalitet, så skal man vænne sig til at 

tænke, ”Hvorfor er det, vi skal give den her oplysning? Er det virkelig væsentligt? Er der nogen, der 

kan bruge det til noget? Eller kunne man udelade den?” 

Så i takt med, at der er kommet den her opblødning, betyder det så, at det i sidste ende frigiver 

ressourcer for jer, efterhånden som der er færre oplysninger, der skal medtages? 

Det synes jeg helt klart. Jeg synes, det gør, at vi kan fokusere på ting, som vi synes er vigtige i stedet. 

Altså, nu i vores funktion, det er ikke kun taldelen, som vi har ansvaret for. Vi har faktisk ansvaret for 

hele rapporten og også management review-delen. Så i og med, vi ikke skal bruge lige så mange 

ressourcer på ting, der ikke rigtig betyder noget, jamen så kan vi også bruge lidt flere kræfter på selve 

tekstdelen i stedet. Så det synes jeg kun er godt, fordi det synes jeg giver mere mening. 
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Er det et omfattende arbejde for jer at prioritere information, i forhold til hvad der er væsentligt og 

ikke væsentligt? Må jeg spørge, om I har en intern vejledning i forhold til noget internt 

væsentlighedsniveau, som I måske bruger? 

Ja, det har vi. Jeg synes, det første år, da vi lavede den store oprydning, hvor vi blev enige med vores 

revisorer om, at det var sådan set i orden at gå efter og kun medtage det, der var væsentligt i 

regnskabet. Der var det et stort arbejde at ligesom få sig lagt fast på, hvad væsentlighedsniveauerne 

var. Siden da, der har- Altså, vi sidder ikke og laver det samme arbejde hvert år, men det er klart, vi 

prøver sådan at vurdere, er der behov for, at vi går ind og opdaterer de her væsentlighedsniveauer? 

Og nu er det så- Ja, det er nok en tre-fire år siden. Altså, vi har ikke ændret på dem siden, men det er 

da noget, man sådan skal løbende holde øje med. Men jeg synes, det er nemmere end at skulle hvert år 

oplyse en masse ting, som ikke er væsentlige. Og en anden ting er også, at jeg synes, at de uvæsentlige 

ting, de skygger jo egentlig lidt for det, der er væsentligt. Så jeg synes, det er ærgerligt at fylde sit 

regnskab op med alt muligt, som er ligegyldigt. Jeg vil hellere sikre mig, at det, der er med, det er 

selvfølgelig krævet, men det er i øvrigt også vigtigt for at forstå udviklingen i vores tal. 

Og i den vejledning, som jeg kan forstå, I har, den fokuserer måske både på kvantitative faktorer 

og kvalitative faktorer? 

Ja, altså, den fokuserer primært på kvantitative. Så kan du sige, den kvalitative del af det den er ikke 

medtaget. Den ligger nok mere som en viden her i vores afdeling. 

Oplever I nogle gange, at der er væsentlige informationer for netop jeres regnskabsbrugere, som 

ikke er påkrævet i standarderne? 

Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes nok tværtimod det modsatte, at der er flere, end der behøver 

at være. Men jeg synes ikke, der er noget, der mangler. 

Så det betyder også, at fordi barren er sat så højt i IFRS, så- I og med I overholder IFRS, så vil I også 

opfylde jeres regnskabsbrugeres informationsbehov? 

Ja, det er mit indtryk, ja.  

Synes I så, at barren er sat for højt, og at IFRS kræver flere oplysninger, end regnskabsbrugerne 

rent faktisk efterspørger?  

På nogle punkter synes jeg. Hvis man tager sådan et område, igen, som jeg nævnte før, som 

akkvisitioner, så synes jeg det er utrolig mange informationer, der bliver krævet, og jeg synes faktisk- 

Det gælder ikke kun der, men der er mange af standarderne, hvor man ligesom- Det er som om, man 

tager udgangspunkt i en virksomhed, som er rimelig simpel, og som ikke har datterselskaber spredt 

ud over hele verden. Hvor man kræver nogle detaljer, som næsten er umulige- Altså, det gælder for 

eksempel både for akkvisitionerne, det gælder også på pensioner, hvor at- På pensioner kræver man 

for eksempel, at virksomhederne beskriver sådan overordnet, hvad de forskellige planer de indeholder 

og går ud på. Men når du har en virksomhed som vores, og vi er endda ikke særlig pensions-tunge, så 
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har vi jo- Ja, der er i hvert fald en 30 lande, hvor der er pensionsordninger, altså Defined-Benefit Plan, 

hvor- Det er jo ikke engang bare én ordning, der er i hvert land. Det kan sagtens være 10 eller 20 

ordninger, der er i hvert land. Og det kan godt være, det giver fint mening, hvis man er et dansk 

selskab, og man- Ja, nu har vi så ikke nogen DBO’er i Danmark, men hvis man nu havde det. Var et 

dansk selskab og havde en eller to eller tre planer, jamen så kunne man godt beskrive, hvad de der 

ordninger gik ud på. Men det er altså lidt svært at give et fornuftigt billede af sine ordninger, når man 

har dem spredt ud over hele verden med forskellige vilkår. Og det- Der synes jeg- Altså, det er lidt det 

samme med akkvisitioner. At i den periode, hvor vi købte meget, der syntes jeg også, det var svært at 

give de oplysninger, der egentligt blev krævet, og det gør, at man bliver nødt til at gå ind og sortere 

noget fra. Fordi hvis man køber 50 eller 100 virksomheder om året, så er det lidt svært at give 

detaljerede oplysninger om, hvad det er for nogle selskaber, man har købt. Og så må man finde en 

anden løsning. 

Er I så i kontakt med jeres revisor om, i den forbindelse, hvad der bliver sorteret fra? Og så ved jeg 

ikke, om I benytter jeres interne vejledning om væsentlighed, i forhold til hvis der er nogle 

pensionsoplysninger, som er under en bestemt grænse, så behøver datter-datter-datter-

virksomhederne, og hvor mange virksomheder I nu engang har, ikke at indsende de oplysninger til 

jer?  

Altså, jeg vil sige, vi bruger vores revisorer rigtig meget. Vi sparrer med dem hele tiden. Både for at 

sikre os, at der ikke er et eller andet, vi overser, men også fordi det er lettere for os i sidste ende, da de 

jo alligevel- Når året er gået, skal de ind over det hele. Og vores erfaring er, at samarbejdet fungerer 

bare meget bedre, hvis man tager tingene efterhånden, som de opstår. Og det gælder også de her 

forskellige regnskabsoplysninger. Vi skal jo også forholde os til dem i kvartalerne. Så vi er nødt til 

løbende at sikre os, at det, vi gør, at det vil de også være enige i, sådan så vi ikke står, når vi skal lave 

årsrapporten, og finder ud af, at de faktisk synes, vi skulle have oplyst tingene på en anden måde.  

Nu talte du om pension før. Hjælper jeres interne vejledning så i den forbindelse det med at skære 

noget at det uvæsentlige fra, eller bliver vejledningen brugt lidt i en anden sammenhæng?  

Nej, vejledning det går mere på årsrapporten og så på størrelser og fastlægge størrelsesmæssige 

væsentlighedsniveauer. Så det er ikke så meget ned på så detaljerede noteoplysninger. 

Nu talte du før om, at I sparrer meget med jeres revisor. Er det typisk efter skæringsdatoen og så 

frem til, I aflægger- Hvis det var i starten af- Første marts, hvis jeg husker rigtigt. Er det så i de to 

første måneder, I har al den her sparring med jeres revisor, eller er det op til skæringsdatoen? 

Jeg synes ikke, man kan se det så firkantet. Det er noget, der foregår hele året igennem, fordi vi har jo 

forskellige tidspunkter, hvor under alle omstændigheder de er inde her. For halvåret der laver de et 

review, så der samler vi altid op på alt, hvad der har været i løbet af første halvår. Men derudover så- 

Altså, jeg taler jo mindst med vores revisorer en gang om måneden. Og ofte er det også oftere end det. 

Altså, så vi vender de ting, der er, som man kunne være i tvivl om. Og så har vi jo løbende revision i 

efteråret også, hvor der bliver drøftet nogle ting. Og som regel så læser de også vores 
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kvartalsrapporter igennem, uden at de går ind og laver review eller revision af det. Men sådan så de 

hele tiden- De er hele tiden med på, hvad der sker hos os, og så kan vi tage tingene løbende. Så jeg 

synes, det foregår hele tiden. Altså, så kan du så sige, at der er selvfølgelig endnu flere ting, når vi 

laver årsrapporten, fordi så er der pludselig endnu flere ting, vi oplyser. Så der er selvfølgelig endnu 

mere sparring der i løbet af januar, februar. Men i forbindelse med, at de er herude og revidere det 

hele, ik'. Men jeg synes, hos os der forgår det i sådan en løbende proces.  

Hvis jeg springere videre til spørgsmål F. Mener du generelt, at IFRS’s oplysninger omkring 

væsentlighed er klare og tydelige?  

Altså, det ved jeg ikke rigtig, om jeg synes, fordi- Altså, på en måde så synes jeg, at det altid har stået i 

IAS 1, at man skulle basere sig på væsentlighed, men på en eller anden måde, så synes jeg bare, at det 

er blevet tolket anderledes, i hvert fald her i Danmark, i mange år, hvor man ligesom bare har set helt 

bort fra det. Og hvis der stod i en anden standard, at en given oplysning var krævet, jamen så skulle 

den gives. Så altså, om det er fordi, det ikke har stået tydeligt nok, eller om det nærmere er fordi, man i 

Danmark har- Jeg synes i hvert fald, vi har oplevet, der har været en frygt hos revisorer for, at 

regnskabskontrollen vil mene, at der ikke var nogen væsentlighed. Og jeg har også indtryk af, at det er 

den måde, de har ageret på. Om det så har ændret sig i de senere år, det er jeg ikke klar over. Men der 

har været en periode, hvor at der har været en tendens til, at hvis der var et vist antal oplysninger, der 

var udeladt af et regnskab, så selvom de var uvæsentlige, jamen, så kunne det give anledning til, at 

man skulle ændre sit regnskab. Og det mener jeg i hvert fald, at det har været med til at gøre, at så- 

Altså, revisorerne har ikke turdet at acceptere, at man udelod ting på grund af væsentlighed, fordi de 

var bange for, at regnskabskontrollen så ville mene noget andet, ik'. Men det synes jeg, at vi begynder 

at komme væk fra. Altså, så det ikke sikkert- Jeg tror egentlig ikke, det så meget er standarderne, hvor 

det ikke har stået. Jeg tror, det er tolkningen af dem.  

Jeg kan lige fortælle, jeg talte med Novozymes. Det var så i sidste uge, og de sagde egentlig præcis 

det samme, om at- De sagde helt ordret, at ”For fem år siden, så truede revisorerne med, at hvis man 

ikke opfyldte alle standarderne, så ville man få tæv af fondsbørspolitiet.”  

Ja, det er jeg enig i (griner). 

Medtager I nogle gange information for en sikkerheds skyld, som I egentlig mener er uvæsentlig? 

Altså, at der er en sikkerhedsmargin, hvor I medtager lidt ekstra oplysninger, i forhold til hvad I 

egentlig foretrækker at gøre? 

Ja, det tror jeg, vi gør. Men det er nok mest, hvis det er noget, der ligger på grænsen af, hvad vi selv 

synes er væsentlig, hvor vi sådan tænker, ”Jamen okay, skal vi gøre det for ligesom at dække os af?” 

Men altså, det er ikke det, vi hovedsageligt gør, men jeg vil da ikke sige mig fri for, at der ikke er nogle 

af vores oplysninger, hvor vi alligevel så vælger at tage dem med. 

Nu talte vi lidt omkring, at tidligere der benyttede I meget tjeklister. Benytter I stadig dem? Hvor I 

så måske bruger dem til at dokumentere, hvad I skiller fra? 
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Ja, det gør vi. Det er sådan, vi prøver at bruge dem. Og det synes jeg egentlig fungerer udmærket nu. 

Vi har ligesom fået afstemt med vores revisorer, hvad vi synes er væsentligt og er blevet enige med 

dem, og så fungerer det egentligt fint på den måde, synes jeg.  

Nu mener jeg ikke, jeg fik spurgt, hvor mange sidder egentlig med jeres årsrapport som det 

primære område? I er to-tre stykker i jeres compliance-funktion. Har I så nogle controllere, som 

primært sidder med årsrapporten? 

Altså, vi har en controller-afdeling også, som er dem, der egentlig laver tal-grundlaget og opstiller 

noterne på baggrund af, at vi i compliance har lavet selve templaten, eller skabelonen, de skal fylde 

ind i. Men vi har en controller-afdeling på en- Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor mange mand der er. Der er 

en otte-ti mand, som sidder og laver talmaterialet. 

Kigger I nogle gange på jeres konkurrenter, i forhold til at de oplysninger, som jeres konkurrenter 

medtager, de herudfra også vil være væsentlige for jeres regnskabsbrugere? Måske de oplysninger, 

som de fratager, ikke vil være væsentlige for netop jeres regnskabsbrugere, eller kan man ikke gøre 

det på den måde? 

Altså, man kan godt skele til dem, og det gør vi også. På nogle områder der går vi også ind og ser, 

hvad de har taget med af oplysninger. Men jeg vil sige, vi skeler nok stadig ligeså meget til de danske 

C20-virksomheder. Også, igen, ud fra, at vi er underlagt de samme kontrolmyndigheder, hvor tingene 

er anderledes hos vores konkurrenter, som for eksempel enten hører til England eller USA eller andre 

steder i Europa. Også fordi der er danske årsregnskabslovbestemmelser, som vi også er nødt til at tage 

højde for. Så der er nogle ting, hvor man skal passe på med bare at tænke, ”Hov, de har ikke det her 

med.” Men i virkeligheden så er vi nødt til at have tingene med alligevel på grund af danske regelsæt. 

Så jeg synes, vi bruger dem nok mere som inspiration til- Fordi deres forretning ligner vores. Hvordan 

man kan præsentere forskellige ting. Så kigger vi lidt på dem for eksempel omkring impairment, og 

hvilke forudsætninger de bruger og- Ja, den slags. 

Nu nævner du selv impairment. Og det må være alle dem med nedskrivningstest og 

følsomhedsanalyse og CGU'er og terminalværdier. Og der vil jeg måske tro, at der kan være høje 

omkostninger, hvis man skal opfylde alle notekravene til impairment. Har omkostninger nogle 

gange betydning for, hvilke oplysninger I medtager og ikke medtager? 

Nej, det synes jeg ikke. Og jeg vil også sige, altså vores impairment test foregår centralt, men i 

samarbejde med landene. Altså, det er også os i compliance, der sidder med impairment test. Jeg synes 

ikke, at vi skeler til omkostningerne til frembringelse, når vi vurderer, hvad der er væsentligt. Jeg 

synes mere, at der kan være nogle ting, hvor man er nødt til at sige, at vi ønsker simpelthen ikke at 

oplyse de her detaljer omkring vores forretning ned på landeniveau, for eksempel, fordi i 

impairmentmæssig sammenhæng, der er landet den laveste CGU hos os, og vi giver ikke- I vores 

beretningsdel der går vi ikke ned og kommenterer på enkeltlande. Vi kommenterer på regioner og 

med forklaringer om, hvilke lande der er med til at understøtte den ene eller den anden udvikling. 

Men vi går ikke ind og kommenter i detaljer på de enkelte lande. Og det gør, at det for os er en 
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balance, når vi kommer ned til impairment-noten, om hvor meget- Altså, det er en balance mellem, 

hvad skal vi oplyse, og hvor meget har vi lyst til at gøre, ud over det vi skal, ik'. Det synes jeg faktisk 

er den sværeste balance.  

Jeg har lagt mærke til, at I har ikke nogen grafer med i regnskabsnoterne. Til gengæld har I 

eksempelvis mange fotografier, der fylder hele sider. Hvilke tanker gør I jer i forbindelse med 

prioritering af grafer og fotografier? Hvis du kan fortælle lidt om det? 

Jamen, altså, vi prøver i beretningsdelen at bruge grafik, som understøtter den udvikling, vi gerne vil 

fortælle om. Og med hensyn til billeder, der er det et spørgsmål om, at vi er en people-business. Vi gør 

meget ud af at fokusere på mennesket, og at forudsætningen for den service, vi leverer til vores 

kunder, den er, at vi har nogle engagerede og veluddannede medarbejdere. Så vi fokuserer meget på 

den enkelte medarbejder. Det er derfor, at vi har valgt at afbillede vores medarbejdere. Hvor det er 

medarbejderen, der er i fokus i billedet og ikke en eller anden arbejdssituation, hvor der er en masse 

mennesker. Altså, lige præcis det om billedstrategi, det er hvor vi har en marketing- og 

kommunikationsafdeling, som egentlig sidder og lægger den. Men det er det, der er baggrunden for 

vores billeder. Og med hensyn til, hvis man så kigger om i taldelen. Jamen, det er ikke som sådan et 

bevidst valg, at vi ikke har billeder eller grafer i taldelen, men jeg synes- Vi har faktisk et par gange 

sådan forsøgt at overveje, hvordan vi kunne få noget mere grafik ind i taldelen, men der var, synes jeg, 

rigtig mange af noterne, hvor det ikke giver bedre mening. Og hvis vi skal bruge grafik, i stedet for de 

tabeller vi har, så skal det være fordi, det giver en bedre præsentation af det, som oplysningerne de nu 

engang skal fortælle om. Og det kan godt være, vi bare ikke har brugt nok energi eller været gode nok 

til det endnu. Men det er sådan set en ting, som vi godt vil prøve at se, om vi kan gøre lidt anderledes. 

Altså, i og med det også er os tre, der sidder med både tekst og tal, så som regel så er vi nødt til 

ligesom at prioriterer, er det tekstdelen eller taldelen, vi virkelig skal give en omgang i det pågældende 

år? Og i de senere år der har det været tekstdelen, vi har prioriteret. Og, ja, så den grafiske del af 

taldelen, det må ligge sådan til lidt ude i fremtiden. 

Og i det valg, hvor I måske har haft meget høj fokus på tekstdelen i ledelsesberetningen, hænger 

det sammen med, at jeres kommunikation som marketingsafdelingen er meget inde over 

årsrapporten? Jeg ved ikke, om I har en styregruppe i forbindelse med årsrapporten fra jeres 

forskellige afdelinger? 

Nej, det har vi faktisk ikke. I virkeligheden så er det os her, der styrer årsrapporten, og så trækker vi 

på de ressourcer, der er relevante og nødvendige fra de andre afdelinger. Så selve oplægget til, hvad 

der skal ændres, og hvordan vi synes, at rapporten skal se ud, den kommer her fra os i compliance. Så 

har vi så drøftet med vores strategizing og vores kommunikationsafdeling typisk undervejs, men det 

er os, der kommer med oplægget. Så det er mere- Altså, det er mere selve udtrykket på billederne, som 

vores kommunikation og marketing de er med inde over. Men ikke så meget om, hvor mange af dem 

vi bruger, og hvor de skal placeres.  

Så det er også et valg fra jeres side i compliance, at revisorpåtegningen og ledelseserklæringen er 
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placeret bagerst i årsrapporten? 

Ja. Det er det. 

Kan jeg spørge, hvorfor I har valgt at placere erklæringerne der? 

Jamen, egentlig fordi vi betragter det som en slags kontroloplysning. Altså, som udgangspunkt, så bør 

der jo ikke stå noget der, som man bliver overrasket over. Så for mig er det ikke den vigtigste 

oplysning for en regnskabsbruger, medmindre selvfølgelig at der var taget forbehold, så var det nok 

noget andet. Men i og med, at der ikke er nogen forbehold i vores påtegning, så er det for mig at se 

bare sådan en, der skal være der, og ikke noget som regnskabsbrugeren har speciel interesse i at se. Og 

jeg vil helst have de væsentlige oplysninger først i rapporten. Og alt det, der er mindre væsentlig, 

længere ned med det. 

Og så til aller-allersidst, så har I et kapitel, kan jeg se, der hedder ”Additional Company 

Information”. Kan du knytte et par ord til det kapitel? 

Ja. Altså, det har sådan en længere historie, som er, at vi jo har været igennem sådan en periode med 

kapitalfondsejerskab, inden vi kom tilbage på Børsen her for tre år siden, eller to år siden. Og i den 

forbindelse der havde vi nogle forskellige oplysninger, som ikke var påkrævet, men som vi følte, var 

nødvendige at give, og det var meget koncentreret omkring vores kapitalstruktur. Den har vi så i de 

senere år flyttet op i taldelen og skåret voldsomt ned i takt med, at vores gæld den er blevet nedbragt 

gevaldigt. Men det gør så bare, at der stadig er nogle enkelte oplysninger tilbage, som vi synes, vi 

gerne vil give af den ene eller anden årsag, men ikke som sådan er ting, der hører til i vores beretning 

eller i vores taldel. Og det, der er tilbage nu, det er vores oplysninger per land og vores omsætninger 

og vores medarbejdere. Det er sådan en side, som bliver brugt meget internt, og som jeg også tror, at 

der er i hvert fald nogle analytikere, der synes, er meget rart at kunne slå op i. Men det er sådan et 

slags opslagsværk. Og så er der vores sider her med forskellige ledelseslag til og med vores country 

managers. Det er faktisk meget en intern ting, der driver det, hvor vores CEO han er meget- Han er 

meget opmærksom på generelt det her med, at vi er en people business, og det vi præsterer ude i 

landene, det er- Vores landechefer er en meget vigtig del af det, så det er ligeså meget for at vise vores 

landechefer, at vi synes, at de er en meget væsentlig del af virksomheden. Og så vil han gerne have, at 

de alle sammen er afbilledet i rapporten. 

Og helt generelt, nu har ISS jo en hel masse forskellige ydelser, I tilbyder, som rengøring, 

sikkerhed, facility management, ejendomsservice, catering. Kan det være udfordrende at lave en 

sammenhængende årsrapport både i ledelsesberetningen, taldelen med videre inden for jeres 

mange områder? Eller har det ikke nogen betydning? 

Nej, jeg synes ikke, det er så- Jeg synes ikke, det er så stort et problem, fordi selvom vi tilbyder 

forskellige services, så er det jo ofte, at vi tilbyder dem til den samme kunde. Så det er ikke 

nødvendigvis sådan, at vores rengøring bliver tilbudt til én slags kunder, catering til en anden slags og 

property service til en tredje. Vi har jo mange kunder, hvor vi tilbyder en samlet løsning, hvor vi tager 
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os af alt omkring deres faciliteter, som- Altså, hvis du tager en kontorbygning, jamen så tager vi os af 

receptionen, vi tager os måske af noget intern mailhåndtering, vi sørger for opdækning i mødelokaler, 

og vi sørger for kantine, vi sørger for rengøring, vi sørger for vedligeholdelse af ventilation og 

varmeanlæg og det hele. Så på den måde så binder vi jo tingene sammen, så det er godt nok er 

forskellige services, der bliver leveret, men mange af dem bliver leveret hos én kunde. Så det er ikke 

sådan seks forskellige ben, vores forretning består af. Det hele bliver drevet sådan mere eller mindre 

samlet.  

Okay. Nu har jeg den her graf, som du måske også kan se over sideantal i jeres årsrapport? 

Ja.    

Og den graf hænger så bare super godt sammen med, hvad du tidligere fortalte med, at over en 

længere periode, så kom der større og større krav, måske fra jeres revisorer og standarderne, hvor 

jeres årsrapports sidelænge toppede, kan jeg se, for regnskabsåret 2012. Og så var det måske indført 

den her interne vejledning i væsentlighed og tog nogle drøftelser med jeres revisorer, så I løbende 

har kunnet reducere omfanget i årsrapporten? 

Ja, det er rigtigt. Altså, faktisk så gjorde vi det samtidig med, at vi blev børsnoteret. Så vi gjorde det på 

den årsrapport, som indgik i prospektet. Og det var der i '13. Og faktisk så var- Det var egentlig der, 

hele arbejdet blev grundlagt. Og vi ville have kunnet reduceret endnu mere der i '13, hvis ikke det var 

fordi, vi gik på Børsen, fordi vi skulle jo have tre år- Eller, ja, to års sammenligningstal og så 

indeværende år. Så der skulle være tre års tal med i flere af noterne, fordi vi var nødt til at aligne 

regnskabet med, hvad der skulle indgå i prospektet. Så det gjorde, at vi ikke kunne skære så meget, 

som vi gerne ville. Så den reduktion, der kommer i '14, det er næsten udelukkende, at vi så pillede det 

der ekstra sæt tal ud. Men du har ret, det viser præcis den udvikling, der har været. 

Jeg ved ikke, kan jeg spørge i forhold til årsrapporten i 2015 og- Eller så i hvert fald fremadrettet, 

hvordan I forventer, at omfanget af årsrapporten vil udvikle sig? 

Jamen, vi forventer fortsat en nedgang. Jeg kan sagtens sige, at for 2015 der sidder vi lige nu og kigger 

på et udkast, som er cirka 20 sider kortere, end det vi havde for '14. Så vi tager fortsat og kigger med 

kritiske øjne på indholdet og omfanget, fordi vi egentlig- Altså, jeg sidder lige nu med en fornemmelse 

af, at det draft vi har nu- Der mangler ikke noget i det i forhold til sidste år. Det giver det billede, som 

vi synes, det skal give, og alligevel har vi skåret 20 sider væk, ik'. Så jeg vil tro, at når man så tager- 
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Når vi er færdige, og man så tager rapporten frem igen efter et par måneder og kigger på den, så er der 

sikkert igen nogle ting, hvor man tænker. ”Hmm, kunne vi ikke gøre det mere kort og præcist?” Altså, 

fordi jeg synes, det er meget det, det handler om. Og nogle gange så er det nemmere bare- Altså, nu 

spurgte du på taldelen, og om vi nogle gange tog noget med bare for en sikkerheds skyld. Men det 

gælder også lidt for tekstdelen. Nogle gange så kan det være lettere bare skrive en hel masse og 

forklare meget detaljeret. Det er en meget større kunst at skære det ned og skære det helt ind til benet. 

Og det synes jeg, det tager- Det kan godt tage nogle forsøg, ik'. Og det er nok også derfor, at det nemt 

bliver sådan en lidt gradvis udvikling. Plus, at der sker jo også hele tiden noget, altså alle udvikler sig, 

og vi prøver at følge med generelt, hvad der sker, så det er selvfølgelig også med til at ændre på 

rapporten. 

Så det er ikke sådan, at når I rammer 31/12, så har I en fuldstændig færdig template til, hvordan 

årsrapporten skal se ud? Det er ligesom noget, I tager løbende? 

Altså, vi arbejder på det en meget stor del af året, og vi har- Når vi står 31/12, så vi en skabelon til, 

hvordan årsrapporten skal se ud, og vi har også mange af kapitlerne færdige tekstmæssigt. Men vi har 

ikke det hele færdigt, og særlig ikke det omkring vores performance, hvor vi venter på, at tallene de 

kommer. De bliver rapporteret ind der i januar. Men altså, vi laver faktisk en del om i '15-regnskabet. 

Og når man laver så meget om, så er der også et element af, at man har en idé i sit hoved om, hvordan 

det skal være. Men det er først, når man så får udkastene fra de forskellige afdelinger, at så kan man 

godt komme til at ændre lidt mening. Altså, så kan tingene udvikle sig lidt anderledes, end det man 

regnede med. De år, hvor man holder lidt mere fast, da er det sådan lidt lettere at forudse, hvor man 

ender henne. Men omvendt når man så har ændret en del, så flytter tingene sig mere undervejs, så er 

det ikke bare at få produceret en opdatering af det, man havde året før. Så derfor går der lidt længere 

tid, før man føler, man har helt styr på, hvor man ender.  

Nu har vi jo talt meget om årsrapporten. Og jeg kan forstå, at I har ikke lavet, hvad jeg kan se, en 

omfattende digitalrapportering til jeres årsrapport. Er det noget, I har overvejet at sætte flere 

ressourcer ind på? Eller hvilke tanker har I gjort jer? 

Ja, altså vi har haft det oppe at vende i år sådan kort. Men på den måde, at vi egentlig har prioriteret 

ikke at gøre noget yderligere i år, men at vi vil prøve at se på det til næste år. Og der er det helt klart et 

af de områder, hvor vi ikke er specielt langt fremme. Der er andre, der er meget, meget længere 

fremme end vi er.  

Og hvis jeg spørger helt teoretisk, hvis I fik helt frie muligheder for at udarbejde årsrapporten på 

lige netop den måde I foretrak at rapportere og udgive jeres finansielle rapportering uden nogen 

som helst rammer, men hvor I selv valgte. Ville det så resultere i store ændringer? Hvis vi tænker 

sådan helt hypotetisk?  

Altså, på nogle punkter vil det nok. Men omvendt så synes jeg faktisk, hvis man kigger på vores taldel 

nu og efter at have skåret sådan uvæsentlige ting væk i nogle år, så synes jeg, når jeg sådan kigger ned 

over det, så synes jeg jo egentlig ikke, der er ret mange ting, som ikke er væsentlige for- Eller burde 
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være væsentlige for en regnskabsbruger. Så ud fra det, så vil jeg synes, at langt størstedelen af de 

oplysninger, som vi giver, det vil være nogen, man var nødt til at give. Så kan man sige, ja, på 

tekstdelen, jah- Altså, jeg ved faktisk ikke- Jeg tror ikke, det ville være voldsomt, hvis jeg skal være 

ærlig. 

Nu har vi ikke talt særlig meget omkring IASB’s nye vejledning i draft omkring væsentlighed. Er 

det noget, som, tror du, vil have en positiv betydning for ISS, når den kommer i endelig version? 

Eller vil det måske have den største positive effekt, ved at jeres revisorer bliver endnu mere obs på, 

at der er den her væsentlighedsbetragtning i IFRS? 

Ja, altså, generelt, så synes jeg jo egentlig, vi allerede er kommet derhen, hvor jeg gerne vil være. Så jeg 

ved ikke, om jeg tror, den får den store betydning. Men omvendt så kan man jo selvfølgelig sige, at det 

jo er fint med en understregning af, at man skal anvende væsentlighed. Så det skader jo ikke i hvert 

fald. Men om det har den store betydning, det tør jeg ikke sige. 

Har I nogen holdning til, om der måske kan være et information overload-problem hos selskaber 

nationalt i Danmark eller i den store verden?  

Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, det virker som om, her i Danmark, at der har mange af de store 

børsnoterede selskaber været igennem samme proces som os. Så jeg synes egentlig efterhånden, at 

omfanget af årsrapporterne er kommet ned. Og der er også mange, der er noget kortere end vores jo. 

Så i dag tror jeg egentlig, at det ser fornuftigt ud. Man kan måske stadigvæk altid skære lidt. Men jeg 

synes mere for nogle år tilbage, at det nok var et problem. Fordi jeg synes, det er et problem, hvis man 

bare medtager oplysninger, fordi de er påkrævede. Fordi hvis man tænker på en regnskabsbruger, der 

skal, på måske begrænset tid, prøve at få et overblik over, hvad det er, der er vigtig i virksomheden. 

Hvis man så skal rode igennem en skov af flere hundrede sider af ting, der ikke er vigtige, jamen så 

tror jeg, at man måske overser det, der er vigtigt. Og der tror jeg i hvert fald- Altså, nu sidder jeg jo 

nogle gange og kigger på vores konkurrenters. En af vores konkurrenter, Sodexo- Ja, jeg har næsten 

opgivet deres regnskab, fordi det er simpelthen så omfattende, så jeg orker næsten ikke at gå det 

igennem. Så det tror jeg helt klart er en- Altså, det er en hæmsko, hvis der er så meget information, at 

brugerne de bare tænker, ”Ej, det er simpelthen for besværligt”, ik'. 

Jo. Jeg har egentlig ikke mere på hjertet, så jeg vil sige mange tak fordi at du tog dig tid til dette 

telefoninterview. 
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Bilag 8 – Interview med Andreas Mailand, Carlsberg 

Andreas Mailand, Senior Director IFRS Controlling hos Carlsberg, blev interviewet af opgaveskriver på 

selskabets adresse på Ny Carlsberg Vej den 17. marts 2016. 

Hej Andreas, og tak for at jeg må komme og tale med dig omkring jeres finansielle rapportering og 

jeres syn på væsentlighed. 

Det var så lidt. Velkommen til. 

Jeg skriver som sagt et speciale, hvor jeg interviewer forskellige af de store virksomheder, og 

derudover har jeg lavet et spørgeskema til regnskabsbrugerne. Må jeg starte med at høre lidt om 

dig og dit arbejdsområde her hos Carlsberg? 

Det kan du tro. Jeg hedder Andreas Mailand. Jeg har været hos Carlsberg i otte og et halvt år. Godt og 

vel. Før det tilbragte jeg syv år i KPMG. Og før det alt muligt andet. Hos Carlsberg der beskæftiger jeg 

mig med udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab, blandt andet. Primært i forbindelse med 

årsrapporten og noget controlling også sådan lidt hen over året. Og så- Jeg bruger derudover det 

meste af min tid på strategiske projekter. Det kan være opkøb, og det kan være andre 

restruktureringsprojekter rundt omkring i gruppen. Vi har blandt andet lanceret store it-udrulninger 

og sådan nogle ting og sager. Sådan noget har jeg også været involveret i. Jeg har fornøjelsen af at 

arbejde meget med det enkelte i forretningen, og hvad der foregår derude og så med det teoretiske og 

controlling-delen inden for det finansielle. Så det synes jeg er en udmærket kombination. Det gør det 

lidt nemmere at lave et regnskab, når du egentlig ved, hvad der foregår i forretningen. Det gør det 

også mere relevant, kan man sige. Synes jeg. Så det er sådan lidt det. 

Kan det måske være fordi, at når jeres forretningsfolk går ud og laver aftaler og kontrakter, så kan 

du ligesom også vurdere, hvordan man skal forholde sig i forhold til standarderne, og hvad der vil 

være mest optimalt? 

Præcis. Man kan sige, der er ligesom- Jeg synes, der er to ben i det. Fordi det ene det er, at i og med at 

vi ikke bare sidder her i København i vores siloer og laver regnskaberne, men vi også beskæftiger os 

med konkrete problemstillinger ude i virksomhederne, jamen så får vi jo etableret en forbindelse, et 

netværk. Det bliver ligesom klart for alle, at vi indgår i et team. Og det vil sige, de ved jo, at det her har 

interesse for os og det her det er væsentligt at få forholdt sig til. Og de ved, hvem de skal spørge. Så 

det er jo step nummer ét til overhovedet nogensinde at finde ud af, at der er indgået en kontrakt, og 

det er nu, vi skal vurdere. Ellers er det utroligt svært at styre det globalt, hvad folk de render og laver. 

Så det er jo det. Det er det ene, ik'. Og så er der det her med, at man siger, når vi nu er ude og har fat i 

forretningen, jamen så forstår vi også i højere grad, hvad det er, der i praksis gør, at man er nødt til for 

eksempel at indrette sig på den og den måde. Hvad er det for nogle overvejelser, de gør sig. Hvad er 

ræsonnementet bag ved. Så det hjælper lidt, når man så skal forholde sig til det regnskabsmæssigt. 

End bare at sige, ”Hvorfor gør I dog det?” ”Nå, men det har vi allerede en idé om. 
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Ja, så I prøver at tage tingene i forkøbet i forhold til, hvordan man skal håndtere forskellige 

forhold? 

Ja. Vi skal fungere som en sparringspartner. Vi skal jo ikke være nogen, der skal sidde på toppen og slå 

folk i hovedet. Tværtimod. Vi er her jo for at tjene vores markeder. Dem, som tjener vores penge, ik’. 

Så det er jo et samarbejde. Det skaber en stærk forbindelse. Det nyder vi rigtig meget godt af, synes jeg. 

Og du sidder så primært med jeres IFRS-regnskab? 

Ja. 

Hvor mange sidder med det? Har I en compliance-funktion? 

Det er vores funktion, kan man sige. Vi er- Er vi fire controllere? Og så chef for group accounting. Vi er 

compliance-teamet og dem, der udarbejder årsrapporten, sådan lidt groft sagt. Så har vi et HFM-team, 

eller et konsoliderings-team, som selvfølgelig står for det praktiske i at lave konsolideringen. Vi har 

funktionelle- og business controllere, som kigger på tværs på andre måder. Så nogen kigger 

selvfølgelig på, ser driften rigtig ud i forhold til det, vi har budgetteret og estimeret og så videre? Det 

vi hører fra landene. Virker rapporteringen så rigtig i forhold til det? Vi har nogen, der kigger på 

tværs. Jamen, nogen de kigger udelukkende på, hvad sker der inden for salg? Hvad sker der inden for 

supply chain? Og hvad sker der inden for it? Og hvad kan det være. Så det kører sådan lidt på kryds 

og tværs. Og så os i IFRS-teamet, jamen vi har det sådan helt overordnede view oppe fra og ned og 

siger, ”Nå, fint nok. I kigger på kryds, og I kigger på tværs. Og vi kigger på det hele.” Og derudover så 

forholder vi os til nogle af de ting, som ingen af de andre forholder sig til. Impairment, cash flow, eller 

elementer af cash flow i hvert fald. Ej altså. Der er selvfølgelig masser, der forholder sig til cash flow 

og sådan noget, men der er elementer af cash flow, som kun vi forholder os til. Og der kan være andre 

specielle ting, hvor vi med vores IFRS-baggrund er dem, der er bedst egnet til at gøre det. Og det 

flyder så sammen i en enhed. Men det er os i vores team, der ligesom har the final say. Hvordan skal 

det rapporteres? Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Hvad er væsentligt? Og så videre. Hvad vil vi have 

frem på hvilken måde? 

Er det så jeres IFRS-team, som har hovedansvaret for årsrapporten? Eller er det en styregruppe? 

Eller hvordan kan man sige det? 

Ja. Der er en styregruppe, selvfølgelig, som består af vores investor relations. Og vores- Min chef for 

Group Accounting. Og- Er der flere? Nu bliver jeg jo helt i tvivl. Men der er en håndfuld mennesker. 

Der er nogen fra Corporate Affairs. De er i styregruppen, og det har noget at gøre med at sige, jamen 

én ting er, at selve regnskabsdelen heromme bagved- Nu her, når jeg lige sidder og bladrer i det- Men 

forretningsdelen og de her forskellige afsnit, vi har der, hvad er det for nogle budskaber? Hvordan 

skal vi strikke det sammen? Hvad er ”historien”, om du vil, I citationstegn, ik’? Sådan så vi ligesom 

alle sammen udarbejder et produkt, der hænger sammen. Der ligesom bevæger sig fremad over en 

bred front i stedet for, at vi arbejder i hver vores retning. Så det har vi selvfølgelig en styregruppe, der 

gør. Men den finansielle del, det er jo noget, vi eksklusivt tager os af. Men der er et grundlæggende 
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samarbejde. Og vi har jo et stærkt samarbejde med vores Investor Relations afdeling, som du lige så 

ryggen af derude. De har jo kontakten med analytikere og investorer i det daglige. Modtager en række 

spørgsmål. Det er for det meste noget, de drøfter med os. Nogle gange kan de jo ikke selv svare. Skal 

det være meget detaljeret eller meget teknisk, så det er noget, de spørger os om. På den måde får vi 

ligesom også nys om, hvad er det, der rører sig? Hvad er det, der interesserer folk? Hvilke spørgsmål 

er der til hvad? Er der noget- Fordi det giver jo så os stof til eftertanke. Er der noget, hvor vi bør tage 

noget mere med? Eller bør forklare det på en anden måde? Eller hvad kan man sige. Så på den måde er 

der jo et ongoing samarbejde. Og det betyder meget for, hvordan vi løbende udvikler den her. 

Ja. Så i forhold til væsentlighed, som er mit hovedområde, så kan jeg forstå, at I sparrer meget med 

jeres Investor Relations i forhold til, hvad der er vigtigt for regnskabsbrugerne og ej. 

Ja, for man kan sige- Én ting er jo, hvad vi hælder ind i tabellerne, groft sagt, omme bagi. Det kan man 

jo- Man kan jo gøre sig nogle kvantitative overvejelser. Og så er der jo så også et kvalitativt element i 

det. Og hvor jeg synes, den sidste del jo i høj grad, i hvert fald, relaterer sig til noget af den viden og 

nogle af de spørgsmål, vi får, blandt andet via vores Investor Relations. Men så kan du sige, derudover 

så- Den verbale del af årsrapporten, der må vi ligesom forklare, hvordan er det, vores forretning 

udvikler sig? Hvad er det, vi fokuserer på? Hvad er det, vi gerne vil? Hvor vil vi hen? Hvordan er det, 

vi vil styre det? Alle de her ting, som jo i virkeligheden er det, som forhåbentlig skulle skabe værdien 

for en aktionær og en investor. Det er sådan ligesom det fundamentale i vores forretning. Det er jo 

også væsentligt. Det er jo ikke nødvendigvis det og det tal i sig selv, men det er jo helheden og 

forklaringen i, hvordan man ligesom prøver at anskueliggøre, at det ikke bare er en bunket tal, men 

der altså er noget bagved. Og det leder mig jo næsten over til at sige, at det er jo en af grundene til, at 

vores årsrapport har udviklet sig til at have det format, den har i dag. Så væsentlighed er både et 

spørgsmål om at sige, jamen hvad er den rigtige, relevante historie for læser? Fordi det her er en 

meget, meget kompleks virksomhed. Altså, hvis man skulle dykke ned i detaljerne med alt, hvad der 

rører sig på alle de kontinenter, vi opererer, de forskellige systemer og de forskellige markeder og 

kulturer og så videre (griner), så vil folk tabe pusten. Det er der ingen tvivl om. Så der, hvor man 

ligesom kan trække de store linjer, uden at gøre dem for store selvfølgelig, men sige, ”Ja, prøv at hør. I 

Østeuropa, der er det det her og det her, der rører sig. Det her, det er, det er det, der er vigtigt, det er 

det, vi styrer efter. I Asien, der er det sådan og sådan og sådan.” Og det skal vores taldel, om jeg så må 

sige, omme bagi så gerne understøtte på en pragmatisk måde. Så godt som man nu kan, ik’. 

Kan det være- Hvis jeg skal finde et eksempel, så kan jeg se, der er nogle steder i årsregnskabet, 

hvor I henviser til ledelsesberetningen. 

Ja. 

Jeg kan se, her har I for eksempel et ikon som et ”I”, hvor der står et uddrag, måske fra 

ledelsesberetningen med sidehenvisning? Og det tror jeg også, der er andre steder. Og så har I også 

indsat nogle slags kommentarbokse, fordi kommentarbokse som sådan ikke har noget at gøre med 

regnskabspraksis eller væsentlig risici, men ligesom er en oplysning til læseren måske? 
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Ja, du kan sige- Altså, I'et der, det har du fuldstændig ret i, det refererer til, at der er informationer at 

finde et andet sted. Vi er jo underlagt nogle krav i forhold til, hvilken information der skal være hvor. 

Så derfor er vi ligesom lidt forpligtet til at sige, ”Nå men, det her, det skal være der.” Så for ligesom at 

skabe den her forbindelse for læseren, så har vi valgt ligesom at lave en krydsreference på den måde, 

kan du sige. For vi synes, det er relevant, at dem, som- Det her konkrete eksempel, så er det jo noget 

med ledelsens aflønning, hvis ikke jeg tager meget fejl. Og i det eksempel, jamen der har vi jo et ret 

omfattende vederlagsafsnit oppe i ledelsesberetningen, som forklarer i detaljer, hvad det egentlig er 

for nogle komponenter, der indgår, og hvorfor de indgår, som de gør. Så på den måde, så prøver vi 

ligesom at gøre det lidt mere læsevenligt. Fordi noget af det, vi jo gerne vil med det her, det er at sige, 

det her, det er jo ét samlet dokument. Det er jo ikke en lirumlarum af en sladder i starten og så nogle 

tal til sidst. Det kan du sige, det ender det jo mange gange lidt med at blive. Og sådan var det i endnu 

højere grad, hvis du kigger tilbage, hvordan vores årsrapport var sat sammen tidligere. Man prøver 

lidt ligesom at integrere dokumentet så meget, som vi nu kan inden for de rammer, der er givet. I 

forhold til det andet hernede, boksen du nævner, så kan man sige, det her det er sådan en- Ja, det er en 

informationsboks til lige at sige, jamen- Det her er et skøn, vi udøver på det her og siger, hvad er key 

management personnel hos Carlsberg? Altså, hvem indgår i den kategori? For at folk kan forstå, at- Nå 

men, det drejer sig om de og de mennesker. Det er den her kreds af mennesker, vi snakker om. Det kan 

jeg godt afsløre, at den her definition har så ændret sig en gang imellem. Så derfor kan det være 

relevant at præcisere, hvad det nu er. Hvis man kigger- Du kan se, det minder lidt om det herovre, ik’. 

Den her kasse herovre, det er så her, hvor vi beskriver de skøn, vi udøver. Lidt i højere grad, så man 

ligesom kan forholde sig til, nå, hvad er det, der står ved siden af? Hvordan i alverden er det 

fremkommet? Hvad er der af væsentlige faktorer, der påvirker det? Så ikke decideret praksis, men 

hvad for nogle skøn, og hvordan udøver vi dem, ik'? 

Og nu fortalte du før om, at jeres årsrapport den ligesom flyder sammen i en vis grad. Nu har jeg 

sektion syv åben her, og hvis jeg bare kiggede på den isoleret set, så ville jeg måske blive i tvivl 

om, hvorvidt det var et udsnit fra ledelsesberetningen eller fra taldelen, fordi der ligesom er en 

masse grafik og store tal og sat op i et flot layout. Det er vel også lidt det, du mente før? 

Ja, man kan jo sige- I Danmark har der været en tradition for at bruge et godt gammeldags A4 

portrætformat, hvor man jo havde en klar afgrænsning mellem en ledelsesberetning og så en taldel, 

som var meget tung at komme igennem om man så må sige. Det var tal på tal på tal. Der kunne godt 

være nogle verbale beskrivelser her og der, men det var jo typisk en opremsning af regnskabspraksis 

eller sådan nogle ting og sager, som godt kan være lidt tungt at komme igennem. Og det er jo ikke 

nødvendigvis særlig relevant at læse i en sammenhæng. Eller, altså, læse ud i én køre. Det er måske 

mere relevant at læse det i en sammenhæng med det konkrete område, du i øvrigt har interesse for. Så 

det her med at inddrage grafer, for eksempel, og ligesom lave overskrifter og sige, hvad er the 

highlights for året? Det her det er ligesom, hvad er highlights inden for den her sektion, det der nu 

bliver behandlet her, ik'. Det er staff cost og vederlæggelse her, ik'. Og der bryder vi lidt med 

traditionen og siger, ”Det behøver ikke være stift og kedeligt nødvendigvis.” Det kan godt hjælpe en 

regnskabslæser lige at få det præsenteret af en graf. Nogle gange, det der med at anskueliggøre noget 
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med en graf giver 100 gange mere information, end en hel spalt tekst kan gøre. Så det prøver vi at 

udnytte nogle gange. Men det skal heller ikke være sådan- Det skal jo ikke ligne en- Altså, det skal jo 

ikke ligne en reklame. Et reklameblad eller noget som helst. Det skal prøve- Det skal stadig være 

relevant information. Så det er ikke sådan, vi har det over det hele. Men vi har det nogle steder, hvor 

vi synes, at det kan give et umiddelbart overblik. Der vil jeg sige, det er jo ikke- Måske ikke helt så 

unormalt i nogle andre lande. I mange andre lande er det- Vil det være endnu mere kedeligt end den 

danske, men- Der er også andre lande, hvor man tidligere har taget til sig, det her med at bruge nogle 

andre virkemidler end bare tal og tekst. Så det har vi da været inspireret af, vil jeg sige.  

Nu nævnte du før, at det jo ikke skal være et produktblad. Jeg har lavet et spørgeskema til 

regnskabsbrugere og blandt andet bedt dem om at forholde sig til Electrolux’ årsrapport. Electrolux 

de benytter sig meget af fotografier af deres produkter, ligesom for at skabe en god stemning. De 

første omkring otte sider i deres årsrapport fra 2014, jeg tror også fra 2015, der lige er kommet, det er 

fotografier med begrænset tekst. 

Okay. 

Og så har jeg bedt regnskabsbrugerne- Det er udsendt til nogle professionelle regnskabsbrugere og 

aktieanalytikere- Om at forholde sig til i hvor høj grad de synes, at sider, som dem i Electrolux’ 

årsrapport, er relevante og passende i aflagte årsrapporter. Og der svarede de alle sammen ”lav 

grad”. 

Det må man sige ja til. Det kan jeg godt forstå. 

Er du overrasket over det? 

Næh. Jeg synes, der skal være et spillerum, vil jeg sige, fordi- Jeg synes også, det er væsentligt som 

regnskabsaflægger og ligesom at sige, hvad er det for en virksomhed, der er tale om og ligesom prøve 

at forklare lidt om, hvad for en ånd og sjæl er der og så videre. Det synes jeg er fair nok. Og vi har 

tidligere, synes jeg, måske nok gået lidt for langt. Vores 2007 årsrapport den indeholdt sådan nogle 

opslagssider, du kunne folde ud, med billeder af øl på i stimer over det hele fra alverdens lande. Og 

det er jo sådan set flot at se på, men for meget af den slags det gør jo, at man jo på en eller anden 

måde- Man bliver jo ligesom- Altså, hvis nu man forestiller sig, at man læser det fra a til z, et regnskab, 

så bliver man i hvert fald afbrudt, kan man sige. Det er nok de færreste, der trods alt læser det på den 

måde, men jeg vil sige, vi prøver at balancere det, for vi har jo også billeder af øl, og hvad ved jeg. Nu 

har det jo ikke lige her, men i den anden ende måske. Det har vi jo også i vores her og der for at spice 

det lidt op. Og det er lidt for at spice det lidt op, for at skabe en stemning. Prøve at sige, ”Jamen, vi 

synes jo at øl-” Nu kigger vi her på nogle billeder fra Asien. ”Jamen øl, som vi ser det, skal jo nydes i 

det gode selskab, til en hyggestund og så videre, ik’. Det er det, vi forstår ved fornuftig anvendelse af 

øl”, om du vil. Og det synes jeg er fint at illustrere det med nogle billeder og sådan noget, uden at det 

er øl, det hele drejer sig om. Altså, hvis nu der stod, altså, ”Ugen efter offentliggørelsen af årsrapporten 

er der slagtilbud i Bilka på pilsnere.” Så ville det nok være (griner), synes jeg i hvert fald, at skyde 
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langt ved siden af. 

Kan du måske også knytte et par ord til jeres indledende afsnit, ”At a glance”? I mit spørgeskema 

der var et af mine afsnit, i hvor høj grad at afsnit, der så ud som ”At a glance” findes relevante for 

regnskabsbrugerne, hvor jeg konkret nævnte Carlsberg som eksempel. Og nu prøver jeg lige at 

finde regnskabsbrugernes besvarelser. Og der kan man se i hvert fald, at langt størstedelen de 

finder ”At a glance” relevant ”i høj grad”.  

Ja. Og faktisk, hvis du- Det har du måske allerede haft lejlighed til at kigge på, men Dansk Industris 

Regnskabsråd uddeler jo også nogle priser i forbindelse med regnskabsaflæggelse og blandt dem fra 

ISS, som du nævnte, hvor blandt andet en af paneldeltagerne derinde, lige såvel som min chef Tina 

var. Og noget af det, der blandt andet var på programmet, var præcis sådan nogle afsnit her. 

Relevansen af dem. Og der var noget debat omkring det. Og hvem var gode til det, og hvem var 

dårlige til det? Hvad er ”At a glance”? Er det tolv sider? Eller er det to sider? Og så videre. Og der vil 

jeg sige- Og det synes jeg bliver understøttet meget godt af det der. Der var sådan en bred opfattelse 

og anvendelse af det her med at lave en eller anden- En hurtig præsentation, om du vil. Men som jeg 

så det, eller hørte det, vil jeg nærmere sige, var der to måder, folk ligesom valgte at se på det. Den ene 

var at sige, ”Det er en appetitvækker, så det er et par sider med the highlights, om jeg så må sige, og så 

læser du i øvrigt videre og læser resten af årsrapporten.” Hvor andre sagde, ”Det her, det er en 

komprimeret årsrapport. Nu koger vi det hele ned til fem sider, og så er det nok for nogen. Og så 

resten, det er til nogle andre.” Og der er ligesom- Hvorfor der er de der to filosofier- Når man først 

bevæger sig ned af den vej, så skal man i hvert fald gøre op med sig selv, hvad det er man vil, synes 

jeg. Jeg synes uanset hvad, så er det relevant. Jeg tror, vi er måske nok lidt mere i den sidste kategori, 

fordi vi har en så omfattende årsrapport, som vi alligevel har. Og en kompleks virksomhed, kan man 

sige. Så for mange vil det alligevel være for meget at fordøje, hvis man skal tage det hele ind. Altså, 

man har måske ikke- Det er jo ikke alle, desværre, der har, nødvendigvis, den fulde indsigt og 

kompetence til at kunne forstå alle elementer, og det synes jeg er fair nok. Så synes jeg, at så skal det 

der ”At a glance” altså trods alt have et niveau og en dybde, så det ligesom kan favne lidt mere. Og 

der vil være andre, hvor det vil være bare en appetitvækker, fordi at de fleste kan være med på resten. 

Så det synes jeg er en relevant skelnen at gøre. 

 [Fælles gennemgang af PDF-finesserne i årsrapporten fra PotashCorp (Finland), regnskabsår 2015. 

Kan det være noget, I overvejer? For eksempel det her med, at man kan klikke på alle regnskabstal 

og få det direkte over i Excel? 

Det tør jeg ikke sige. Jeg ved faktisk ikke, om det er blevet konkret overvejer. Det er løbende noget, vi 

forholder os til og overvejer, skal vi gøre det mere- Et mere interaktivt dokument, end det allerede er? 

Fordi man kan jo- Man kan gøre alverdens ting og sager. Man kan sige, meget af den her information, 

som der nu er her- Det her er jo nogle hovednøgletal, som jeg kan se det- At der- Dem har vi jo i 

forvejen offentliggjort i Excel. Så de er jo derude. Men selvfølgelig, det kunne da lette tilgangen, hvis 

man skulle klikke der. Så slap man for at logge ind på vores hjemmeside og sådan nogle ting og sager. 

Så det er da meget muligt. Det må tiden vise. Det er jeg jo desværre ikke ene om at bestemme (griner). 
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Men som du også lige selv har refereret til- Vi har, men mere forsimplet, vi har nogle links i toppen af 

vores årsrapport til brug for den, der læser det på en computer eller på en iPad eller noget. Til at 

navigere rundt. Og det er sådan- Det er der, vi er nu. Man kan klikke på notehenvisningerne og hoppe 

mellem- Eller sektionhenvisningerne og hoppe mellem dem. Og man kan klikke på de forskellige 

sektioner af årsrapporten og hoppe mellem dem. Og det synes jeg, det- Når man siger til folk, 

”Desværre, du kan ikke længere få lov til at bladre i den”, så er det klart, så kan det blive lidt 

omstændigt at skulle sidde og scrolle sig igennem i hvert fald, ik’. Så det hjælper stadigvæk, synes jeg. 

Nogle af de her ting er selvfølgelig interessante nok. Man kan sige, det der med, om man skal se det 

enkeltsidet eller dobbeltsidet, det kan PDF jo klare for dig. Så det er ikke strengt nødvendigt. At man 

kan lukke det. Jo, der er én knap eller en anden knap, det er sådan lidt- Det er jo meget smart, men 

altså, om det i virkeligheden gør den store forskel, det kan jeg ikke svare på. Men det med Excel, jo det 

kunne da godt være relevant. Det kan jeg da ikke afvise. 

Kunne man forstille sig, at man lægger hele IFRS-regnskabet ud som Excel? Hvis man bygger 

modellen op i Excel? 

Ja. Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke lige, vi har overvejet, må jeg tilstå. Jeg tør ikke svare på 

heller, om det har den store interesse som sådan, altså. Der kan altid være en enkelt feinschmecker her 

og der. Man kan sige, det vil alligevel kræve en del omarbejde for vores vedkommende, altså. Alt det 

arbejde vi laver underneden for at generere det her regnskab, er jo ikke nødvendigvis noget, vi synes, 

vi skal dele med alle og enhver, kan du også sige. Så det ser jeg ikke lige for mig. Men man ved jo 

aldrig. 

Hvis vi springer lidt hen til væsentlighed igen. Kan omkostninger så nogle gange have en 

betydning for, om I tager bestemte informationer med, hvis der er mange omkostninger ved at 

indhente og opgøre en bestemt information?  

Det kan jeg ikke erindre skulle være sket. Tværtimod vil jeg næsten gå den anden vej og sige, at vi har 

investeret millioner i at have de relevante informationer til rådighed. Fordi én ting er, du kan sige, 

hvad der skal discloses til en årsrapport, men vi skal ligesom også bruge nogle informationer (griner) 

for at drive væksten jo. Så det er vores primære fokus. Men det gode ved, at vi arbejder sådan på tværs 

af funktioner, som vi gør her, som jeg også lidt snakkede om tidligere, i samarbejde med markederne, 

det er, at vi er jo så involveret, når sådan nogle ting er sat i design. Så det vil sige, hvis vi ser et behov 

eller en mulighed for, at vi på eller anden måde kan få tilvejebragt information, som vi før måske 

havde svært ved, eller som- Altså, den ikke var der, så tager vi selvfølgelig den mulighed i betragtning 

og vurderer, om det er noget, vi vil. Om det er relevant for årsrapporten eller relevant for styring af 

virksomheden. Jeg vil sige, styring af virksomheden kommer selvfølgelig først. Jeg kan komme med 

masser af eksempler på, at vi har sagt, ”Jamen hov, her der har vi jo en mulighed for, at vi på en anden 

måde kan få den her information samlet og rapporteret ind centralt, end vi kunne før, hvor nogen 

skulle sidde manuelt og samle den op et eller andet sted.” Og du kan sige, det med at sætte folk til 

manuelt at gøre det- Altså, vi kan godt sige til alle, at de skal gøre det, men om det bliver lige så godt, 

som hvis du har en automatiseret proces, der ligesom samler det op og spytter det videre, om du vil, 
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det kan man måske så stille spørgsmålstegn ved. Det kan jeg jo af gode grunde ikke 100 procent svare 

på. Men på den måde synes jeg, der har vi tværtimod gået en anden vej og investeret mange penge i at 

få det favnet så meget, som vi overhovedet kan. Og jeg tror, hvis man kigger på vores- Altså, den 

information vi i virkeligheden medtager, så kan man sige- Hvad skal man sige, den ordinære 

driftsinformation, om du vil, eller information om den ordinære drift, den bliver jo genereret i de store 

systemer i mange interaktive processer, som jo ender i et eller andet resultat og omsætning og så 

videre og så videre. Og der er ikke som sådan nogen begrænsninger. Der er ikke noget, der er for dyrt, 

fordi det lever derinde, om jeg så må sige, alt det der er relevant. Det er jeg egentlig ikke i tvivl om. 

Der hvor man kan komme i klemme nogle gange, det kan være, hvis der er nogle helt særlige 

transaktioner eller nogle specifikke skøn eller et eller andet. Eller noget, hvor man finder ud, at der er 

et eller andet særligt i år, og det vil måske være en fordel at få et sammenlignende tal på fra sidste år, 

som man jo ikke lige havde i forvejen. Og der må jeg sige, der har jeg altså aldrig oplevet, at vi gik 

tilbage og sagde, ”Ej, det er simpelthen for bøvlet.” Så producerer vi det. Og så bringer vi det. Og det 

har vi ikke noget problem med. Jeg kan give dig et eksempel. I vores årsrapport i år, der har vi jo så i 

vores sektion vedrørende impairment, ikke-finansielle aktiver, der har vi jo så medtaget en sensitivity-

analyse, som vi ikke har medtaget tidligere. Så vi har været inde og vurdere- Eller vi har været inde og 

analysere og sige, ”Hvor stort et fald i cash flow kan vi absorbere, uden at det resulterer i en 

impairment?” Og så har vi jo så lavet nogle beregninger på det. Og så har vi været tilbage og gentaget 

sidste års impairment test og lavet den samme analyse for det også, selvom det var et ret omfattende 

arbejde (griner). Så gør vi selvfølgelig det, fordi det er da rart- Eller relevant for nogen at sige, jamen 

okay, nu bringer vi den her nye sensitivity på banen. ”Hvorfor gør de pludselig det? Er det fordi, det 

er blevet værre eller bedre?” Eller, du ved. ”Hvordan er nu det?” Folk skal have en mulighed for at 

forholde sig til konteksten, ik'. Vi har lavet nogle store nedskrivninger i år. Vi synes, det var relevant at 

sige, ”Jamen prøv at se her. Nu ligger vi altså her, og sidste år lå vi der. Der er en naturlig 

sammenhæng.” Det har vi ikke noget problem med. Det gør vi gerne. Altså, det synes vi er relevant. Så 

det synes jeg ikke- Jeg kan ikke genkende, at det skulle være et problem. 

Nu nævnte du noget om følsomhed. Kan jeg så spørge, mener du så, at den oplysning skulle have 

været med sidste år, eller er det fordi, den først har relevans i år? 

Sidste år der havde man andre forventninger, og fremtidsudsigterne var bare nogle andre, og 

resultatet af vores impairment-test sidste år var et andet, om du vil. Nej, konklusionen er den samme, 

men spændet og den overdækning vi havde i vores impairment-test var et andet sidste år. Hvilket 

analysen også viser. Hvor man kan sige, jamen specifikt for Østeuropa, jamen så har vi jo været, i 2015, 

nødsaget til at revurdere helt fra bunden af og sige, ”Hvad er vores forventninger?” Fordi vi kan ikke 

blive ved at genbruge de forventninger, vi nu engang satte i søen tilbage da vi opnåede kontrol med 

dem i 2008, som vi har arbejdet ud fra i en årrække. ”Vi forventer, at det går sådan og sådan. Den 

nuværende situation i Rusland, det er en midlertidig ting, vi kommer tilbage.” Altså, det har vi 

fuldstændig revurderet. Og så er det klart, jamen, så bliver de fremtidige cash flows- Man forventer jo 

nogle andre end dem, de var sidste år. Og sidste år havde du et meget, meget stort headroom. Jamen, i 

år, fordi du ligesom ændrer dine forudsætninger, ja så bliver det et andet. Og så fordi vi også netop 
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har foretaget nogle nedskrivninger på nogle varemærker og så videre, så er det klart, så kunne der 

godt brede sig lidt usikkerhed og sige, ”Hvor langt er vi i virkeligheden fra?” Og det kan godt være 

svært at forholde sig til det her med, om der er en diskonteringsfaktor, og der er en 

residualperiodevækst, men hvad med resten? Fordi det er sådan nogle meget enkeltstående elementer. 

Derfor synes jeg, det var måske relevant at sige, jamen, hvis vi bare kigger på den drift, som vi allerede 

nu kender, så skal der faktisk ret meget til. Og det prøvede vi at illustrere ved at give den her 

yderligere oplysning. 

Kan det være en svær balancegang imellem, hvor meget man tager med, og hvor meget man ikke 

skal tage med?  

Nej, jeg synes egentlig ikke, det er så svært. Det kræver selvfølgelig lidt omhu. Og det kræver, at man 

tænker sig lidt om. Vi arbejder ikke med faste væsentlighedsniveauer. Vi har ikke et notat, der ligger 

og siger, ”I skal gøre sådan og sådan og sådan.” Det her team vi har centralt, IFRS-teamet her, det er 

os, der- Det er vores lille lukkede kreds, der laver de vurderinger og de overvejelser og tager 

beslutning om, hvordan det skal laves. Eventuelt kan vi lige køre det forbi vores CFO, bare lige for at 

alle er enige om, hvad det nu er, vi synes, der er væsentligt. Men jeg synes ikke som udgangspunkt, at 

det er et større issue. Fordi mange gange så det, der relaterer sig til den ordinære drift, jamen det har 

vi en ret detaljeret forklaring omkring. Så vil der være noget omkring restruktureringer, som jo oftest 

kan være noget af det, der tiltrækker sig lidt opmærksomhed og sige, ”Jamen, hvad er det, I går og 

laver? Hvad forventer I, der kommer ud af det? Hvorfor er det noget særligt? Hvorfor er det ikke en 

del af den ordinære drift? Hvad er det, det vedrører?” Det giver vi så nogle forklaringer og nogle 

specifikationer af. Det er mange gange der, hvor der er meget interesse om det. Så kan det være noget 

omkring impairment og så videre. Hvis du er milevidt fra at skulle lave en nedskrivning, så er det 

vigtigere at give det budskab, end at give alverdens tal om alt muligt. Så det er sådan lidt om at føle 

sig frem, synes jeg. Og det bruger vi da noget tid på. Og vi ved jo nogenlunde, hvor skoen trykker. Vi 

kender vores regnskaber, vi har en rimelig god fornemmelse af, hvad folk interesserer sig for derude, 

qua de spørgsmål vi får jo. Så på den måde synes jeg- Så vil jeg tro- Jeg skal selvfølgelig ikke være den, 

der konkluderer, men jeg vil mene, at folk vil sige, at der er den relevante information, der nu engang 

er tilgængelig, og væsentlighedsniveauet det er nok sådan, som det skal være. Selvfølgelig, folk ved jo 

ikke, hvad de ikke ved, men altså- (griner) Jeg tror ikke, der er nogen, der som sådan savner noget. Det 

er ikke den opfattelse, jeg har.  

Men er det korrekt opfattet, hvis I så fokuserer meget på de kvalitative faktorer, i forhold til hvad 

netop jeres regnskabsbrugere har af interesse, og det hører jeres investor relations om og som 

måske gerne vil gå lidt bort fra at fokusere alt for meget på de kvantitative faktorer, altså bare på 

tal? 

Du kan sige- Ja både og. For selvfølgelig er der noget kvantitativt også. Hvis du tager vores 2012 

årsrapport og kigger på balancen og så tager vores 2013 årsrapport og kigger på den samme balance, 

så er der færre poster, simpelthen, i balancen i 2013. Vi har simpelthen aggregeret nogle af dem. Og det 

har vi gjort ud fra- Rent kvantitativt så var de simpelthen så små, at det gav ikke mening at præsentere 
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dem for sig selv. Det indikerer tværtimod, at vi syntes, det var væsentligt. Og regnskabsbruger skulle 

tage særlige forholdsregler, eller hvad du vil kalde det, i forhold til det. Og det var absolut ikke 

nødvendigt. Tværtimod, vil jeg sige. Så på den måde der er det jo så lidt en blanding. Altså, at hvis du 

har en balancesum på 150 milliarder, og du så har et eller andet aktiv på 22 millioner stående i din 

balance, så tænker folk, ”Hvorfor er det nu vigtigt”, ik’? Så det synes jeg, det er sådan måske lidt en 

blanding. Altså, men rigtig meget af det vil være det kvalitative. Eller sådan ligesom kommer ned til 

de følsomme ting. 

I forbindelse med, at I så har kortet jeres balance lidt ned- Kan det måske have noget at gøre med, 

at der har været et skred eller en generel udvikling i forhold til større fokus på væsentlighed? Og 

måske større frirum hos virksomheders ledelse til at fokusere på væsentlighed? Eller er det noget, I 

altid har haft stor fokus på? 

Nej, jeg tror måske nok, at vores ledelse lige specifik på præcist, hvad der er endegyldigt sådan i 

balancen, der tror jeg, de lytter de lidt til også, hvad vi måske siger, sådan, eksperterne på området. Jeg 

kan give dig et eksempel. Vi har available for sale investments- Det har vi simpelthen taget ud af 

balancen også og drønet ned i receivables, fordi de udgør mindre end en promille af balancesummen 

og har ikke nogen praktisk betydning for vores drift. Altså, uden at afsløre for meget, kan jeg godt 

sige, at flere af de der investeringer, der ligger der, er jo sådan noget, hvor vi er tvunget til for 

eksempel at have en investering i en bryggeriforening eller i sådan et returemballage-netværk eller et 

eller andet, fordi det er ligesom et krav, i og med vi opererer i den branche, vi gør. Men det er ikke 

som sådan- Det er jo ikke et driftsaktiv eller noget. Det er nærmest sådan, du ved- Du donerer nogle 

penge, og hvis du en dag lukker det ned, så får du dem tilbage igen-agtigt, ik’. Så det er lige før 

næsten, du kan sige, at det er et tilgodehavende jo. Altså, bare for at give et eksempel på, hvad noget af 

det er i hvert fald. Og det er en uhomogen masse. Den er for det første meget, meget lille, og den tjener 

ikke sådan det store formål i forhold til analysen. Så derfor så har vi jo aggregeret sådan noget som 

det, ik'. Og det har vi gjort, og så sige de, ”Nå ja, det kan de da godt forstå.” Punktum. 

Så væsentlighed det handler, efter din opfattelse, meget om det her med at aggregere information? 

Det gør det i hvert fald også, kan du sige. Jeg synes, man kan sige, der er aggregering af information. 

Fordi hvis man kigger på- Og nu også lidt, hvad siger det her skriv fra IFRS, eller IASB, undskyld, lidt 

om, jamen, hvem er brugerne, og hvad kan man med rette forvente, og hvad skal det bruges til? Og så 

videre, ik'. Jamen, jeg ved jo fra de analytikere og for den sags skyld investorer, som jo er dem, som 

stiller spørgsmål og kontakter os direkte, eller ringer ind på de investorkald der er og så videre. Jamen, 

de har jo nogle finansielle modeller, de ligger og vedligeholder og så videre, så for dem er det jo noget 

information- De søger noget specifik information til at forfine deres model, til at lave deres 

fremskrivninger og så videre, ik'. Og det vil sige, så får man et godt indtryk af, okay, jamen hvor er det 

skoen trykker? Jeg ved også godt, at der er forskellige måder at definere investeret kapital på. Og der 

kan være forskellige måde at definere, hvad er indtjening og så videre og så videre. Det må vi så prøve 

at tilgodese på en eller anden måde og sige, ”Jamen, vi styrer forretningen sådan her. Så for os, der er 

det her EBIT. Men vi kan også godt forstå, at nogen synes, at nogle af de ting, vi indregner som en 
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særlig post og ved restruktureringer, det synes andre, at det skal være en del af den primære drift, så 

derfor så er informationen til rådighed. Den er jo ikke som sådan aggregeret. Tværtimod, 

disaggregerede den jo, ud af en særskilt linje. Og hvor du kan sige, der kan være ting på balancen, 

hvor du bare må sige, ”Jamen, det og det og det er jo i virkeligheden ikke interessant, hvis du skal 

beregne investeret kapital, så derfor så er det måske ikke så relevant for jer at kigge på.” Men igen, du 

ved, man kan nok ikke tilfredsstille alle. 

Er I nogle gange i kontakt med jeres revisor, om- 

Om væsentlighed? 

Ja. Eller er det meget inhouse? 

Ja, det gør vi mest selv. Selvfølgelig kan du sige- Men det er mere- Jeg vil sige, det er sådan mere til 

orientering, vi har gjort sådan. Og så selvfølgelig, hvis de er vildt uenige, så- Det har jeg jo ikke 

oplevet, men altså, hvis de skulle være det, så vil vi indgå i en dialog, men altså, det styrer vi selv, 

synes jeg, et langt stykke hen ad vejen. Hvis man laver årsrapport om, som det her- (vertikalt format) 

Det er jo klart. Der gjorde vi os nogle forestillinger om, hvordan det skulle være og byggede det op. Da 

vi så havde gjort det, så gik vi til vores revisorer og sagde, ”Vi har tænkt os at gøre det her. Så det er 

nu, I skal sige til, hvis I synes, der er et problem med det.” Og så havde de så lejlighed til at gøre det, 

ik’. Men det er sådan typisk på den måde, vi opererer.  

Skelner I nogle gange til jeres konkurrenter i forhold til, hvad Heineken og hvad de alle sammen 

tager med og så siger- Så kan man måske sige noget om, hvad der også er vigtigt for jeres 

regnskabsbrugere? 

Ja altså, man kan sige- Ja, både ja og nej, vil jeg sige. Vi er sådan- Hvordan vi styrer vores forretning, 

sådan, det er jo selvfølgelig- Der kigger vi meget indad. Jeg kan ikke afvise, at vores direktion jo- Altså, 

de er jo løbende- Vi er jo i løbende dialog med de andre. Det er jo ikke sådan, at vi ikke snakker 

sammen. Tværtimod. Altså, så sent som den anden dag, hvor vi inhouse havde et kald med Heineken 

omkring, hvordan de påtænker at implementere og fortolke IFRS '15 og sådan noget. Så der prøver vi 

selvfølgelig at finde noget fælles fodslag. I forhold til, hvad man medtager i sin årsrapport, der kigger 

vi måske mere sådan og sige, jamen- Det er måske mere sådan- De ting, som jeg kigger på, hvis jeg 

skal tale om mig selv, så vil jeg kunne finde på at sige, ”Jamen, hvad for nogle disclosures? Hvad 

medtager de andre i deres disclosures vedrørende impairment for eksempel?” Impairment-test og 

følsomhed og alle de her ting og sager. Og hvad er det for nogle modeller, de bruger? Hvad er det, de 

beskriver? Og sådan nogle ting og sager. Og hvorfor gør de det? Altså, ligesom at sige, jamen okay, 

kan man få noget inspiration til, at vi- Og det vi gør, er det rigtigt, forkert eller-? Men jeg synes ikke- 

Altså, det er jo ikke sådan, at vi sætter os ned og siger, ”Nå, hvad gør de andre?” og så indretter vi 

vores årsrapport. Det er jo mere for at sige, ”Har vi skudt ved siden af tavlen? Det ser ikke sådan ud. 

Fint.”  

Ja, nu har vi talt lidt om impairment, og det er måske fordi, at IAS, den standard som nu vedrører 
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det, stiller så mange krav til, hvad man skal oplyse med CGU'er og så utroligt mange oplysninger i 

forhold til goodwill, blandt andet. Når I så skal vurdere, hvilke af de mange krav der er væsentlige 

for jeres regnskabsbrugere, så må man ligesom stikke en finger i vejret og sige, hvad rører der sig 

på markedet og hos jeres konkurrenter og så lidt lade være med at have 10 sider for at opfylde alle 

de krav. Hvis jeg overdriver lidt. 

Ja, men det er helt okay. Jeg vil sige, en af udfordringerne i forhold til væsentlighed er jo, at det kan 

godt være, at Heineken eller ABI, eller hvad det nu måtte være, de slipper af sted med ikke at oplyse 

ret meget. De er underlagt en regnskabskontrol i deres eget hjemland, og vi er underlagt vores. Og vi 

skeler jo nok mere til- Præcist hvad angår sådan den form for væsentlighed, om du vil- Til hvad er det 

vores regnskabskontrol herhjemme de ligesom lægger vægt på? Hvad mener de er væsentligt? Fordi 

det er jo dem, vi kommer i karambolage med, hvis det er, der er et problem med, at vi tager for lidt. 

Kontakter I nogle gange dem proaktivt, hvis det er Finanstilsynet og- 

Nej, ikke i hvert fald hvad jeg kan erindre, vi har gjort. Vi skeler selvfølgelig til, altså hvem bliver taget 

ud til kontrol, og hvem er blevet bedt om at rette? Det har vi nogle eksempler på i øvrigt. At 

Finanstilsynet har bedt Danske Bank og Tryg om at rette deres impairment noter for eksempel, ik’. 

Altså, det er klart, det er sådan noget, vi holder øje med og skeler til og siger, ”Okay, hvis det er sådan, 

de fortolker det, så hænger vi jo lidt på den. Fordi én ting er- Du kan sige, man kan jo godt vælge at 

tage en kamp, men der er jo allerede nogen, der har tabt den (griner). Så er det jo ligesom om, så- Så 

må man hellere rette ind. Og det er måske her, hvor sådan en skrivelse som den her, IFRS Practice 

Statement med væsentlighed, den kunne være interessant eller er relevant, synes jeg. Fordi som jeg 

læser det, så gør og tænker og fortolker den, vil jeg sige, fuldt- Meget aligned med, hvordan vi 

arbejder, hvordan vi tænker hos Carlsberg. Den måde vi arbejder med det. Det kan godt være, der er 

et eller andet disclosure-krav om, at man skal oplyse sådan og sådan og sådan. Men hvis det er 

komplet uvæsentligt, eller det har ingen relevans overhovedet, så tager vi det ikke med. Og vi 

forklarer ikke, hvorfor vi ikke gør det. Det gør vi altså bare ikke, fordi sådan er det nu engang. Og man 

har jo set, at vores regulatorer herhjemme, de har jo så (griner)- De får jo- Som jeg i hvert fald har 

opfattet, har fortolket det noget anderledes nogle gange, hvad væsentlighed er. Der er nogle ret 

interessante eksempler rundt omkring tilbage i historien med, hvor folk er blevet tvunget til at 

medtage nogle ting, som de ellers havde aggregeret. Jeg har hørt noget om en- Jeg kan ikke huske, 

hvad det var for en virksomhed, som havde en eller anden ejendom, som var en investeringsejendom, 

som jo egentlig ikke havde nogen særlig stor bogført værdi. Så derfor var den blevet aggregeret ind i et 

eller andet tal. Og så selvom den her investeringsejendom jo formentlig udgjorde en procent eller 

sådan noget af balancesummen eller et eller andet, så udgjorde den ejendom jo klassifikationsmæssigt 

100 procent af investeringsejendomslinjen i balancen. Så derfor var det en væsentlig fejl, at den ikke 

var skilt ud særskilt. Hvor jeg bare kun kan ryste på hovedet og sige, det er jo vanvid. Altså. 

Men det er måske fordi, der tidligere ikke har været stort nok fokus på IAS 1 punkt 30, eller hvad 

det er, der forholder sig- 

31, ja. Problemet er, at det efterlader jo masser af rum for fortolkning. Og det er det gode ved IFRS. Det 
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gør, at vi har mulighed for at udarbejde forskellige årsrapporter og kan dimensionere dem efter 

forholdene i forhold til US GAAP, eller hvad det kan være. Omvendt giver det også mulighed for, at 

de fortolker én ting, og vi fortolker en anden ting. Og det her er jo i hvert fald et af områderne. Der står 

jo kort sagt, at ”du skal ikke medtage information, der er uvæsentlig” eller noget i den stil. Jo tak 

(griner), men hvad er så uvæsentlig? Så er du jo tilbage næsten ved udgangspunktet, ik’. Det er sådan 

lidt- Jamen, det er jo 100 procent af en regnskabspost, så må det jo være væsentligt. Sådan kan man jo 

godt vælge at se det. Men- Ja. 

Oplever I nogle gange, at der er væsentlige informationer, som ikke er krævet i standarderne? 

Altså, der er nogle ting, man kan undre sig over. Det er småting, men- Altså, for eksempel, ja, IAS 37 

”hensatte forpligtelser”. Der er ikke krav om sammenligningstal på hensatte forpligtelser. Og det er 

der bare ikke (griner). Og det er sådan set lidt pudsigt, kan man sige. For nogen er det jo væsentligt, 

synes jeg, ik'. Så derfor så kan man- Hvis man er en god regnskabsaflægger, vil man jo bringe det 

alligevel. Men der er ikke noget krav. Det kan man måske undre sig lidt over. Jeg kan også undre mig 

lidt over nogle gange, IFRS 2, ”aktiebaseret vederlæggelse”. Der kan man sige, der er masser af krav i 

det. Og det er meget teknisk, og der er jo ikke en kinamand, der forstår noget som helst af det. Men det 

kan undre mig lidt nogle gange, at den faktiske afregning, den faktiske kontante betaling, som 

modtagerne af aktiebaseret vederlæggelse de rent faktisk modtager, er der ikke noget krav om bliver 

beskrevet nogen steder. Så når de får tildelt aktieoptioner i år nul, og de så udnytter dem i år tre, eller 

hvornår de nu udnytter dem, jamen der er ikke noget krav om, at man skal disclose, hvad har de så 

rent faktisk fået ud af det? Om noget overhovedet. Og det kan egentlig godt undre mig lidt nogle 

gange. Altså, vi discloser et tal på årsbasis af vores egenkapital og siger, ”Det her, det er det, der fragår 

egenkapitalen på udnyttelse af aktieoptioner. Det er ikke fordi, der er et krav om det som sådan. Jeg 

tror ikke, at alle folk vil gøre sig noget begreb om, præcist hvad tallet vil sige, men altså. Men vi prøver 

rent faktisk at give noget information til folk, ik'. Der kan være nogle småting her og der, hvor man 

synes, det er måske lidt pudsigt, ik’. Altså. Men jeg synes ikke, der er noget grelt sådan umiddelbart, 

hvor man tænker, du ved, det er da helt, helt væk, altså. 

Synes du så modsat, at IFRS kræver flere oplysninger, end regnskabsbrugerne rent faktisk 

efterspørger? 

Jeg tror- Altså, hvis du kigger på tværs af brancher, så vil der være noget, der er mere relevant for 

nogen end for andre. Det er klart, der er noget, der er meget relevant for finansielle virksomheder, som 

ikke er så relevant for alle mulige andre, men man er stadigvæk underlagt de krav. Og der vil jeg sige, 

at der er man som virksomhed, som revisor og som regulator, der er man jo altså nødt til på en eller 

anden måde at blive enige om at sige, ”Jamen hov, vi er nødt til- Så kan vi nok scale det lidt ned.” Og 

der synes jeg, der er det vigtigt at have en dialog om det. Vi anvender også finansielle instrumenter til 

afdækning af risici af forskellig art. Og det synes jeg også, det kan i et eller andet omfang godt være 

relevant. Jeg synes, det er vigtigt at beskrive det i forhold til vores drift. Men ikke i forhold til som om, 

vi var en finansiel institution. Så jeg synes, det er vigtig, at man ligesom sådan får peget brillerne den 

rigtige vej, når man så gør det, ik’. Altså, på den måde gøre det relevant. Ellers så bliver det bare 



Interview, Carlsberg 

Fed skrifttype: Interviewer Normal skrifttype: Respondent Rød fremhævning: Essentielt, fremhævet. 152 

uspiseligt. Og det er i forvejen uspiseligt for mange.  

Nu ved jeg ikke, kan det passe at det er IFRS 7, 8, 9, som- 

7. Ja, også IAS 39 og IFRS 9- 

Som måske- Med finansielle virksomheder, som måske ikke passer særlig godt på Carlsberg?  

Jo, altså noget af det er fint nok. Men man skal jo stadigvæk, igen, sådan lige- Der er nogle af dem, 

hvor det er sådan lidt, ”Arh, det- Der er sådan noget med det kontraktuelle flow på fremtidige 

forpligtelser, hvornår man forventer de forfalder og sådan nogle ting og sager, hvor man kan sige, det 

er jo utrolig relevant for en bank og et realkreditinstitut og for os, vores finansielle struktur og så 

videre. Nej, det er måske ikke sådan den mest super relevante information. Men altså, jeg kan ikke 

svare for alle, jo, hvad de synes er relevant. 

I hvor høj grad tager I så det fra? For eksempel IFRS 7 og det, der er relevant for finansielle 

virksomheder? 

Ej, jeg synes- Jeg synes, vi tager sådan rimelig- Nu er det ikke mig, der laver de der disclosures, så jeg 

kan ikke svare 100 procent, hvad vi- Jeg tror egentlig ikke, der er så meget, vi som sådan tager fra. Jeg 

synes, vi har haft en god dialog med vores revisorer om, altså, hvad er relevant og interessant her? 

Hvordan får vi skåret kagen bedst muligt? Og der er jo noget, der er komplet uvæsentligt. Så tager vi 

det altså ikke med. 

Ja. Benytter I jer af nogle tjeklister til at vurdere, om de forskellige oplysninger er med i henhold til 

krav i IFRS? Kan man tale om en tjekliste-mentalitet? 

Nej, altså vi skal jo- Vi laver den til vores revisorer selvfølgelig, men- Altså, det vi typisk gør, det er at 

sige, ”Er der nogen ændringer i forhold til sidste år? Nej. Fint.” Altså det- Uden at sidde og blæse os 

for meget op, men vi har rimelig godt styr på, hvad der rører sig, og hvad der skal være der, så det er 

altså lidt mere at lave regnskabet, det er klart. Hvis der er noget nyt- Lad os nu sige, at det her 

krævede, at man havde en særskilt beskrivelse om sine vurdering af væsentlighed og så videre i sin 

årsrapport, jamen, det er jo klart, så vil man jo- Fordi man så ved, der er et eller andet, så vil man så gå 

tilbage og kigge, ”Nå men, hvad er det så den kræver?” Og så vil vi så indarbejde det. Altså. Og det er 

klart, hvis der kom en stor bølge af ændringer, så kunne det godt være, man ville gribe til en tjekliste. 

Men jeg må sige, med det nuværende niveau af fornyelser, der er, så nej, det synes jeg ikke, der er 

behov for. 

Kan du fortælle lidt om, hvorfor I har valgt at placere revisors erklæringer og ledelsespåtegningen 

bagerst i regnskabet? 

Jeg tror- Jeg kan ikke lige huske helt præcist, men som jeg erindrer det, så hvis du kigger på den måde, 

du læser årsrapporten, hvor vi ligesom siger, at vi synes jo- Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, 

kunne vi jo godt tænke os, at det var ét samlet dokument, som havde et naturligt flow fra vugge til 

grav, om du vil. Og hvis det er på den måde, så virker det måske meget logisk at slutte med 
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konklusionen. Om alt det forangående det så i øvrigt er nogen, der er enige eller- Måske folk ligesom 

signer af på, at det var det. Andre kunne jo selvfølgelig vælge at sige, jamen nogle- Så skulle man have 

konklusionen først. At ”I det følgende- At i alt det, der kommer herefter, det har vi i øvrigt 

gennemgået, og vi enige, så I kan læse det i ro og mag,” om du vil. Det er selvfølgelig en smagssag. 

Men altså for os, der synes jeg, at flowmæssigt det hører sig til deromme. Det er vores valg. 

Nu kan jeg ikke huske, om jeg har spurgt, hvorvidt du mener, at væsentlighed det sådan i al 

almindelighed, generelt er tilstrækkeligt beskrevet i standarderne? Og i hvor høj grad du finder 

behov for vejledning om væsentlighed? 

Jeg synes selv, vi er ret gode til at have- Jeg synes selv, vi har et fornuftigt forhold til væsentlighed, 

hvis jeg skal være helt ærlig. Vi kan godt lide at fortælle om vores virksomhed. Vi kan godt lide at give 

god og meningsfuld information. Vi kan godt lide at prøve at finde på en ny måde- Eller en bedre 

måde at præsentere tingene på, uden at det hele skal gå op i, at det hele kan stemmes af. Vi har enkelte 

steder rundt omkring i årsrapporten nogle tal, hvor man kan sige, ”Hvorfor har I angivet det her tal?” 

Det har vi så gjort for ligesom at sige, jamen, det her er ligesom for, at folk kan se, at tingene rent 

faktisk stemmer på tværs. Så folk ligesom kan forstå, at hov, altså, der er en sammenhæng her. Det gør 

vi nogle gange for ligesom at skabe den her indre sammenhæng i regnskabet. Men derudover så synes 

vi jo, at det drejer sig om at gøre informationen sådan meningsfuld. Og rundt omkring i det ganske 

land, og i resten af verden for den sags skyld, så synes jeg også- Der er jo mange, der egentlig prøver at 

lave et rigtig godt produkt. Jeg tror, rigtig mange virksomheder har et godt og fornuftigt forhold til, 

hvad væsentlighed er. Specielt de store professionelle- Altså, de store tunge drenge. Også dem, du har 

talt med, som har nogle afdelinger til udarbejdelse af årsrapport, der virkelig kan deres kram, ik’. 

Altså, der har man jo en vilje og et ønske om at gøre det ordentligt. Det er mit klare indtryk. Jeg er jo i 

netværk med mange af de mennesker, som du også har talt med. Og det er en udbredt opfattelse, at 

folk de går op i det her med liv og sjæl. Jeg vil sige, at der hvor måske guiden den kan bruges, det er 

ligesom at få enderne til at mødes i forhold til, hvad man med rette kan forvente som regnskabsbruger. 

Hvad man kan forvente som dem, der skal regulere det. Hvad er rimeligt? Hvad er væsentlighed? 

Hvad er rimeligt i forhold til væsentlighed? Hvad er det, der menes? Og den her to-linjers paragraf, 

altså ét om, at du ikke skal medtage uvæsentlig information, har jo nok i nogen sammenhæng vist sig 

at være lidt i underkanten. Det er måske udmærket at komme med nogle konkrete eksempler. 

Ja, så du mener, at vejledningen den ikke blot kan være en hjælp i forhold til regnskabsaflæggerne 

og regnskabsbrugerne, men også at det giver regnskabsaflæggerne større tryghed i maven, fordi at 

når kontrollen kommer, så kan I måske vise dem vejledningen? 

Jamen- Og de kan læse den selv og sige, ”Jamen fint nok. Giver det os anledning til at overveje, om 

den måde vi ser væsentlighed, det er den rigtige?” Det kan da godt være, det ikke gør det selvfølgelig. 

Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg ved i øvrigt ikke præcist, hvad deres overvejelser er. Jeg synes, det kan 

være relevant at sige, ”Jamen, vi har gjort os de og de overvejelser, og det har vi gjort, hvor vi blandt 

andet har skelet til nogle af de eksempler her, som vi mener- Så kan vi anvende analogt den her og den 

her tankegang.” Det synes jeg da er et udmærket værktøj til det. Man kan sige, burde det have været 
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nødvendigt? Det kan man måske diskutere (griner). Men nu er det her. Måske i hvert fald på vej. 

Synes du måske hellere, der burde have været en decideret standard om væsentlighed? Eller er det 

lidt hip som hap for dig? 

Nej, der synes jeg faktisk, at der skal man passe på. Altså, det her med, at det er principbaserede 

standarder, og det er- Om man opererer eller man aflægger regnskaber for vidt forskellige 

virksomheder, vidt forskellige brancher og jurisdiktioner og så videre. Der er så store forskelle, som 

gør, at- At lave en standard om væsentlighed, som bliver andet og mere end bare meget generelt med 

nogle eksempler på, hvad det kunne være. Altså, det tror jeg egentlig ikke giver så meget mening. Jeg 

tror, det vil være næsten umuligt at lave et produkt, som giver mening. Fordi, som jeg også har- Du 

ved, jamen, hvad er relevant for hvem? Og hvorfor? Og hvordan og hvorledes? Vi er jo en 

virksomhed, som har nogle forskningsaktiviteter, og vores hovedaktionærer donerer jo det afkast, de 

får til forskning rundt omkring i verden, til at forbedre den generelle sundhed, og hvad ved jeg. Alt 

muligt. Så må jeg sige, det er jo lidt unikt. Det er en lidt speciel virksomhed, så hvad er relevant? Og, 

du ved. Altså, man kan sige, det er jo forskelligt hele vejen rundt. Hvem er hvad relevant for? Det er jo 

ikke særligt homogent. Så derfor så tror jeg, at det her sådan lidt- Lidt eksempler på, hvordan det skal 

fortolkes måske, det er sådan set udmærket, men den er jo heller ikke- Den her (IASB udkast til 

vejledning om væsentlighed), den er jo ikke pligtig, om jeg så må sige. Altså, du skal jo ikke som sådan 

overholde den. Det er ikke en del af selve standardkomplekset. Det er bare et add on. Sådan nice to 

have, om du vil. Det tror jeg er meget sundt. 

Hvis I fik frie muligheder, rent hypotetisk, til at udarbejde årsrapporten på lige netop den måde, 

som I ville ønske, ville det så resultere i store ændringer i forhold til, hvordan årsrapporten ser ud 

nu? Eller ville I gribe det an på en helt ny måde?  

Arh, jeg vil sige, vi har allerede jo lidt blandet posen med bolsjerne (griner), eller hvad du vil kalde det. 

Men jeg tror måske, man vil se- Hvis jeg skulle gætte på noget, ville man se et større sammenfald 

imellem beretninger og regnskabsdelen. Altså, hvor vi nu er nødt til at ligesom referere på kryds og 

tværs, vil vi jo nok samle det så, for eksempel, et sted. Om det var så i beretningen eller 

regnskabsdelen, det kan jeg så ikke lige svare på selvfølgelig. Men jeg tror, der kunne man måske godt 

se et større sammenfald der. Men igen vil jeg sige, det er jo vigtigt at bringe den relevante information 

og gøre det præcist og sådan- Det skal ikke være alt for let fordøjeligt, men det skal også- Altså, man 

skal være realistisk omkring, hvor mange detaljer man kan have med, alligevel. Jeg har hørt engang 

om en italiensk bank, der lavde et regnskab på 450 sider. Folk skulle virkelig have, hvad de havde 

betalt for ik'. Ja, det er jo helt utroligt altså. Det kommer vi ikke til. 

Har I nogen føling for, i forhold til udenlandske årsrapporter, om der generelt kan være et større 

information overload-problem hos dem? 

Nej, ja, nej. Nej, jeg vil sige, altså det jeg har set- Altså, man kan sige, der er måske sådan en 

angelsaksisk, hvad skal man sige, tradition, som er sådan lidt mere skemabaseret, som måske er- Altså, 

den har ikke måske det her flow, som vi sådan prøver. Og det er sådan nogle lidt andre typer måder at 
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stille tingene op på og sådan noget. Jeg vil sige, for mig at se virker det ikke som information overload. 

Tværtimod. Jeg synes, vi er mere informative. Men der skal nok også være nogen derude, som går all 

in. Altså, det- Jeg har ikke det fulde overblik, må jeg tilstå. 

Hvordan vil du tro, at omfanget af jeres årsrapport vil udvikle sig hen over det næste par år? Hvis 

du skal komme med et gæt? 

Umiddelbart vil jeg tro, det nok er noget af det samme. Men det kommer lidt an på, hvad der sker med 

vores virksomhed. Fordi du kan sige, hvis nu vi pludselig begiver os ind i et fjerde geografisk 

segment. Hvad ved jeg. Det er måske ikke særlig sandsynligt, men for sjov skyld, lad os sige det. 

Jamen, så havde du jo pludselig fire regioner i stedet for tre, for eksempel. For at give et eksempel. Det 

er jo klart, det er jo noget, der måske kunne drive, at nåmen så var der et større omfang. Måske. Det er 

jo ikke sikkert, men måske. Jeg tror stadig, vi har en ambition om, at det skal være cirka omkring det 

her. Og det er noget, vi er meget opmærksomme på. Man adder ikke bare lige en side her og der. Det 

er nøje planlagt, hvordan og hvorledes det skal skrues sammen. Hvor meget det skal fylde og så 

videre. Det er noget, der bliver planlagt lang, lang tid i forvejen. Hvis alle bare kunne skrive frit fra 

leveren, så havde vi jo en 250 sider lang årsrapport, jo. Så vi har ikke en ambition om, at den skal være 

længere som sådan. Omvendt, der skal være plads til det, der skal være der. Der er relevant, ik'. Lige 

nu tror jeg, vi er meget godt tilfredse.  

Har I gjort jer overvejelser om at lave et særskilt websted til jeres finansielle rapportering, ligesom 

jeg ved, Novozymes og TDC har gjort? En masse grafer, der hopper frem på en masse pudsige 

måder. 

Nu har jeg ikke lige set deres, må jeg tilstå. Men ja, vi er bekendte med, at det eksisterer. Og det er da 

også noget, folk har talt om, men lige nu er det ikke noget, der sådan ligger på bordet til at blive sat i 

gang. Så jeg ved ikke lige, hvor vi er, om overhovedet nogen steder, om jeg så må sige. Men vi er klar 

over, det findes, og at det er en mulighed, men vi er ikke sådan længere end det. 

Kan du komme med et bud på, om de her web rapporteringer, som enkelte virksomheder, 

Novozymes og TDC, går meget op i, om det måske vil blive meget udbredt i 2020 eller- 

Eller hvornår (griner). 

(griner) Ja. 

Altså, man kan sige- Det er nok overvejende sandsynligt, vil jeg umiddelbart mene. Det er jo sådan 

lidt- Altså, hvis man kigger på, hvordan man i øvrigt genererer et årsregnskab, så er der flere og flere 

værktøjer derude, som ligesom kan hjælpe dig med at generere en skreven, opsat årsrapport med tal 

fra dine systemer, og hvor det ellers kommer fra, sådan automatisk. Så på den måde bliver regnskabet 

udarbejdet mere interaktivt, og det vil sige, nu kan man også- Nu har man nogle muligheder for at 

gøre selve regnskabet mere interaktivt. Det taler jo for, at det er mere relevant at læse det på et 

elektronisk medie end at læse det fysisk. Lige såvel som der jo er flere, der går bort fra at printe det. 

Men det er svært at svare på, fordi hovedparten af dem, der er aktionærer, småaktionærer i Danmark, 
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mange af dem er stadig i en generation, hvor man ikke har måske for vane at læse tingene elektronisk, 

såh. Men altså, det vil skifte. Om det lige er 2020, det er selvfølgelig svært at svare på. 

Henvender jeres årsrapport sig så til bestemt én type regnskabsbruger, eller prøver I at favne bredt? 

Altså, vores årsrapport. Den her. Den sigter nok lidt højere oppe i hierarkiet af regnskabsbrugere. Og 

ikke sådan nødvendigvis til småspareren. Der har vi- Der udgiver vi nogle uddrag af årsrapporten på 

dansk, som også er relativt omfattende, og som indeholder de her beskrivelser af vores segmenter og 

så videre og regnskabsopstillinger og så videre. Det synes jeg henvender sig til den brede skare. Det 

her, det må jeg være ærlig at sige, det er nok lidt mere for vores investorer og vores analytikere, der 

følger os og så videre. De professionelle.  

Nu talte du tidligere om, at der kunne være mulighed for at lave graferne på en masse interaktive 

måder, men at det ville være omkostningstungt. Hvis vi ser helt bort fra omkostninger, og jeres 

regnskabsfunktion fik 100 millioner til at lave lige netop den absolut fedeste årsrapport i verden, 

kan du så fortælle mig lidt om, hvilke muligheder der ville være, efter din opfattelse? Hvordan 

grafer kunne gøres levende eller- 

Altså, der findes jo noget- Jeg har ikke set det selv, men jeg har fået beskrevet, hvordan der findes 

noget forskellig funktionalitet i og med, at man kan- Du kan godt have noget graf-værk, men du kan 

sådan rent- Få det til at folde sig ud, om jeg så må sige. Du kan sige, ”Nå, jeg vil gerne vide noget mere 

om det her” og så ”berp”, så bliver der jo princippet- Så hiver du en helt ny sektion frem, som er en 

detaljeret analyse af ditten og datten. Og flowcharts og waterfalls, og hvad ved jeg. Sådan nogle ting 

og sager. Så man kan sagtens sige, nu her, hvis du kigger på udviklingen i, hvad hedder sådan noget, 

hvad ved jeg, operating profit, for eksempel, så har du her tre søjlediagrammer, og så kan du klikke på 

det. Og så kunne den sprede sig ud og sige, så har du waterfall fra år til år. Hvad skyldes- Hvorfor går 

det op? Hvorfor går det ned? Du har en valutakurspåvirkning, du har en akkvisitionseffekt, og du har 

en organisk vækst, ik’. Og så kunne den ”bum bum”. Og sådan nogle ting og sager kunne man 

selvfølgelig gøre. Den information er i forvejen til rådighed, hvis du gider tage at gå tilbage i tid og 

kigge på den allerede offentliggjorte information. Men altså, her vil du så få den serveret lidt hurtigere 

og lidt nemmere, ik’. Sådan nogle ting det kunne man da sagtens. Det var da et eksempel. Men altså, 

der er nogen, der har mere fantasi, end jeg har, hvad det angår (begge griner). Det er jeg slet ikke i 

tvivl om, såh. 

Hvor konkrete var de overvejelser hos jer i forhold til interaktivitet? 

De var ikke så konkrete. Du kan sige, man starter jo bredt, når man siger, nu skal vi redesigne hele 

årsrapporten. Så tager man jo hele paletten fra yderst til yderst og siger, ”Hvad er der af muligheder,” 

og så arbejder man sig hen til det, man gerne vil. Og vi var ikke- Vi havde måske ikke lyst til at blive 

alt for pop-smarte. Hvis jeg må bruge sådan et frækt udtryk (griner). Vi var nok stadigvæk lidt mere til 

at sige, ”Ah, vi behøver ikke være front runners lige på det her. Lad os holde os til det, vi synes, vi kan 

stå indenfor. Der er nogle andre ting, vi hellere vil, end lige at gøre det der elektronisk smart.”  
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Opfatter I jer selv som førende inden for finansiel rapportering, eller forsøger I at være førende? 

Jah, både og, kan du sige. På den måde som vores peers eller vores kolleger i miljøet de i hvert fald 

mange gange beskriver os, så er vi jo nok sådan med i toppen. Og vi er jo sædvanligvis normeret til 

priser og så videre og så videre, hvis man går op i den slags. Jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at vi 

bruger hele året på at sætte os ned og tænke over, hvordan vi kan forbedre vores årsrapporter og 

virkelig sådan går op i det hele tiden, så- Altså, det har vi ikke ressourcer til. Så når vi arbejder med 

årsrapporten, jamen så gør vi så godt et stykke arbejde, som vi overhovedet kan. Så er vi trygge ved, at 

vi har et godt grundprodukt, om jeg så må sige. Og så er vi velsignet med, at vi arbejder for en 

virksomhed, som er eksponeret for en række regnskabsmæssige problemstillinger. Hvor nogle 

virksomheder de har måske R&D, og det er det. Alt andet for dem er lidt enkelt, lidt hverdagsagtigt. 

Og nogle andre har noget olie, eller hvad det nu måtte være. Vi har mange forskellige 

regnskabsmæssige problemstillinger, som er interessante, som gør, at der er noget, der sådan rent 

fagligt er at arbejde med. Og noget, som også, kan man sige- Så har du også lidt kød på knoglen. Og så 

skal jeg præsentere det eksternt. Altså, det er lidt svært at lave en rigtig lækker impairment note, hvis 

du ikke rigtig har nogen aktiver for eksempel, ik’. Og sådan kan der være- Eller, du ved, altså ikke 

sådan- Ikke nogen særlig stor investeret kapital. For nogen er det jo simpelthen bare ikke rigtig muligt 

at gøre det specielt fantastisk vel. Så der bliver vi hjulpet lidt af- Men det jeg hører fra folk, det er jo, at 

vi ligger ret godt til. Men det er jo ikke sådan en ambition, at vi skal finde på noget nyt hele tiden, som 

de andre skal efterabe. Det har vi altså ikke tid til.  

Ja. Fordi det kan jeg forstå, at det var lidt jer, der viste vejen inden for at lægge formatet ned til 

vertikalt, kan man sige. Er du enig i det? 

Ja, det er måske nok rigtigt. Altså, jeg tror- Hvordan var det? Jeg tror faktisk, Novo- Var det året før? 

Jeg ved ikke, om de lagde det ned, det gjorde de måske ikke, men de byttede rundt på tingene også og 

sådan noget. Men jeg vil sige, den måde, de gjorde på, var, sådan lidt efter vores opfattelse- Ikke at der 

er noget i vejen med det overhovedet, men de tog lidt det regnskab, de havde, og så byttede de rundt 

på noterne. Men derudover var det måske ikke så meget. Hvor vi sådan lavede lidt mere- Altså, 

lavede, hvad skal man sige- Kiggede på regnskabsdelen, og så prøvede vi i højere grad, at ligesom 

fortælle en historie eller- Hvad er der relevant inden for det? Hvor vi tidligere ikke havde nogen 

beskrivelser og forklaringer på vores udvikling af investeret kapital og afkastet på det. Men så var det 

noget, vi puttede ind for at sige, ”Jamen hov, det er jo egentlig relevant nok at beskrive.” Nu har vi 

fundet en måde at præsentere det på og gøre det mere relevant for læseren. Så på den måde synes jeg, 

der var lidt forskel i, hvordan man gjorde det. Men du kan sige, nogle gange så kan jeg da også godt 

se, når jeg kigger på andres årsrapporter, når jeg har lejlighed til det en gang imellem og se, ”Jamen 

hov, det er sjovt, den der impairment-note eller den der whatever-note, det måtte være, det lignede 

sjovt nok vores.” Der skal man så også bare lige gøre sig klart, at der er jo grænser for, hvor mange 

forskellige måder man kan stille det op på (begge griner). Så det er jo ikke nødvendigvis bare fordi, de 

kigger på os. Men jeg er da blevet ringet op, ikke få gange, af andre regnskabsaflæggere. De spørger 

lidt ind til, hvilke overvejelser vi har gjort os, og hvordan vi har gjort. De siger i hvert fald, at de søger 
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inspiration hos os. Det tager jeg da som måske lidt et tegn på, at vi er blandt de førende i hvert fald. 

Til allersidst kan jeg så bede dig om at læse mit spørgsmål 12 i mit spørgeskema og så se på, hvad 

regnskabsbrugerne svarer? Og så lidt om du har nogen holdning eller kommentarer til det? 

Ja, der kan jeg også se, at flertallet, langt hovedparten de siger, at man skal fokusere på at få al den 

væsentlige information med risiko for, at der er en uvæsentlig information ind imellem. Det er jo en 

balancegang. Jeg vil sige, vi er klart også i den første kategori. Jeg gav dig et eksempel før, at- Eller jeg 

ved ikke, om jeg gav dig et eksempel, men jeg kan give dig et eksempel nu. Vi har en sektion, der 

beskriver vores køb og salg af virksomheder. Og inde i den er der for eksempel en tabel, som forklarer, 

jamen hvordan er vores købsprisallokering lavet, og hvilken goodwill resulterer det så i? Og så 

kommer der- Der er så et tal, og så nedenunder er der så linje, hvor den siger, ”Og herudover så er der 

lavet en værdiregulering af put optioner, et eller andet. Og der er så det her tal. Så totalt set, ”årets 

ændring i goodwill er det her”. Og den her ekstra linje er 17 millioner kroner eller sådan noget. 

Fuldstændig ligegyldigt, når du har- Jeg kan ikke huske, hvad vores goodwill er. Den er 50 milliarder 

eller sådan noget, ik’. Den er selvfølgelig i sig selv ikke særlig væsentlig, men det er jo ligesom, som jeg 

sagde før, for lige at sikre, at læseren er med på, at det, der står ovenover er det rigtige. At vores 

købsprisallokering er lavet rigtigt. At vi ikke har lavet en fejl i vores regnskab sådan internt, om du vil. 

Fordi de er jo egentlig dybest set ligeglade med, at vi har værdireguleret en put option med 17 

millioner. Det kan de jo ikke- Det er sådan lidt uvist, ik', men det er selvfølgelig, måske, relevant nok at 

have den her sammenhæng intakt. Det er i hvert fald noget, vi tror meget på. Vi bruger rimelig mange 

ressourcer på, det tør jeg godt sige her, for at sikre den indre sammenhæng. Der er nogen, der skriver 

sig fra det og siger, ”Der er afrundinger.” Det gør vi ikke. Det har vi et ret stort set-up, der sikrer. At 

enhver tænkelig sammenhæng du kan komme på, den er der simpelthen valideringer, der sikrer, at 

den er lavet. Og vi posterer os simpelthen på plads, så det passer. Jeg kan give dig et eksempel. Og det 

er for eksempel, kan du sige, det her er formentligt uvæsentlig jo, men vi gør det alligevel. I vores 

rapportering så får vi månedsvis rapporteret vores resultatopgørelse. I resultatopgørelsen, som for 

vores vedkommende er funktionsopdelt, så får du indrapporteret afskrivninger i forskellige 

funktioner. Det får du hver måned. Vi får rapporteringer ind i 50 forskellige valutaer eller sådan et 

eller andet. Så af gode grunde så er det jo sådan, at de rapporterer så i en lokal valuta. Det bliver 

omregnet til en månedlig gennemsnits valutakurs til danske kroner og konsolideret op. Så hver måned 

har sin egen valutakurs. Og det vil sige, når du så akkumulerer det op over året, så har du tolv 

forskellige valutakurser for 12 forskellige tal. Ét for hver måned, om du vil, ik’. Så får du et tal. Vores 

rapportering af vores anlægsnote får vi hvert kvartal. Det vil sige, der har du fire gange om året- Der 

får du så, ”Det her, det er årets tilgange, og det her det er årets afskrivninger” og så videre. Og det vil 

sige, de afskrivninger, du har der, de bliver så kursreguleret- De bliver så konsolideret med en anden 

kurs end den, fordi du får kun tallet én gang i kvartalet. Så nu har du faktisk tre tal lagt sammen. 

Januar, februar og marts det er ét tal. Og det bliver så omregnet med en eller anden kurs. Og det vil 

ikke være den samme, medmindre det helt utrolige skulle ske, at den gennemsnitlige kurs lige var den 

sammen. Det sker jo aldrig. Så derfor så har vi per definition en forskel mellem to tal, som jo skal være 

det samme. Og så går vi ind til sidst og siger, ”Jamen, fint nok. Vi ved, at resultatopgørelsen det er nok 
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det tætteste på sandheden, vi kommer, så der bruger vi det i stedet for.” Og så laver vi en postering, så 

det ligesom falder på plads i vores konsolidering. Behøver vi at gøre det? Næh, det gør vi dybest set 

nok ikke, jo. Men vi gør det alligevel for ikke at skabe forvirring eller utryghed og folk siger, ”Det 

forstår jeg ikke, fordi- Burde det ikke være sådan?” Og der vil jeg sige, det synes vi i hvert fald giver 

det et kvalitetspræg, om du vil, ik’. 

Jo. 

Det er en uvæsentlig information, måske, men den er med (begge griner). 

Jeg siger mange tak for snakken. 
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Bilag 9 – Interview med Mille Frydendahl Iversen, Novo Nordisk 

Mille Frydendahl Iversen, IFRS Financial Controller hos Novo Nordisk, blev interviewet af 

opgaveskriver på selskabets adresse på Novo Allé den 16. marts 2016. 

Hej Mille. Tak for at du vil mødes og tale om jeres finansielle rapportering og hvordan I håndterer 

væsentlighed. Jeg skriver som sagt en afhandling om dette område, hvor jeg også har lavet et 

spørgeskema til de professionelle regnskabsbrugere. Kan jeg starte med at høre lidt om dig og din 

funktion hos Novo? 

Jamen jeg hedder Mille Frydendahl Iversen, og jeg sidder i Corporate Acounting, og jeg er tidligere 

revisor, har været hos Deloitte i ni år. Og så har jeg været her i kompagniet godt tre år. Så det er fjerde 

gang, jeg har siddet her og været en del af årsrapportprocessen. Men jeg sidder i et team, der hedder 

Team External Reporting, hvor vi sidder sådan fire IFRS-nørder/specialister, som sidder sådan med 

ansvaret for den finansielle del af årsrapporten og finder ud af, hvordan vi kan gøre det bedst muligt 

både i forhold til overholdelse af standarderne, og hvordan vi også kan forny os. Og så har vi 

selvfølgelig også en del andre opgaver, men det er det, der- I hvert fald i januar, der bruger vi tiden på 

det. 

Så det vil sige, jer fire personer I fokuserer mest på selve IFRS-regnskabet og måske ikke så meget 

ledelsesberetninge? 

Ja, altså vi sidder- Der er nogle- I Corporate Acounting sidder vi nogle forskellige dele. Der er også 

nogen, der sidder og laver selve konsolideringen og så videre. Og vi sidder, ja, med alt lovmæssigt. Vi 

har selvfølgelig også en legal-afdeling, men det er os, der sidder, som sådan skal sikre compliance af 

årsrapporten. Og så for moderregnskabet så er det så årsregnskabsloven.  

Okay. Hvor mange sidder med jeres årsrapport i alt? Kan man sige det på den måde?  

Nej. 

Eller hvor mange controllere? 

Det kan man ikke rigtigt, fordi der er utrolig mange, der byder ind. Så vi har en Treasury-afdeling, der 

laver nogle ting, og der sidder sådan en masse inputgivere rundt omkring, som bruger mere eller 

mindre tid. Og så sidder der- Det er så bare i Finans, så er der rigtig mange, der er involveret på en 

eller anden måde. Men det er os fire, der sådan er core-team, kan man sige, der sidder og laver noterne 

og sådan, men på baggrund af input fra andre også. Og så er der, lidt usædvanligt tror jeg, at 

årsrapporten, sådan den bredere del, er faktisk ejet af vores Sustainability og Triple Bottom Line-

afdeling. Nu kan jeg se, du havde lidt omkring integreret rapportering, så det kan vi måske komme 

tilbage til der. Så de har også en projektgruppe der, der sidder og samler artikler og så videre. Vi har jo 

også miljø og environmental og social-del, som nogle andre sidder og laver. Så der er sådan flere dele, 

og vi arbejder selvfølgelig tæt sammen om nogle af tingene, men det er os, der står for den finansielle 
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del. Det overordnede. 

Er det rigtigt forstået, at det så er sustainability-delen, som har hovedansvaret for regnskabet, hvis 

man kan sige det på den måde? 

Ja, det er det. Vi har det selvfølgelig med det finansielle, de har det med nogle andre, men den bliver 

ejet i sidste ende der, og det er lidt utraditionelt, men det er os. 

Jer fire personer, fokuserer I så også nogle gange på standarder til høringer og ikke ikrafttrådte? 

Ja. Hver gang der kommer nyudvikling, følger vi med inde fra IFRS og tager til konferencer og prøver 

at være med sådan for selv at kunne tage teten på det, når der sker noget nyt, og også nogle gange 

selvfølgelig påvirke i forbindelse med høringssvar. 

Okay, så I kommer nogle gange med høringssvar, når det er relevant for Novo Nordisk? 

Ja. 

Hvis vi går videre til et af mine første spørgsmål, så vil jeg høre, om det kan være svært nogle gange 

at forholde sig til væsentlighed med, at på den ene side, så skal man huske at tage alt den 

væsentlige information med, men man skal også passe på, der ikke kommer for meget uvæsentlig 

information med. Og hvis man prøver at skære for meget uvæsentlig information fra, så kan der 

være risiko for, man måske også tager noget af den væsentlige information fra. Kan du knytte et par 

ord til det? 

Ja, det er helt klart et fokusområde for os i Novo Nordisk og i vores afdeling. Vi har- Jeg vil sige, der er 

sket en stor udvikling i de senere år, i de sidste sådan fire år eller noget her, der har vi haft meget 

fokus på at skære mere ind til benet. Det er der efterhånden mange af de store i C20, der har, men jeg 

tror måske, vi i hvert fald var med i starten lidt som frontløbere på det også og sige, jamen der er ikke 

nogen grund til at drukne de vigtige informationer. Så hellere skære ind for at gøre det relevant. Det 

der med at prøve at få skåret det uvæsentlige fra. Og i starten var det lidt mere banebrydende og lidt 

sværere også, hvad der- Om man kunne og måtte det. Hvor at nu begynder det at blive mere 

accepteret. Og sådan set jo også med den her sådan- Fra IASB’s side. Altså, det startede egentlig også 

med, at de bare åbnede lidt op sådan mere og mere, og man kan høre fra deres side også nu, at de 

giver lov til også i noterne, at man kan tage et væsentlighedsperspektiv og skære tingene væk. Og jeg 

synes, det giver rigtig god mening. Det tror jeg også er holdningen her fra. At sige, jamen det, der står 

der, skal være det vigtige, for ellers så drukner de vigtigste informationer 

Men det har så også været et større stykke arbejde for jer de sidste tre-fire år, hvis du sagde det, 

men at få skåret det ind til benet. 

Det har det. Det var også samtidig, vi ombrød årsrapporten, så afsnittene blev anderledes end- Det er 

de fleste efterhånden også ved at gøre, så det bliver delt ind i sektioner, i stedet for bare at være 

fortløbende nummerering derudaf med noterne. Og så det her med at skære flere og flere ting og 

forholde sig til hver enkelt oplysning, til hver enkelt note, og sige, ”Er det her noget, der er vigtigt for 
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regnskabsbrugere?” Ja, så sent som i år har vi også skåret nogle ekstra ting fra i vores intangible-note, 

har vi prøvet at korte lidt ind, fordi det ikke er et så vigtigt område, og ”other receivables and 

prepayments” er skåret helt væk. Nogle ting, der er mindre væsentlige også for regnskabsbrugere. 

Når I forholder jer til væsentlighed, så fokuserer I vel både på nogle kvantitative og nogle 

kvalitative faktorer? 

Ja. 

Kan omkostninger så have noget at sige i forhold til, hvilke oplysninger I tager med, og hvilke 

oplysninger I ikke tager med? 

Du tænker på vores omkostninger? 

Det kan være, det er nogle informationer, som er meget omkostningsfulde at indhente. Jeg ved 

ikke, om det kan være noget- 

Nej, ikke hvis det er- Selvfølgelig kan du sige, du vurderer den samlede- I forhold til om det giver 

mening, altså, hvis vi skal bruge på noget, der så- Men vi ville aldrig tage noget væk, som er 

væsentligt, hvis det er på grund af omkostningerne. Hvis det alligevel er uvæsentligt, og det kræver en 

helt utrolig masse, og der ikke er nogen, der bruger dem, så vil vi skære det væk, men det er ikke det, 

der er fokus. Det er ikke ressourcerne.  

Kan jeg spørge, om I har en intern vejledning hos Novo til at vurdere, hvad der er væsentligt for 

regnskabsbrugere og ikke? 

Ikke som sådan i forhold til disclosure. Vi har nogle væsentlighedsgrænser i forbindelse med 

forskellige ting. Vi er underlagt Sarbanes Oxley, fordi vi er børsnoterede i USA, og i den sammenhæng 

har vi en særlig SarbOx-afdeling, så de har et væsentlighedsniveau, når de går ud og kigger. Vi har 

også væsentlighedsniveau i forbindelse med anlægsaktiver, hvornår vi aktiverer, og hvilke kontrakter 

vi skal igennem, så der er forskellige sådan- I forhold til disclosure, vi har noget, hvor vi sådan siger, 

”Det er cirka her, vi ligger” og sådan, men der er ikke noget noteret ned omkring det. 

Nu nævnte du tidligere omkring, at holdningen generelt var, at man var begyndt at bløde lidt op 

omkring væsentlighed og give virksomhederne og ledelsen større frirum til at behandle 

væsentlighed. Er det rigtigt forstået? 

Ja. 

Hvordan synes du, revisorernes rolle er i det? Har de tidligere måske haft en compliance-mentalitet, 

og de måske nu er begyndt at åbne sig op? Kan man sige et par ord til det? 

Ja. Det vil jeg synes. Det er helt klart også- Jeg tror også, de har taget- Der er sket en udvikling fra 

deres side i de senere år, og det har hjulpet, når- Det har været et fokusområde for IASB at sige, jamen 

det er måske okay, selvom det er noget, der står i standarden, jamen så er det ikke nødvendigvis et 
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krav, at vi skal have det med. Og ved at de har set sådan, hvordan reaktionerne har været og hele 

praksis generelt har udviklet sig sådan skridt for skridt i årene, så har de også blødt op. Men vi har 

selvfølgelig en dialog med vores revisorer, og de har- Igen også fordi vi er noteret i USA, så er deres 

væsentlighedsniveau- går faktisk rimelig lavt, så vi kan godt have nogle gange nogle diskussioner om, 

hvorvidt noget er væsentligt eller ej.  

Ja, fordi jeg kan forstå, der er en større compliance-mentalitet i USA, hvor man måske ikke tager så 

meget hensyn til regnskabsbrugerne, men bare tænker, at der skal det hele oplyses. 

Ja, jeg vil sige, sådan rent personligt, så vil jeg nok sige, de har- Jeg synes, at de har en mere tjekliste-

mentalitet, som du nævnte, i USA. Der kører det meget sådan efter bogen. Og den rammer jo så også 

revisorerne, så de skal også være påpasselige. Også myndighederne ovre i USA, de kan godt komme 

med comment-letter, hvis man ikke følger kravene der, så det er ret striks.  

Oplever I nogle gange væsentlige informationer, som er væsentlige for Novo Nordisk 

regnskabsbrugere, men som ikke er påkrævet i standarderne? 

Ja. Det synes jeg, vi gør. Fordi ét eksempel, jeg lige tænkte på, som er noget af det, der måske er størst 

fokus på fra regnskabsbrugernes side, investorer og analytikere og så videre, det er- Vi har vores note 

2.1, som er med revenue, der er selvfølgelig nogle krav omkring det, men vi har en opgørelse på gross 

to net sales i forhold til, hvad vi giver af rabatter. Det er ikke et krav IFRS-mæssigt. Men det er helt 

klart et fokusområde. Så det kunne være et eksempel. Så vi har nogle oplysninger, fordi vi ved, det er 

noget, der- Som vi vægter som vigtigt, og som vores regnskabsbrugere også vægter. 

Ja. Nu kommer jeg til at tænke på i forhold til alt det her væsentlighed, som jeg kan forstå, I 

fokuserer meget på- I fokuserer også meget på at lave en integreret rapportering. Det handler vel 

også både, når man skærer ned for det der uvæsenlige, så kan man i højere grad skære op for det, 

der er væsentligt. 

Ja, lige præcis. Og det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne kunne vise tingene på en god og klar måde, og 

vise det, der har betydning for vores forretning. Så det er det, der er i fokus hos os. Og det er også 

derfor, hvis der er nogle oplysninger, som slet ikke giver mening, så har vi ikke lyst til at have dem 

med.  

Når I skal lave den vurdering, kan det så være svært for jer at forholde sig til, hvilke oplysninger 

som regnskabsbrugerne finder er væsentlige eller uvæsentlige? Er I i kontakt med jeres Investor 

Relations om det? 

Ja. Vi snakker jævnligt med Investor Relations. Vi er faktisk begyndt at indføre, efter de har været på- 

De tager på sådan nogle roadshows rundt hvert kvartal. Og efter de har været det, at de lige- En, der 

kommer ned og tager en halv time med vores team for at se, jamen hvad kører spørgsmålene på, og 

hvad er det, der er fokusområder. Vi har også haft- Nu har jeg været projektansvarlig for årsrapporten 

i år og har taget nogle møder med dem for at høre, jamen hvad er det for nogle oplysninger, de mener, 

der kunne være vigtige. Vi har også haft inde, her til nogle større møder, hvor vi har haft både en 
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analytiker og en investor inde, nogle af de store investorer, og fortælle om, hvad er det for nogle 

informationer, de lægger særlig vægt på i årsrapporten. Det er hele vores finansorganisation, de 

kommer og fortæller. Og det er super rart at vide også, at det bliver brugt, og hvordan bruger de det, 

hvordan læser de det. Så har vi sådan på den mindre skala ude til generalforsamlingen og i det hele 

taget, der er der nogle- Dem, der sidder sådan i projektgruppen på hele årsrapporten, som også ser på 

sådan småinvestorerne og sådan, hvad lægger de vægt på. 

Kan der være nogle områder af IFRS, hvor standarderne kræver langt mere end, hvad I mener, er 

nødvendigt for jeres regnskabsbrugere? 

Jeg vil sige, der har været nogle- For eksempel, vi har haft nogle aktieoptioner tidligere, nu er de 

gudskelov slut i år med det, nogle som så var kørt og som først udløb her i den her årsrapport. Hvor til 

sidst var der en meget lille portion tilbage, og det var egentlig ikke særlig vigtigt, men der er jo en 

masse krav forbundet med- oplysningskrav forbundet med det. Og der var der svært at skære ned, så 

der kan godt være nogle områder, hvor man tænker, ah, det her det er virkelig ikke vigtigt, men der er 

nogle krav, så det kan godt være. 

Og det er måske også fordi, man måske kører med en sikkerhedsmargin og så siger, måske er der få 

regnskabsbrugere, hvor den her oplysning er relevant, og så tager man det med for en sikkerheds 

skyld eller hvordan? 

Jo, der er nemlig noget fokus også på det der, at det er noget, der skal være meget åbenhed omkring. 

Men jeg vil sige, der er også på nogle områder, hvor vi så netop selv, selvom der er de her krav, jamen 

så går vi ind og tager vurderingen og så skærer det væk alligevel.  

Ja. Hvis vi ser bort fra den vejledning om væsentlighed, som jo også er her på bordet, synes du så, 

at IFRS er tydelige omkring væsentlighed? 

Jeg- Ja, jeg synes- Nej, jeg synes ikke, det har været så meget før. Der var den, du også havde nævnt i 

IAS 1, 31 som kommer lidt ind på det, men det har ikke rigtig været noget, der har været åbnet så 

meget op for, er min oplevelse, tidligere. Hvor det her, nu er det kommet på bordet som et tema og 

noget, man godt må. Den åbenhed har der nok ikke rigtig været før, i hvert fald har det ikke virket 

som om heller fra revisorernes side, at man har haft lov. 

Men er I så meget i kontakt med jeres revisorer om, hvad I kan tillade jer at fjerne, og hvilke 

oplysninger der er af kvalitativ så stor betydning, at de skal tages med? 

Ja, altså de kommer med nogle- Når vi laver vores modelregnskab- Det starter vi allerede op på her 

sådan cirka april for det efterfølgende år. Vi har god tid, kan man sige. Men der laver vi et oplæg, og 

så allerede der tager vi fat på, hvad vil vi gerne skære væk, og så kommenterer de på det, og så tager 

vi en snak om det. Ellers har vi også- Vi laver en risikovurdering af de enkelte noter for at se, jamen 

hvor komplekse er de, og hvor vigtige og væsentlige er informationen? Og det er selvfølgelig ikke 

dem, der bliver skåret væk, hvor at hvis der kan være nogle, hvor vi siger, det er meget små beløb, og 
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det har egentlig ikke den store betydning på nogensomhelst måde, så kunne man godt skære det væk. 

Men det vil så typisk være en beslutning, I tager inden skæringsdatoen? 

Ja, helt klart. Vi ville aldrig gøre det- Det ligger helt- Skabelonen ligger fast flere måneder i forvejen. 

Altså, så kommer der selvfølgelig småændringer hele tiden, men sådan større beslutninger, det tager 

vi i god tid. 

Fordi dagene er så hektiske i et nyt år. 

Ja, der bliver arbejdet i døgndrift nærmest der i januar. 

Skelner I nogle gange til jeres konkurrenter omkring væsentlighed? Forstået på den måde, at 

oplysninger som Novozymes henne om hjørnet eller Genmab måske tager med, det herudfra måske 

kan vurderes også væsentligt for jeres regnskabsbrugere og omvendt? 

Ja, altså jeg vil sige, vi- Ja, lidt. Det gør vi. Altså, vi læser for at have noget benchmark. Vi gennemgår, 

som en del af vores proces, årsrapporterne for dem, både sådan nogle i C20 og også nogle inden for 

vores branche også worldwide, hvem der er fremme i skoene rapporteringsmæssigt. Og måske særligt 

inden for samme industri, altså så det er ikke så mange danske, men vores konkurrenter vil vi se på, 

hvad de oplyser, også i forhold til konkurrencemæssige hensyn, at vi heller ikke oplyser for meget, 

altså udover hvad der er krævet, hvis der ikke er andre, der gør det. Så på den måde bruger vi det. 

Nu nævner du lidt om jeres konkurrenter. Synes du generelt set, at udlandet tager for meget 

information med i forhold til de danske selskaber, eller kan du sige noget om det? 

Der er nogle, der har. Der er nogle, jeg synes er helt forfærdelige årsrapporter. Jeg tror, det er Roche, 

der har sådan en på 500 sider, og man falder helt i søvn og er virkelig tæt skrevet. Og der synes jeg 

netop, man gør det her med at drukne, så alt det væsentlige egentlig bare forsvinder, fordi der er så 

meget. Så der er klart nogle, jeg synes ville være rart, at de fik skåret, men der er forskel efter, hvordan 

det er. Det er nok også noget, et eller andet sted, nationalt og praktisk skal udvikle sig i forhold til, 

hvad man ønsker. 

Nu talte vi tidligere lidt omkring integrated reporting. Kan du knytte et par yderligere ord til det, 

hvorfor det er så vigtigt lige for Novo Nordisk, og hvordan I måske kom frem med det koncept? For 

jeg kan lidt forstå, at I måske, ikke bare på dansk, men international side, har været længst fremme 

på det område og inspireret andre virksomheder til det. 

Ja. Jamen, ja som sagt, årsrapportmæssigt der ligger ejerskabet der, og det er fordi, det er et område, 

som i rigtig mange år har haft stort fokus for Novo Nordisk. At man gerne vil køre en bæredygtig 

virksomhed med fokus på det, vi kalder Triple Bottom Line, som både er den finansielle, men også 

den sociale og miljømæssige del med. Og det er noget, der sådan- Helt fra man starter som ny 

medarbejder og får at vide, at i alle beslutninger, der træffes, jamen der skal der tages hensyn hele 

vejen rundt, så det ikke bliver drevet kun fra den ene eller anden side. Og det er noget, der bliver taget 

seriøst, og det er også derfor, at der har været fokus på rapportering inden for de områder. Og der har 
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man så ladet sig inspireret meget fra, hvordan de gør i den finansielle rapportering. Det er jo noget helt 

andet at rapportere inden for de her områder, men i forhold til at få en strømlinet proces og få en valid 

og troværdig dataopsamling og få nogle kontroller på plads og sådan, der har de blandt andet brugt 

vores SarbOx afdeling, jeg snakkede om før, som sidder med interne kontroller. Dem har de brugt 

meget til sparring og få en god proces op at køre. Så det er noget, hvor Novo er langt fremme og 

mange lytter til. Og vi har jo så også samarbejdet med dem, der sidder med det her. Og vi har også 

været med til noget integrated reporting konference og- Der blev udviklet sådan et framework for 

integrated reporting, som vi også har været en del involveret i fra Novos side. 

Så I har en del rejseaktivitet, kan jeg næsten høre, jer fire personer? 

Nej, det har vi faktisk ikke specielt meget. Det er mest konferencer. Vi vil gerne lidt mere ud i år. Det 

er så noget helt andet snak. Med nye standarder og- IFRS-standarder. 

Ja. Nu talte du om, at I er i gang allerede nu, måske, med at lave skabelonen til regnskabet for 2016, 

eller i hvert fald snart begynder på det. Kan du røbe lidt, om der er nogle særlige smarte features 

eller nogle ting, I vil gøre anderledes? 

Nej, så langt er vi ikke endnu. 

Så langt er I ikke, okay. Jeg lagde mærke til i jeres årsrapporter, at I i hvert fald de sidste tre år har 

været på 116 sider. Har I et mål om at ramme det tal? 

Ja, det kører meget hårdt, at man- Man kunne hurtigt gøre det længere, men det er sværere at gøre den 

kortere (griner). Men det har faktisk været sådan, at der har været uddelt sideantal til de forskellige 

inputgivere, og det har ligget ret hårdt fast, så det er noget, der er virkelig fokus på. Derfor, som du 

også selv var lidt inde på tidligere, hvis vi gerne- Nu har vi fået lidt grafer og sådan noget med i år. 

Hvis vi vil havde det, jamen så skal der skæres på nogle andre ting. Og i forhold til- Ja, vi har faktisk 

en udfordring her næste år med revisorerklæringen, som bliver udvidet betydeligt til at fylde flere 

sider. Det giver et stort problem, fordi man har ikke lyst til at gøre årsrapporten større, så der er lige 

nogle udfordringer i den retning. Det er ret hårdt styret. 

Og jeg tror heller ikke, I helt har mulighed for at fravælge revision (griner). 

Nej, det er ikke lige den, vi kan skære væk (griner). 

Jeg spurgte Novozymes om, hvordan sideantallet forventedes at udvikle sig hos dem, og der sagde 

han, regnskabschefen, at han havde hørt rygter om, at der ville komme en påtegning på seks sider, 

så- (griner) 

Ja. Jamen, det er noget i den stil, de forventer. 

Så i forhold til hvordan omfanget af jeres regnskab vil være fremadrettet, så vil det formentlig 

holde sig på det samme sideantal? 
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Ja. Jeg ved ikke, hvad den ender med den her, om der får lov at komme flere sider med på grund af 

påtegningen, men ellers ja, så er jeg ret overbevist om, at det vil holde sig på samme antal sider.  

Og jeres revisorpåtegning og ledelsespåtegningen er placeret bagest. Er der nogen større årsag til 

det? 

Jeg ved faktisk ikke, hvad der ligger bag af overvejelser til det. Jeg tror, det hænger lidt igen sammen 

med, at det er ikke det, man ser som den vigtigste information. Dem, der har interesse i det skal nok 

finde ud af slå op bagi, men det er ikke det, der sådan er fokusområde for vores årsrapport. 

Ja. Men nu udkommer I jo også med nogle årsmagasiner til jeres årsrapport. I hvor høj grad er det 

jeres opfattelse, at de bliver læst? 

Tænker du på den danske version eller de her share og investormagasiner, vi har? Er det noget 

bestemt? 

Jeg mener bare inde på jeres hjemmeside, så lige ved siden af, at man kan downloade årsrapporten, 

så kan man også downloade et magasin til årsrapporten.  

Ja, altså- Der er nogle- Jeg kan tage begge dele. Vi skar den danske version væk sidste år og lavede kun 

det, vi så kalder et årsskrift i stedet for, hvor vi har- På den regnskabsmæssige del har vi kun 

statements, altså resultatopgørelser og balancer og så videre, men ikke noterne. Men der er fuldt sæt af 

artikler, så den er stadig rimelig lang. Og så har vi så de her investor og share-magasiner, som- Ja, der 

bliver lavet nogle- Jeg er ikke klar over tallene, men der er blevet lavet nogle undersøgelser også, hvor 

meget de bliver læst og brugt og downloadet og så videre. Det gør der i alt materialet. Men det bliver 

sådan rimelig brugt. Der er jo mange både småaktionærer i Danmark, som synes, det er sjovt at følge 

Novo Nordisk og har en føling for det, og så er der selvfølgelig alle analytikerne og storinvestorerne. 

Så det er ikke noget, I har planer om at gå bort fra? 

Nej. 

Okay. Jeg kan se, nogle andre virksomheder i C20, de er begyndt at vende præsentationen vertikalt. 

Er det noget, I har gjort jer tanker om? 

Ikke lige umiddelbart. De andre har jo gjort det- Vi mødes i øvrigt med flere af de andre i C20 og 

snakker også om udvikling af årsrapporten, så vi hører også lidt om deres tanker. Og der er jo flere af 

dem, der er gået helt bort fra print-versionerne. Ja, Novozymes og Carlsberg og så videre, som kun 

kører online. Og så giver det jo god mening, fordi det passer bedre til at læse på en skærm. Men der 

har det været vores vurdering, at der er stadig ret mange, der gerne vil have vores- Den type 

aktionærer, vi har, er der mange, der gerne vil have det i papirformat, og så giver det mest mening at 

holde det sådan. Så jeg tror, man holder fast, men hvornår og hvordan det skifter, og hvad 

udviklingen går hen imod, det bliver der kigget til og undersøgt. 

Kan jeg spørge til, hvis I fik helt frie muligheder uden om alle standarder til at lave jeres 
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finansielle rapportering, lige som I ønskede, ville det så resultere i større ændringer? Det er et 

meget åbent spørgsmål. 

Nej, men det giver egentlig god nok mening, men jeg tror det faktisk ikke. Ikke sådan som det er 

blevet nu. Altså, den har netop været meget- Altså, fire år tilbage og sådan der var, ja, nærmest alle 

årsrapporter sådan meget kedeligt styret af direkte IFRS og sådan slavisk gennemgang, hvor at der 

synes jeg egentlig, sådan som det er blevet nu og opbygningsmæssigt og informationsmæssigt, og 

hvad der er skåret væk, at det giver god mening i forhold til, hvad der skal til for at forstå den 

finansielle del af den her virksomhed. Så jeg tror ikke- Det kan godt være, der vil blive ændret nogle 

småting her og der, men jeg tror egentlig ikke, det ville, der hvor vi er nået nu, gøre en væsentlig 

forskel.  

Yes. Nu talte vi lidt om Carlsberg og Novozymes, at de primært- Måske også TDC. At de primært 

fokuserer på deres web rapportering og mindre på den printede årsrapport. Tror du, at det vil blive 

mere og mere populært, at årsrapporter de fremadrettet vil blive læst på nettet, hvor 

virksomhederne laver et digitalt websted til deres årsrapporter? 

Ja, det tror jeg. Det er jo der, vejen går hen et eller andet sted. Og de fleste brugere læser den på nettet. 

Men som sagt, det er noget, der bliver undersøgt hos os, for at se hvor mange- Tidligere blev den sendt 

ud, for bare et par år siden her, til alle aktionærer, og det er mange. Så det var ret meget papir, der gik 

der, men det har man så stoppet med. Men der er stadig mange, der sætter pris på at have 

papirversionen hos os. Men om det skal fortsætte, det er noget, der bliver holdt øje med, og det kunne 

da også godt gå hen i noget mere web-baseret. Jeg vil sige, det giver god mening for i hvert fald de 

virksomheder, hvor de måske ikke har så mange læsere til den printede version. 

Kan man sige noget generelt om jeres type af regnskabsbrugere? At de ligger i et bestemt segment 

og måske ønsker årsrapporten på en bestemt måde. 

Ja, altså der er jo alle de professionelle investorer, også analytikere og så videre, der bruger den på en 

helt bestemt måde, som henter data elektronisk, hvad de skal bruge og lægger ind i deres regneark og 

sådan sidder med den elektronisk sådan. Og dem er der jo rigtig m- Det er jo helt klart størstedelen, 

hvis man ser logisk på det. Men Novo er også sådan en vigtig virksomhed i Danmark, og der er flere 

måske ældre- Ja, der er flere ældre aktionærer, som føler stærkt for Novo som en del af Danmark, og 

de er aktionærer og deres ejerskab, jamen så de- Dem bliver der også taget meget hensyn til. 

Ja, så I fokuserer både på de professionelle regnskabsbrugere og den almene investor. 

Ja. 

Nu bladrer jeg lige lidt i årsrapporten her. Jeg prøver at finde resultatopgørelsen. Det må komme 

lige her. Kan man- Det er ikke nogle knapper, man kan trykke på, det her? 

Det skulle det have været, men det var faktisk lige op til- Ej, det er jo ikke fordi- Vi har ikke lagt så 

meget vægt på det, fordi det er en PDF, og folk kan gå ind at finde, men der var faktisk nogle 
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problemer at få linksene på plads, da den blev lagt ind, og så ville vi ikke risikere at begynde at åbne 

op sådan rent teknisk for filen og sådan noget, da vi nåede dertil. Så det er det ikke.  

Så hvordan var det jeres hensigt at gøre, hvis jeg kan spørge om det? 

At de her var links. Kun i statements, men ikke- 

Til senere i regnskabsdelen? 

Ja. 

Ja. Jeg har set andre virksomheder, som er begyndt på, at man kan klikke på et Excel-ikon, og så 

kan man få noten, eller pengestrømsopgørelsen eller hvad det er, direkte over i Excel. Kunne det 

være noget, I kunne gøre jer tanker om at indføre? 

Ja, hvis- Det kommer lidt an på, hvad vej vi vælger at gå. Hvis vi begynder at gøre det mere- For det 

har ikke været indtil nu hensigten, at vi vil gøre det sådan interaktivt, men hvis man går den vej, 

jamen så er der mange features, man godt kunne tage fat på, også med at lave nogle sjove grafer og det 

ene og det andet. Men det er ikke den vej, man har valgt at gå lige nu.  

Ja, for jeg lægger mærke til, at det er ikke fordi, jeres årsrapport svømmer i grafer og i tal, men I har 

ligesom vurderet, hvor det giver bedst mening at have med. 

Altså, tidligere har der været meget- Fra topledelsens side har man ikke ønsket, at der skulle være 

grafer i den finansielle del, og det har været sådan ret striks, men nu har vi fået langsomt sneget det 

ind her, også i forhold til den udvikling, der er sket. Så vi startede sidste år med at have det i vores 

introsektion, og i år så har vi fået proppet lidt flere ind. Helt klart ud fra en vurdering af, hvor det 

kunne skabe værdi. Hvor det giver mening. Men vi synes heller ikke, det skal være der bare for, at det 

skal være der, så det skal være de steder, hvor det virkelig giver noget.  

Så der vil gå et par år, kan man sige, før det vil komme i jeres resultatopgørelse i aktiver og passiver 

og så videre, hvis det nogensinde vil ske? 

Den var til overvejelse sidste år faktisk, allerede. Altså, årsrapporten fra sidste år. Der blev det så 

besluttet ikke at gøre det, for der havde vi ikke nogen eksempler på det, så det er svært at sige, hvad 

der kommer til at ske. 

Men det er også fordi, I forsøger altid at holde jer på 116 sider? 

Ja.  

Nu gør I jer nogle tanker om graferne. Tror du, der er andre områder, I ville fokusere mere eller 

mindre på i forhold til ændringer fremadrettet i jeres årsrapport? Det er også et meget åbent 

spørgsmål. 

Ja, altså jeg kan ikke sige det endnu, hvad der bliver vores fokus, fordi vi er ikke nået dertil i 
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processen, men det er det, vi skal kigge på her, når vi begynder at tage fat nu og se, hvor er det så, vi 

vil gøre en indsats, og hvad skal være vores fokusområder. Der har været forskellige ting. I år har det 

blandt andet været graferne og hele det her med at præsentere NNIT's afgang rigtig. Hvor sidste år fik 

vi en ny R&D-note. Så er det tit, vi sådan tager nogle områder og så samtidig også måske prøver at 

skære. 

Og I har ikke konkrete planer om at lave et digitalt websted til jeres årsrapport? 

Det ved jeg ikke. Den er ikke på plads. 

Nu springer jeg til det tredjesidste spørgsmål. Jeg har hørt andre virksomheder fortælle, at de ikke 

finder så stort et behov længere for at- Eller hvor stort behov mener du, der er til denne vejledning, 

eller burde man hellere lave en standard omkring væsentlighed frem for en vejledning? 

Jeg tror et eller andet sted, at det, der har været vigtigt har været at få dialogen i gang omkring det, og 

det synes jeg, den er kommet. Og får åbnet op for det. Så på den måde synes jeg egentlig, det giver fint 

nok mening. Det er selvfølgelig også lidt, hvordan det så bliver opfattet rundt omkring, og hvor 

bogstaveligt det bliver taget, men jeg tænker egentlig, det er fint nok med den her. 

Så I opfatter lidt vejledningen som en måde at gøre opmærksomme på IAS 1.31? 

Ja, det kan man sige. For at understrege, at den her åbenhed der er over for og sige, I må godt- I skal 

faktisk gå ind at foretage- Det er jo sådan set det, vi også skriver, ”I skal foretage den her vurdering”. 

Og det gælder også i noterne. 

Så tror jeg, et af mine sidste spørgsmål det er, kan du sige generelt, opfatter I jer som førende inden 

for finansiel rapportering, eller-? Hvis jeg kan spørge på den måde. 

Ja, det vil vi i hvert fald gerne opfattes som. Vi prøver at være med i front, både i forhold til at selv 

proaktivt se, hvordan skal det gribes an, når der er nye standarder, og hvordan vil vi udvikle 

årsrapporten. Og ja, det gør vi. Vi vil gerne være med i det førende felt og også i forhold til 

regnskabspriser og bare være på banen. 

[Smalltalk om besvarelserne til spørgsmål 12 i spørgeskemaundersøgelsen, bilag 14] 

Nu har vi jo kigget lidt på besvarelserne til mit spørgeskema. Er der noget her ved spørgsmål 12, du 

bider mærke i? 

Jamen, egentlig overraskede det mig lidt, at det er den, der blev foretrukket frem for en mere 

enkelthed. Man kan sige, vi er jo egentlig gået lidt den anden vej med at prøve at holde enkeltheden. 

Så det overrasker mig helt klart, svaret. Men jeg vil så også sige, det kan måske også være svært, når 

man ser det så udtalt. Så bliver man bange. Lidt som mange jo også gør, når de udarbejder 

årsrapporten, ik'. At man bliver bange for, at der bliver skåret noget væsentligt væk alligevel, at der er 

noget, der ryger. Så derfor så siger man, ”Så skal vi have det hele med”. Men alligevel, hvis du sidder 

med to årsrapporter, så tror jeg alligevel, de fleste et eller andet sted ville foretrække den, hvor det er 
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enkelt og klart, og vi har de vigtige ting i fokus. 

Ja, du nævnte tidligere en årsrapport på 500 sider hos en af jeres konkurrenter. 

Ja. 

Så det kan måske være, at regnskabsbrugerne, i forhold til væsentlighed, de kan være bange for, at 

der ryger noget væsentligt, men hvis du modtager to årsrapporter i hånden, hvor den ene er på 100 

sider, og den anden er på 500 sider, så vil de måske inderst inde være gladest for den på 100 sider. 

Det tror jeg. Ja, hvis de mangler noget. Selvfølgelig vil de ikke have, der mangler noget, så det er også- 

Det, det måske udtrykker, er, at man skal også være varsom, når man skærer. Man kan godt skære- Jeg 

tror, mange netop vil foretrække den korte årsrapport, men man skal være varsom med, hvad man 

skærer, og at det ikke er noget væsentligt, der ryger med. Så det skal overvejes nøje, hvad det er, man 

så vil tage væk. Men jeg vil tro, at de fleste alligevel ville vælge den her, hvor du hurtigt kan forholde 

dig til tingene. 

Jeg har et spørgsmål om, hvorvidt regnskabsbrugerne opfatter årsrapporten lidt som et magasin, 

hvor de ønsker en grafisk fremstilling af regnskabstallene. Det er nok mest nogle af de andre 

virksomheder i C20. Nu nævnte du tidligere for mig, at tidligere hos Novo, så har grafer i 

regnskabsdelen været meget begrænset eller ikke-eksi- 

Ja, ikke-eksisterende, faktisk. 

Men det er også umiddelbart det, som regnskabsbrugerne svarer, at de foretrækker. 

Ja. Jeg vil sige, at- Ja, nu er det ikke fordi, vi har gjort det meget- Det har jo ligesom været trenden nu, 

at der skal en masse grafer ind. Og det synes jeg også- Jeg synes da, det bliver mere lækkert og levende 

at læse, at der er nogle. Men det her understreger også, at man skal nok passe på, det ikke bliver grafer 

for grafernes skyld. At de skal fortælle en historie, og det skal være- Man skal tænke over, hvor det 

bliver brugt. Og i hvert fald også holde fast i nogle gode tabelopstillinger. 

Men tror du, det kan have noget at gøre med, at mit spørgeskema primært er til professionelle 

regnskabsbrugere, som derfor i højere grad går op i selve tallene frem for det visuelle indtryk? 

Ja, det kan det nok også godt gøre. De sidder og bruger deres egne modeller til at analysere. Men jeg 

vil så sige, altså det er jo også noget, som nogle af- PWC og FSR og så videre har fokuseret på ved 

deres prisuddelinger, at de folk, der er der, at de synes, det gør det lettere at forstå og læse for mange, 

når det er præsenteret på en god måde og også med en vis brug af grafer. 

Jeg siger tak for, at du ville fortælle om jeres syn på væsentlighed. 
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Bilag 10 – Interview med Thomas Haals Løndorf, Genmab 

Thomas Haals Løndorf, Associate Director, Finance & Accounting hos Genmab, blev interviewet af 

opgaveskriver på respondentens privatadresse den 21. marts 2016. 

Hej Thomas og mange tak fordi jeg må komme i dag og tale med dig omkring væsentlighed i 

Genmabs finansielle rapportering. Som sagt skriver jeg om væsentlighed, hvor jeg interviewer 

forskellige virksomheder, og derudover har jeg lavet et spørgeskema til regnskabsbrugerne; særligt 

omkring væsentlighed. Må jeg starte med at høre lidt omkring dig og din funktion hos Genmab? 

Ja. Jeg hedder Thomas Løndorf. Jeg arbejder hos Genmab som associate director for finance og 

accounting. Det betyder sådan rent praktisk, at jeg har det fulde ansvar for moderselskabsregnskab og 

dagligdags finance opgaver for vores danske selskab. Så det er alt fra forretningssiden med budgetter 

og forecast og så videre. Og så er det regnskabsafdelingen, som består af to. Og det er alt fra dag til 

dag regnskab og til måneds- og kvartalsrapporteringer. Og så er det selvfølgelig i forbindelse med 

vores investor relations også sidder her, så er det gennemgang af de finansielle dele i vores 

fondsbørsmeddelelser og mest gennemlæsning af de danske- Vi laver et dansk resume af vores 

årsrapport. Al vores årsrapport er på engelsk, så for ligesom at se, at hvis man læser det danske 

resume kun, så skal man have den samme- Så skal der ikke stå noget nyt eller noget anderledes. Så 

sådan en slags review af, at indholdet er det samme, når det bliver oversat. Og så har jeg selvfølgelig 

en rolle i årsrapporten i, at moderselskabets tal kommer fra mig. Så årsrapporten er sådan en proces, 

som jeg- Jeg tror, jeg nævnte, hvor at det er vores amerikanske kontor, der har det overordnede 

ansvar. Og så er det en koordinering mellem alle tre lande om at få givet input og reviewe de 

forskellige dele af årsrapporten. 

Nu nævner du tre lande. Var det Holland-? 

Ja. Det er Holland, USA og Danmark. Vi har R&D i Holland, så det er der, vi har alle forskere og alle 

niveauer af medarbejdere. Der sidder vores administrerende direktør. Så i Danmark har vi- 

Moderselskabet er noteret i Danmark. Og der har vi så det, der hedder Clinical development, så det vil 

sige, så snart nogle af vores 140-50 mand i Holland har fundet ud af, at det her, det er faktisk noget, 

der godt kunne blive til et reelt middel mod en kræfttype, så sender de det til Clinical development i 

Danmark, hvor at vi kører en meget mere sådan outsourcing-model. Så det vil sige, der er ikke det, der 

hedder hænder eller fødder. Der er kun læger og forskere ansat i sådan nogle afdelingslederfunktioner 

og projektlederfunktioner. Og så al arbejde af test og så videre det køber vi hos forskellige partnere. Så 

vi har et, selvfølgelig kæmpe, budget, fordi vi har alle de her partnere, men vi er kun 50 mennesker. 

Men som bruger rigtig, rigtig, rigtig mange penge, fordi det koster rigtig mange penge, når de har fået 

en god idé i Holland. Og så skal vi ligesom få den testet og udviklet. Så hele økonomidelen det ligger 

også i Danmark. Og det er sådan nogenlunde min rolle. 

Har I sådan en styregruppe til jeres årsrapport? 

Ja, det kan man sige. Vi har en- Det kommer selvfølgelig an på- Vi har nogle forskellige led i 
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årsrapporten. Vi har den rå finansielle del, som er et samarbejde mellem mig og min pendant i 

Holland og så vores group accounts i USA. Men så har vi også sådan en gruppe, der kører på det her 

review af selve resumeet og sige, vi har vores årsrapport, vi udgiver er resume, hvad skal vi 

medbringe der? Hvordan skal vi formulere det, sådan så vi er helt sikre på, at vi ikke skriver noget 

andet end vores årsrapport og så videre. Det er vi en gruppe på. Det er så mig og en af vores chefer for 

medical. Han vurderer så alt det medicinske, der står der. Så har vi chefen for legal for at være sikker 

på, at der er sammenhæng der også. Så har vi en sådan mere disclosure-arbejdsgruppe, som så består 

af legal og investor relations og finans. Hvor der er vi mere ude i at sige- Der er medical ikke med, for 

der er det ikke så meget, om det er det faktuelt rigtigt, det er mere at sige- Vores risikovurdering for 

eksempel. Har vi skrevet noget her, som kan misforstås? Vil vi have det her med? Når vi kommer ned 

i nogle disclosure-krav i de forskellige standarder. Der kan man altid sige, det er egentlig det her 

standarden vil, men hvordan fortolker vi det? Og hvis vi fortolker det sådan her, så betyder det, at 

markedet kan læse det og det og det. Føler vi, at det er enten korrekt, eller er vi bange for, at vi så 

sender nogle forkerte signaler, eller vi faktisk giver mere, end vi behøver. Så vi har forskellige grupper, 

alt efter hvad indholdet er. 

Er der nogen- Kan du fortælle, om der er nogle overordnede forskelle imellem, hvordan man typisk 

i Danmark ser på væsentlighed, og hvad der skal med i forhold til USA? Jeg kunne måske forestille 

mig, at der var en større compliance-mentalitet henne i USA. 

Ja, det er der absolut også. Ja, det er jeg enig i, der er. Men man kan så sige, nu har vores- Vores 

amerikanske group accounts de har arbejdet med den her årsrapport de sidste- Det er det samme 

team, der har arbejdet med den de sidste 8-10 år, så de er meget, meget vant til at arbejde på den måde. 

Fordi det er jo vores danske revisorer, vi bruger til at sparre med. Så man kan sige, de er ligesom pejlet 

ret godt ind på, hvordan vi vurderer det herfra. Men det er klart, at for dem er det mere noget med, at 

en standard siger, vi skal give så meget, og så skal vi være i compliance med det. Det er der jo ingen, 

der synes, vi ikke skal. Men det kan godt være, man fra dansk side har lidt mere en tendens til at prøve 

at tolke i de her standarder i stedet for bare en sort/hvid tjekliste. 

Synes I, det kan være vanskeligt at forholde jer til at medtage al den væsentlige information, men 

passe på, at der ikke medtages uvæsentlig information? 

Nu kan man sige, set i forhold til vores, både værdi på Børsen og vores alligevel ret store omtale tit, så 

er vi jo et relativt lille foretagende i forhold til de andre mastodonter, vi har talt om her, Mærsk og ISS 

og Novozymes og sådan noget. Vi er 200 mennesker. Har en milliard i omsætning, og den milliard den 

er kommet af 10 fakturaer, tror jeg. Så administrationsmæssigt og så videre er vi små. Og vi er derfor 

også, hvad skal man sige- Vi har ikke tonsvis af information, vi skal beslutte, om vi skal have med eller 

ej. Jeg tror mere vores overvejelser går på, om enten det her det kan forstås forkert, eller om vi giver 

noget information, som gør, at folk simpelthen kan konkludere alt for meget ud fra vores. Vi har ikke 

mange ting, hvor vi synes, det giver mening at skære det væk. 

Når I er en så forholdsvis simpel forretning, synes du så nogle gange, at IFRS stiller for høje 
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oplysningskrav i forhold til, hvad der er relevant for Genmab? 

Nu kan man sige, hvis- Det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan man lige sådan formulerer det. 

Sådan selve vores forretning er egentlig kompleks nok, men vores organisation, sådan 

størrelsesmæssig, er simpel, fordi vi er få, og vi har- Det her med, at alt er outsourcet. Vi har ikke 

sådan den der med store bureaukratiske maskine. Men man kan sige, selve setuppet med en R&D og 

kører videre, det gør, at der alligevel er nogle overvejelser, vi må gøre os. Derfor så er vores- Vores 

regnskabsmæssige problemer kan sådan set godt være komplekse nok. Og det er ikke sådan, så jeg 

synes, at IFRS er dræbende. Egentlig. Fordi jeg synes jo egentlig også, at IFRS er sådan på en måde, at 

områder hvor du ikke er kæmpestor og har mange forhold, jamen, så er der meget, du ikke behøver at 

gøre. Så jeg synes ikke, vi har- Men det er klart, skal man sige noget, så administrationsmæssigt, så 

bruger vi noget tid på hele revenue recognition og have styr på, hvordan og hvornår vi kan indregne. 

Og være sikre på, at vi opgiver det rigtigt. Fordi vi har alle de her samarbejdsaftaler, hvor vi får nogle 

kæmpe summer. Og er det her en sum, vi varetage her og nu? Er det en sum, vi skal tage som deferred 

revenue over de næste 5-10 år? På baggrund af hvad? Og så begynder du at sige, jamen, at 

kommunikere til en omverden, at du har fået en milliard, som du tager over de næste 10 år. Og at du 

har taget det lineært, eller du har taget det ud fra nogle forskellige- Altså, det er komplekst. Og det 

skal man selvfølgelig være skarp i, at man får kommunikeret det så klart som muligt, som man kan.  

Ja. Men så er det vel også, at I skal sætte jer ind i et regnskabsbrugeres behov, og hvordan de 

opfatter information. Og prøve at gøre informationen tilgængelig på den måde som 

regnskabsbrugere bedst kan forstå den? 

Yes.  

Kan det være svært at forholde jer til, hvordan regnskabsbrugere ønsker information? 

Ja, men- Ja. Det er det selvfølgelig, men jeg synes, det sværeste det er, når du begynder at formulere, 

hvorfor dine tal er, som de er. Jeg synes, det er rigtigt, rigtig- Det svært at kommunikere til en og sige, 

”For 10 år siden fik vi en betaling, som vi har taget en bid af år efter år efter år. En udskudt omsætning. 

Og den er der ikke mere.” Så det er ikke noget- Der er ikke sket noget nyt i år i forhold til sidste år. Der 

er sådan set bare sket det, at noget, der skete for 10 år siden er udløbet nu. Så at få kommunikeret det 

ud og sige, at allerede når vi starter året, kan vi se, vi kan forvente 100-200 millioner mindre. Og at få 

det forklaret det er svært. Men jeg synes, altså, i forhold til, om noget skal medtages eller ej, så synes 

jeg alligevel, det er sådan relativt nemt at sige, hvis jeg sidder- Eller ”nemt”. Men det synes jeg 

fungerer okay at sige, ”Jeg sidder her som regnskabsbruger og-” Jamen, det kan være hvad som helst. 

”Hvorfor har vi ikke nævnt mere om vores skatteaktiv, end vi har?” Jamen, det er noget med, at det er 

i den type forretning, vi er i, hvor vi ikke ved, om vi i morgen kommer til at udvikle noget, der bare 

eksploderer, så vi tjener en masse penge. Eller om vi ikke gør. Den slags usikkerhed- Når den stadig er 

så usikker som den er, jamen, så er det nemt. Så behøver vi ikke skrive meget mere end at sige, ”Det 

har vi simpelthen ikke indregnet på grund af, at den usikkerhed er så stor.” Men idet vi kommer 

nærmere, at vi måske får noget på markedet, så usikkerheden bliver mindre, men stadig er der, så 

begynder det at være svært at sige, hvor meget kan vi forvente, at en regnskabsbruger forstår om 
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danske specielle skatteregler. Specielt med sådan noget tax-credit vi har på forskere. På 

forskerordningen her. Og hvor meget har de virkelig brug for at vide af grunde til, hvorfor vi ikke har 

gjort det eller ej? Der begynder helt sikkert at komme nogle udfordringer i- 

Kan omkostninger nogle gange have betydning for, hvilken information I vælger at medtage? For 

eksempel, hvis jeres tax-credit på forskere kan have særligt høje omkostninger, hvis man skal 

indhente og opgøre- 

Altså, du tænker på, hvis det er- Hvis det koster mange penge simpelthen bare at identificere noget? 

Nogle bestemte oplysningskrav. Eller er det ikke noget, I oplever? 

Nej, det er ikke noget, vi oplever lige nu. Der tror jeg, vi har sådan et rimelig godt overblik over de 

forskellige oplysninger, og hvordan vi skal lave dem. Det er klart- Okay, hvis man skal sige noget. For 

at svare, nej, jeg tror ikke, det har stor betydning. Omkostningerne. Det er klart, at vi vil selvfølgelig 

arbejde mod forøget krav, hvis det øger vores omkostninger for overhovedet at aflægge et regnskab. 

Men hvis vi lige parkerer den et øjeblik, så kan man sige, vi har tidligere, når vi har diskuteret 

værdiansættelse af for eksempel en fabrik eller en licens, der skulle sælges på tværs af landene og så 

videre, så har vi alligevel fået nogle eksterne konsulenter til at prøve at lave deres worst og best case. 

Sådan en lille matrice kan man sige. Ud fra at det her scenarie og worst og best case. Og så lavet sådan 

tre scenarier, og det har givet ni forskellige udfald, hvor man så kunne sige- Og et spænd på en 

værdiansættelse af en fabrik eller en aftale fra én til 10 milliarder. Så kan man sige, den er i bøgerne for 

måske midt imellem, og så kan vi sige, ”Nå, jamen det var måske en fair værdiansættelse.” Så kan vi 

beskrive det i vores årsrapport. Og derfor kan vi sådan give en klar- Og det har vi følt var væsentligt at 

fortælle, at det her aktiv vi har taget op til dagsværdi for eksempel, det har vi understøttet sådan og 

sådan og sådan. Det er jo ikke billigt at få konsulenter til at lave sådan en type. Men det har vi så nok 

haft en forretning- Det er sket før, jeg har været her, men jeg kan bare se, arbejdet har været lavet. Det 

har vi jo gjort, fordi vi også har kunnet få noget ud af det forretningsmæssigt selvfølgelig. Men når det 

er sagt, så- Det er jo ikke en type omkostninger, man har lyst til at have for ofte bare for at aflægge et 

regnskab. 

Og det du lige talte om, det var følsomhedsanalyser. Eller hvad kan man betegne det som? 

Ja, det er en del af det. Det er simpelthen for at sige, transfer pricing, reel værdiansættelse- Når vi 

siger, at en aftale vi handler mellem selskaberne her, en licens for eksempel, er x kroner værd, jamen så 

vil vi også gerne kunne stå på mål for det. Vi har også brugt en del ressourcer på at få gennemgået 

vores transfer pricing-dokumentation. Altså, generelt så hvis man oplyser enten, at man har lavet en 

eller anden værdiansættelse af en aftale eller et andet aktiv, man kunne have i bøgerne, så jo bedre 

arbejde du har gjort, jo bedre du kan dokumentere den værdi, så jo mere seriøst er det jo. Så man kan 

sige, vi går da op i, at de værdier, vi præsenterer, er seriøst underbygget. Men der er helt sikkert en 

afvejning. Hvis ikke vi kunne have brugt det her til noget som helst for at sige, okay, så kan vi også 

fastlåse en værdi, så vi har noget TP-dokumentation. Eller hvad det måtte være. Hvis ikke der havde 

været det mindste forretningsmæssige i det, så havde vi nok ikke brugt mange penge på at kunne 
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dokumentere en værdiansættelse til en årsrapport på samme måde. Så det er klart, det- Vi har helt 

sikkert et ønske om, at det ikke er en omkostning, der skal være stigende. At det skal koste mange 

penge at dokumentere eller på anden måde identificere informationer. 

Ja. Benytter I en intern vejledning omkring væsentlighed i relation til oplysninger i regnskabet? 

Eller er det let? 

Nej, vi er gudskelov stadig på en størrelse eller et stadie, hvor vi kan sætte os ned med de fulde 

informationer og se dem i sammenhæng og diskutere dem. Også i forhold til konsistensen, eller hvad 

man skal sige, så- Sammenligning år for år. Så kan vi stadig sådan sige, ”Nåmen, det har vi ikke gjort 

før af den her grund, så det fortsætter vi med.” 

Det er måske også fordi, I ikke har- Nu ved jeg ikke, hvor mange datterselskaber I har, men- 

Vi er tre selskaber, hvor der kun er aktivitet i to af dem. 

Tror du måske, at det kan skyldes, at måske Mærsk og ISS og andre, de har rigtig mange 

datterselskaber, og derfor giver det måske bedre mening med en vejledning? 

Jamen, absolut. Altså, hvis du skal- Også år mod år, hvis du skal kunne sige, jamen, det er sådan her, 

vi beregner det. Det er sådan her, grænsen er. Det er det her, der er væsentligt. Når du kigger som en 

proces, og du har meget data, data i form af datterselskaber og så videre, så er det jo vigtigt, du har en 

snorlige måde at sige, at det er sådan her, vi gør det, og derfor behandler vi alt ens. Det hele bliver 

omdannet til æbler og pærer og kan sammenlignes. Der er vi jo bare så privilegerede, at vi kan sidde 

og drille fuldstændig ned de sidste fem år og sige, ”Der har vi taget det her med. Er der noget, vi ikke 

har taget med af den og den grund, jamen så gør vi ikke det samme i år.” Vi har det fulde overblik, 

mens vi sidder og gør det. 

Støder I nogle gange på væsentlige informationer, som er væsentlige for Genmab, men ikke er 

påkrævet i standarderne? 

Men som ikke er påkrævet i standarderne? Kan du- Altså. Min første tanke er bare, at standarden 

inden for de forskellige områder er jo på en eller anden måde altid har sådan en eller anden drejning, 

at man kan sige- 

At alt det væsentlige- 

Jamen, på en eller anden måde så burde- Hvis det er væsentligt for os og for brugerne, så burde 

standarden jo på en eller anden måde have fået os til- Jeg synes ikke, standarderne er så låste, at jeg 

kan se- Jeg kan ikke lige se for mig sådan et stort hul. Hvis det giver mening. 

Ja. Synes du, der er nogen IAS- eller IFRS-standarder, som ikke giver mening i forhold til jeres 

forretning og som er overkill, også i forhold til regnskabsbrugernes behov? 

Jeg tror, det er en- Altså, det kan være, jeg lige kommer derhenad. Jeg synes, det er mere sådan 

generelt. Jeg synes, der er sådan et eller andet skævvridning. Man har et fokus fra, nu siger jeg 
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industrien, på, om man kommer op på nogle årsrapporter, der var for vilde, så nu kommer vi til det 

her ”cut the clutter”. Nu skal vi skære dem lidt ned. Så har man så den her væsentligheds- Hvor at 

man nu skal man finde ud af, hvad der er væsentlig. Man har en samarbejdsgruppe, så vidt jeg kunne 

forstå, på et tidspunkt, hvor man går ind og kigger på, hvordan kan vi simplificere lidt? Så 

introducerer man en ny leasingstandard efter mange, mange omgange, hvor man hele tiden leger med 

tanken om, ”Nåmen, vi kan åbenbart ikke rigtig-” Vi kan ikke få alt indregnet. Så må vi lave nogle 

undtagelser. Vi kan måske skrue lidt på kravene. Og lige pludselig så begynder det at være sådan, og 

det er også på revenue recognition, og så kommer der i stedet for bare nogle nye disclosure-krav. Så 

skal man oplyse mere. Hvor man kan sige, det er godt nok svært og med den ene hånd arbejde mod, at 

vi skal gøre tingene mere simple. Og når man så tager et projekt, det her konvergensprojeket, hvor 

man vil få IFRS og US GAAP til at mødes. Reguleret mod mere rammeaftale og sige, vi skal have alle 

glade. Og så begynder man at bygge flere af de disclosures på. Det kan godt være sådan lidt svært at 

se udefra, hvor er det, vi vil hen med det hele? Leasing-standarden, jamen, det er da meget smart, at vi 

kan begynde at indregne. Jeg tror, man kan lave rigtig mange regneeksempler på, at hvis du tager 

nogle ekstremer mod dem, der leaser alt og ikke ejer det mindste af dem, der ejer. Så vil du selvfølgelig 

få dem tættere på hinanden og kunne sammenlignes bedre, men de er stadigvæk milevidt fra 

hinanden, og det vil være tydeligt, at det er to helt forskellige forretninger. Så leasing-standarden, i 

min verden, har fjernet nogle uhensigtsmæssigheder og formentligt kommet med lige så mange nye. 

Og det synes jeg er- Det er nogle store ændringer, der kommer med revenue recognition, leasing og 

sådan. Altså, det er store, tunge ændringer, der kommer, hvor jeg ikke er sikker på- Altså, det eneste, 

der sker, det er, at regnskabsbruger skal bare konstant være endnu bedre forberedt. Endnu bedre 

uddannet til overhovedet at forstå det her. Du begynder at få så mange vurderinger, igen på leasing, 

forventer du at købe den næste år? ”Nåh nej, nu har det hele ændret sig, vi vil nok ikke købe den 

alligevel.” Så skal du ændre dine skøn. Og alt det her det vil få nogle fluktuationer i din P&L, som der 

er rigtig mange analytikere, der bruger, på nogle typer af selskaber. Så det er som om, at man vrider og 

drejer, uden at det hjælper. Altså, man kan sige, hvis nu det hjalp i min verden til at få det gjort mere 

simpelt, så tror jeg, det vil være meget velkomment af alle. Og jeg synes jo helt sikkert, at man skal 

hele tiden forbedre. Jeg synes bare, at man gør tingene lidt mere komplekse, som så gør, at så til sidst, 

så ender mange analytikere med at sige, ”Så må vi prøve at se, om vi ikke kan lave vores eget eller kun 

kigge på pengestrøm.” Eller et eller andet. Og på den måde synes jeg, at man- Jeg taler generelt nu, 

men for at tage det ned til- Vi kan relativt nemt sige, ”Okay, nu kommer der en ny leasing-standard, 

fint nok. Vi har en husleje. Så beregner vi det på den måde. Vi tager det over lejekontraktens løbetid, 

fordi vi kan ikke sige, vi har en forventning om at være her hundrede år. Så vi er stadig en simpel 

virksomhed, hvor vi ret nemt kan sige, det er der, vores forudsætninger er. Det er derfor, vi gør, som 

vi gør. Som sagt, på revenue recognition er vi ikke udfordret, men der bruger vi bare meget mere tid. 

Vi skal skrive et notat, hver eneste gang vi indregner noget, fordi at det er forskellige 

samarbejdsaftaler, vi har hele tiden. Og det er klart, når der kommer ændringer, netop til meget på 

periodisering, ”Hvornår må du tage det og så videre”, har vi lange aftaler, at vi skal diskontere, eller 

hvad det måtte være. Det er da komplekst for en virksomhed, som har ti fakturaer om året, vi sender. 

Altså, det er da meget tid at skulle bruge. 
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Men hvis de nye krav i de standarder, du lige nævnte, både revenue og leasing og så videre, stiller 

for høje krav i forhold til Genmab, kan det så være rart for jer, hvis der er kommet den her nye 

vejledning omkring væsentlighed, som måske gør det mere klart med, hvad man så kan fravælge i 

jeres regnskab, som er uvæsentlig for regnskabsbrugerne? 

Nej, for det synes jeg nemlig ikke. Jeg synes, det er det, der gør det lidt udfordrende. Fordi du kan 

sige, der er ikke noget at vores revenue, vi kan slippe for at vise. Altså, det er bare- Lad os så tage 

leasing for eksempel. Før der har vi en- En huslejeforpligtelse det er jo flere millioner. Det er jo så 

væsentligt, at vi kan ikke undgå at oplyse det i en note, så vi har- Men der er det stadig bare en note. 

Vi skal ikke hver måned afstemme eller noget som helst. Nu skal vi tage vores husleje. Nu skal vi have 

den på bøgerne. Der er ingen tvivl om, at den er stor nok til at være væsentlig. Den vil være væsentlig 

for regnskabsbrugere. Og den vil i alle måder være væsentlig i vores regnskab. Så vi har ikke noget at 

gøre andet end at sige, ”Okay, nu er den her standard kommet.” Så før, der kunne vi fortælle folk, vi 

har en uopsigelighed i den her periode. Det her er vores omkostning. Nu bliver det i stedet for til, nu 

indregner vi den, og så begynder du på det her med at sige, ”Jamen, nu har jeg en finansieringsdel, og 

jeg har noget, der kommer op under mine afskrivninger. Eller ned under mine afskrivninger. Og så 

fjerner du det fra driftslinjen, eller hvad man skal sige. Giver det fordele eller ulemper? Det ved jeg 

ikke. Og det er heller ikke, fordi vi skal diskutere den. Jeg siger bare, at den ændring, for mange 

virksomheder- Tag os, 100 procent selvfinansieret, det vil ændre et kommatal i vores nøgletal. Og 

kunne man diskutere, om vi helt kan slippe for at gøre det? Det her er jo ikke en standard, hvor det er 

en information, vi taler om. Det er er jo reelt, man har ændret en måde på, hvordan skal du rent faktisk 

accounte for noget. Altså, indregne. Jamen, jeg ser ikke, vi har nogen hjælp her. 

Okay. Jeg mindes, at vejledningen også beskriver, hvorvidt man kan acceptere fejl, hvis de er 

uvæsentlige, men er omkostningstunge. Så hvis de ikke ændrer på regnskabsbrugernes 

beslutninger, og fejlene i sidste ende vil være uvæsentlige, men det har ikke noget at sige, i forhold 

til det du lige sagde? Det er måske bare, hvis leasing det kun udgør én million ud af en milliard? 

Så det, du siger, det er, at vi kunne bevidst vælge ikke at følge en standard simpelthen, og sige, ”Vi 

indregner dem simpelthen på en anden måde, og det gør vi, fordi det for regnskabsbrugere er- Det 

kunne man selvfølgelig sagtens. Så jeg tror stadig, jeg vil s- Jo, enig. Det kunne sagtens være noget, vi 

også ville overveje. At gøre sådan. I dag har vi det jo selvfølgelig sådan, at vi kigger på, at hvis vi kan 

se, når vi klargør materiale for årsluk, at vi siger, ”Gud, der var lige en fejl her,” så har den her 

standard jo ikke ændret på, at der vil vi altid sige, jamen okay, er det peanuts eller ej? Så vil vi nok 

bare- Vi kan også nogle gange bare simpelthen sige til revisorerne, for eksempel, og sige, ”Vi har 

fundet den her fejl. Vi har egentlig ikke tænkt os at rette den. Vi er så langt henne nu, at den er 

uvæsentlig fra vores side.” Og det har vi gjort. Og vil også altid gøre. Og de kan også sagtens være, at 

vi finder på at sige, at vi vælger simpelthen ikke at indregne på baggrund af den her leasing-standard, 

for vi mener ikke, det er væsentligt nok. Der vil jeg måske- Det er så min egen holdning, men når det 

alligevel er en størrelsesorden af det her, så lige pludselig så får vi en bygning til og en bygning til. Og 

vi har i øvrigt også en stor bygning i Holland, så måske er det egentlig væsentligt og så videre. Jeg vil 

være lidt bange for- Jeg har det helt fint med at sige, vi har lavet en fejl. Vurderer den enkelte fejls 
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påvirkning samt påvirkningen næste år, når vi korrigerer den og så videre. Jeg har det også fint med at 

sige, der er en information her, for eksempel, at vi har et skatteaktiv på det og det, men det viser sig, at 

måske er der en stor del af det, vi alligevel ikke kan fradrage på grund af at- Ja, det ene og det andet. 

Vi har mange diskussioner på grund af vores skat på noget forskning kan være lidt kompleks. Der har 

jeg det nemt ved at sige, ”Hvad er størrelsen? Okay. Det er okay ikke at disclose det.” Eller sige et helt 

område, hvor vi siger, ”Det her, det er slet ikke relevant.” Men at ikke følge sådan selve principperne- 

Når det drejer sig om måling måske? 

Ja, når det simpelthen drejer sig om informationer, man giver, noter man oplyser og så videre. Men at 

principielt ikke indregne efter en standard, det tror jeg sådan principielt, jeg vil have det sværere ved. 

Hvordan så med at aggregerer information. Hvis nu vi siger, at I har- Nu har jeg jeres regnskab her, 

men hvis der er en ubetydelig balancepost, hvor hårdt vil du så have det med at sige, ”Dem flytter 

vi bare op i den mest tilsvarende balancepost”? 

Det vil jeg ikke have noget problem med, men nogle gange så tænker jeg også, at der skal være en 

pointe i det, kan man sige. Som udgangspunkt, hvis nu det var en, hvor jeg følte, hvis jeg viser den 

her, så bliver jeg også nødt til at lave en note og så videre og forklaringer og sådan. Det ville jeg ikke 

have noget som helst problem i at slå sammen med en anden. Men man kan sige, hvad er det, man 

sparer? Hvis det kun er at lægge to tal sammen. Hvis ikke du har en særlig kompleks note. Hvis det er 

en note, der tager dig 30 minutter at lave og et tal at vise, så tager det næsten lige så lang tid at lave sin 

model om for at lægge to tal sammen, ik’. Altså. Det er klart, hvis man kunne komme ind og sige, 

”Okay, hele vores anlægsnote den kunne I droppe og lægge tallet sammen med et eller andet andet,” 

så er der noget tid, ik’. Men der skal alligevel være noget tid at spare, synes jeg. Eller en værdi ved, at 

informationen ikke kom ud.  

Ja. Synes du generelt, at IAS-standarderne er tydelige omkring væsentlighed? Er det noget, du har 

forholdt dig til? 

Jeg tror nok bare altid, jeg altid har haft følelsen- Og det er nok at- Altså, man kan sige, væsentlighed 

kan jo aldrig blive en- Det er min fornemmelse. Det er meget svært at lave en sort/hvid ”Det er 

væsentligt/det er ikke væsentligt.” Det kunne godt være, det kunne forsimple det for mange, men det 

kunne måske gøre det værre for mange andre, fordi væsentlighed bliver nødt til at være en afvejning 

ud fra den enkelte virksomhed. 

Ja. I hvor høj grad kigger I på jeres konkurrenter, for eksempel Novo Nordisk, Novozymes, i 

forhold til, hvilke oplysninger de medtager? 

Ikke synderligt sådan lige umiddelbart. Altså, man kan sige, at for det første, jeg tror ikke, vi ville 

skelne mod dem for eksempel og kalde dem konkurrenter. Men det er sådan set ikke så- Jeg tror 

stadig, det der er afgørende for os, det er, at vi ikke sidder med en følelse af, at der er nogle 

informationer, vi helst ville undvære at komme ud med. Og bliver nødt til at se, ”Hvad gør de andre? 

Okay, de gør det, så bliver vi nødt til at gøre det.” Altså, vi er meget åbne om det her med, lad os sige 
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lønninger til ledelsen, så vidt jeg husker. Det er der mange af dem, der gør. Det er sådan mere en 

gennemsigtigheds-holdning, end det er en sådan på de forretningsmæssige. Men man kan sige, jeg 

tror, vores- Jeg tror ikke, vi er så bekymrede for det her, fordi jeg tror nok- Altså. Vi har konkurrenter, 

vi selvfølgelig bliver nødt til at overveje, hvor meget fortæller vi. Men der er vi jo meget nede i 

tekniske- Altså, hvor meget fortæller vi om vores- 

I ledelsesberetningen? 

Ja ja. Om vores produkter vi har i udvikling. Hvor meget tør vi fortælle? Man vil nok kunne se over 

det sidste år at, vi skal nok passe på med at komme ud med tingene så snart vi har fundet på en god 

idé. Men vi skal nok mere vente til de egentlig er i udvikling, og vi kan se, vi rent faktisk rent faktisk 

får positive resultater. Så den afvejning har vi meget. Og det bruger vi rigtig meget krudt på. Og så 

bruger vi rigtig meget krudt på at læse vores formuleringer om, hvad det er, vi sådan rigtig får lovet. 

Men jeg vil sige, at jeg tror mere, vi bruger vores rådgivere, altså PWC, til at diskutere, hvad skal vi 

disclose. og hvad skal vi ikke? Ikke så meget hvad andre gør. Fordi det jeg vil tro, man forhåbentlig 

kan læse, og vi bruger allermest krudt på, det er rent faktisk at forklare, hvad er det overhovedet, vi 

laver. Så man kan forstå det. Altså. Hvad er antistoffer og så videre? Det er der, vi bruger vores krudt. 

Og så er vi ikke så bekymrede, om vi kommer til at vise mere eller mindre end vores konkurrenter. Så 

længe vi viser det, vi skal. 

Jeg lagde mærke til, at I ikke har nogen grafer i selve IFRS-regnskabet. Kan du fortælle mig lidt 

om, hvorfor I har valgt at gøre det sådan? 

Nej, der kommer jeg måske lidt til kort til at kunne svare 100 procent på hvorfor, men jeg kan sagtens- 

Som udgangspunkt så- For at komme tilbage til- Det vi rigtig gerne vil, det er, vi vil gerne forklare det 

her til folk. At de sætter sig og læser. Hvad er det, vi laver? Hvad er det omkring? Komme men nogle 

grafer. Hvordan er det gået os og så videre? Og så regnskabsdelen er et regnskab. Altså, man kan sige, 

også hvis jeg selv som regnskabslæser, hvis jeg finder et regnskab- Hvis jeg vil finde ud af om 

forretningen, så læser jeg ledelsesberetningen. Hvis jeg vil finde ud af noget om tallene, så går jeg ned 

til regnskabet. Jeg kan ikke bruge en graf til noget som helst. Altså, så skal du læse de rå regnskabstal, 

ik’. Så jeg tror ligesom, vi prøver at sige, ”Det her. Her er vores virksomhed,” og så kommer det her 

regnskab. 

Ja, så I har ikke nogen intention om at smelte ledelsesberetningen og selve regnskabsdelen endnu 

mere sammen? Fordi de ligesom er to forskellige. 

Jeg tror faktisk- Det er min fornemmelse, at vi lige nu er egentlig ret godt tilfredse med det her 

produkt. Men omvendt kan man så sige, det her er jo en trend ligesom så meget andet, hvor man 

prøver at følge en trend samtidig med, at man beholder sin egen måde at gøre tingene på. Så alt efter, 

hvor årsrapport trenden går, så kan det jo også være, at vi bare hopper på den næste vogn, så- Altså, 

man kan sige, jeg kan godt lide det, der er mange, der gør med deres måde at fordele noterne 

anderledes i mere nogle områder og kyle regnskabspraksis og tal og notebeskrivelser og usikkerheder 

meget mere sammen. Det synes jeg giver rigtig god mening. Grafer, der viser en trend i omsætningen 
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nedenunder omsætningsnoten, for mig så er det lige så meget for at prøve at få regnskabet til at se lidt 

lækkert ud. Hvorimod, at det er ikke- Dem, der har brug for at vide, hvad vækst og trend har været, 

de går ikke ned til regnskabstallene først for at se grafen. De læser om det langt før. Så man kan sige, 

jeg er ikke- Jeg tror ikke, jeg sidder og tænker, at grafer behøver at være i årsrapport-delen. Det skal 

være der, hvor folk rent faktisk læser. Men det er bare en personlig- 

Ja. Og I har heller ikke nogen tanker om at gå over til det vandrette format, som nogle af de andre 

C20 virksomheder benytter? 

Det er ikke noget, jeg ved, vil jeg sige. Det kan jeg nok ikke svare mere konkret på. 

Nu har vi jeres årsrapport åben som PDF på min computer, og der lægger jeg mærke til, at I har den 

her toplinje-navigering, hvor man kan springe rundt i jeres årsrapport. Kan du fortælle lidt om, 

hvorfor I har vagt at tage den med? 

Jamen, man kan sige, det er jo lidt for at komme tilbage til det her med, hvad er det, årsrapporten, når 

vi taler regnskabsmæssigt, skal være? Og på en 100-siders årsrapport så er regnskabet jo nogle gange 

først på side 40 eller sådan noget. Og hvis du har brug for at læse årsrapporten og ikke alt graf og tekst 

og sådan, så er det jo altså rart bare at kunne klikke. Altså, jeg undgår gerne at printe. Jeg vil helst ikke 

have printede regnskaber. Jeg vil helst gerne bare kunne åbne dem op og så bare ”klik” og så komme 

hen til, hvor jeg skal hen. Så det er klart, det her er vores- Vi har ikke den der portalløsning, online 

løsning, men en ”gør det nemt” i den elektroniske form. Det er så vores bud på det lige nu. Det kan 

være, det ændrer sig, men det skal altså være smart. Og det skal være nemmere at have dem på PC, 

end det skal være at printe dem ud. 

Ved du hvorfor, I har valgt at placere revisors og ledelseserklæringen bagerst i årsrapporten? 

Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har selv set det og har smilt lidt over det, men jeg skal være ærlig at sige, i 

min verden så er det bare noget, der skal være der, men det er ikke super interessant at læse. 

Selvfølgelig er det interessant at læse, at der ikke er nogen påtegningsudfordringer. Men havde der 

været store udfordringer der, så håber jeg ikke, at man først skulle finde det, når man kom der til. Så 

man kan sige, på en eller anden måde så er det på sådan nogle- Når det ikke er et regnskab du skal gå 

med ned og vise i banken, så tror jeg nok, det er okay at have det der, hvis du spørger mig.  

Kan du sige lidt om, hvordan I forventer, at sidetallet vil udvikle sig i jeres årsrapport fremadrettet? 

Stigende, faldende, måske på niveau? 

Jeg håber, det vil være på niveau. Eller faldende. Men nu kan man sige, vores udvikling, hvor vi håber 

selv at få produkter på markedet, så kan vi godt få et behov for at have endnu mere at forklare os med. 

Men jeg håber virkelig, at tendensen er, at vi kan holde det. Men det er klart, igen, med udvidet 

aktivitet, hvor vi også skal beskrive mere om nogle usikkerheder, så kan den godt stige lidt. Men så 

håber jeg, vi lykkedes til at fjerne noget andet. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg håber virkelig vi kan 

holde det. Faldende er måske lidt for optimistisk. Men det vil være rart at se. 

Okay. Og hvis nu I hypotetisk set fik frie muligheder uden om alle standarder til at lave lige netop 
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den årsrapport, I gerne ville, vil det så resultere i større ændringer? 

Det ville det da selvfølgelig på en eller anden måde. Hvis man virkelig bare startede med at sige, ”Nu 

sidder jeg og skal præsentere Genmab her. Jeg skal ikke holde mig til nogen som helst krav”, så ville 

det da være underligt, hvis man landede på den fuldstændig samme årsrapport. Selvfølgelig ville man 

komme med noget andet. Men præcis, hvad vi ville ønske at lave om, det er måske svært at sige. Men 

det er klart, lange beskrivelser om usikkerheder på i øvrigt områder, som ikke har en kæmpe interesse, 

det er måske nok der, man ville- Ikke at jeg siger, det ikke er væsentligt, for så havde vi selvfølgelig 

ikke taget det med, men der er nogle områder, som bare ikke har samme interesse som alt muligt 

andet. 

Har I nogle planer om at lave et digital websted til jeres årsrapport, hvor- 

Som Novozymes har, tænker du? 

Ja, eller TDC. Hvor hele årsrapporten ligger, udarbejdet til webbrug, for eksempel. 

Ja. Det kommer vi sikkert ikke udenom at gøre på et tidspunkt. Om det bliver lige sådan næste år eller 

året efter, det ved jeg ikke. Jeg kunne ikke forestille mig, at vi kommer uden om det. Det er jo den vej, 

det går. Jeg synes så stadig, at der er et stykke vej endnu, men det er nok igen, hvad type 

regnskabsbruger er man? Det er nok optimeret til den mere typiske. Man går ind og skal undersøge en 

virksomhed, så klikker man lige og får et par nøgletal, og så er man glad. Sådan en som mig, der 

typisk går ind for reelt at skal have nogle regnskabstal, have noget at forholde mig til, så vil jeg jo 

gerne have det fulde, så jeg hele tiden kan krydstjekke nogle tal og sådan noget. Der er en web-version 

faktisk lidt småirriterende. Så man kan sige, så længe man har mulighed for også at kunne trække en- 

Det behøver ikke være en fuld årsrapport, men en mere sådan skematisk oversigt over tal, så synes jeg, 

det er den vej, det skal gå. 

Nu talte du tidligere omkring jeres magasiner til årsrapporten eller summaries. Har I nogen føling 

med, hvor mange der egentlig læser dem? Om regnskabsbrugerne værdsætter de her summaries. 

Nej. Man kan sige, vi har jo altid lavet en engelsk og en dansk, som vi så stoppede med sidste år. Og 

jeg tror, vi formulerer det sådan, at der kom ikke nok brok til, at vi overvejede at lave det om. Der var 

sådan lidt stilhed om det. Så der var ikke nogen, der sådan ligefrem sagde, at det ville de ikke 

acceptere, vi skulle også lave en dansk. Vi får ikke meget feedback på den danske, så jeg tror, den 

danske er sådan en, vi ligesom gør for at sige, vi skal have noget, vi kan udlevere til dem, der ikke kan 

læse den engelske. 

Nå, så I har den fulde årsrapport på engelsk og så en dansk summary? 

Så har vi et dansk summary, ja. Og den har vi jo lavet for at- Vi skal selvfølgelig pleje vores investorer, 

der kun kan det på dansk. Og derfor skriver vi alt det, du skal vide. Så man kunne sige, i en- Hvis man 

laver tankeeksperimentet, ”Hvad vil vi kunne slippe af sted med, hvis vi ikke fik lov til noget som 

helst?”, så kunne det godt være, man skulle kigge på det danske summary og sige, ”Det er det, vi har 

valgt at sige.” Hvis du kun har de antal sider, vi bruger på et summary, ”så er det det her du skal 
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vide.” 

Yes. Og vi talte for et øjeblik siden omkring årsrapport på web. Hvor udbredt tror du, at det vil 

være i fremtiden? 

Men det er jo den eneste vej, det kan gå, tænker jeg. Altså, jeg kan ikke rigtig se- Alt papir skal væk, 

altså. Jeg har selv mål om, at vi skal være 100 procent uden papir på et eller andet tidspunkt inden 

længe. Forhåbentlig i år. Altså. Det skulle være meget underligt, at man kommer tilbage til at sige, det 

skal være de her store tykt indbundne bøger. Det er simpelthen ikke miljørigtigt, og det er ikke smart. 

Du kan ikke tage på din iPad på en nem hurtig, eller telefon, måde at få tallene på. Selvfølgelig skal vi 

derhen. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt det går, for det skal også virke ordentligt.  

Synes du generelt, der er behov den her vejledning omkring væsentlighed? 

Jeg synes i hvert fald, der er et behov for, at man på en eller anden måde, så skarpt defineret man nu 

kan uden at sætte faste sort/hvide regler, skal være en vejledning til væsentlighed. Og en, der 

selvfølgelig lægger op til, at du ikke viser tingene, hvis ikke de er væsentlige. Helt sikkert. 

Synes du der kan være et disclosure-problem, information overload-problem hos selskaber 

generelt, måske i udlandet, eller-? 

Ja, det synes jeg. Ja, problemet er, når du får smidt en masse information i hovedet, er det rigtig svært 

at svare på, hvad for noget ville du helst ikke have haft. Så det er meget svært for brugeren at sidde og 

sige, ”Her har jeg fået for meget information. Det har jeg ikke brug for at vide.” Fordi det kan være, 

ham ved siden af havde brug for at vide det, men ikke noget andet. Så det må være- Det er op til den 

enkelte virksomhed at virkelig være knivskarpe i det her. Og der skal man måske komme til væk fra at 

være sådan lidt for regnskabsteoretiker og sige, ”Det her skal være med,” men få nogle dygtige folk til 

at være med til at sige, ”Hvad er virkelig nødvendigt?” Meget i samarbejde med investor relations, 

hvis du spørger mig, for det er trods alt dem, der sidder og bruger alle dage på at tale med folk, der 

køber aktier i virksomheden. Så det er jo dem, der ved, hvad det er, folk efterspørger. 

Ja, så dem, der er inde over jeres årsrapport, det var, ifølge jeres finansielle del, investor relation. 

Og så legal og medical? 

Ja. Og medical er for at være- Altså, det er jo- Det er så teknisk det her, så når vi skriver, hvad det er 

for en specifik forskning, vi laver inden for nogle specifikke sygdomme, så bliver vi lige nødt til at 

være sikre på, at det også er 100 procent rigtigt beskrevet. Så det er os dødelige regnskabsfolk, vi kan 

sgu ikke altid lige- 

Jeg har lavet et spørgeskema til nogen, som jeg kalder professionelle regnskabsbrugere, primært 

aktieanalytikere og andre, der arbejde med regnskab til dagligt. Og kan jeg bede dig om at 

kommentere på to af besvarelserne i mit spørgeskema? 

Selvfølgelig. Hvem har du spurgt? Banker måske? 

Ikke så mange banker egentlig- Jeg har spurgt en masse aktieanalytikere og erhvervsjournalister og 
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så nogle kapitalforvaltere højt oppe i systemet. 

Yes. 

Hvor jeg har spurgte 101 potentielle respondenter og fået 47 svar. Men i de 47 svar, der synes jeg, 

der viser sig en klar tendens. I hvert fald i de to spørgsmål jeg skal til at vise nu. Hvis du kan kigge 

på mit spørgsmål 11. 

[Spørgsmål 11 i spørgeskemaundersøgelsen, bilag 14, læses] 

Men det er måske lidt det, jeg også nævnte før. At jeg ikke ser behov for at tage flere grafer og så 

videre i den regnskabsmæssige opstilling. Altså, hvis du vil vide noget om virksomheden, så læs 

ledelsesberetningen, og der er det fint med grafer, for den giver noget visuelt til tallene. Jeg er helt 

sikkert mest til, at du- Fin, præsentabel ledelsesberetning, som vi talte om, med grafer og så videre, det 

er super, men det skal være nemt at sige- Enten ved at klikke i indholdsfortegnelsen, eller hvad det er, 

og komme ned at sige, ”Det her er årsrapporten.” Og når du så er på årsrapporten, så er det også der, 

jeg mener, en skematisk nem oversigt uden- Altså, uden salgsgasset. Det er jeg helt sikkert mest til. Og 

det synes jeg egentlig også lidt, at det er det, de siger her, ik’. At den er mest velegnet som 

opslagsværk.  

Det er i hvert fald det, som 84 procent af mine respondenter svarer. Hvis jeg hopper videre til 

spørgsmål 12. Hvis jeg kan bede sig om at læse den også. 

[Spørgsmål 12 i spørgeskemaundersøgelsen, bilag 14, læses] 

Ja. Den er klokkeklar, synes jeg. Jeg synes, det er sjovt, der endda er 10 procent, der har sagt, at de vil 

hellere være sikre på, at der ikke er noget uvæsentligt og dermed måske miste noget væsentligt. Det er 

lidt pudsigt, synes jeg, på en eller anden måde. 

Men det er måske, fordi der er nogle regnskabsbrugere, som drukner i information. 

Og det er jeg fuldstændig enig i. Og det er klart, at hvis du drukner, så kan du selv overse noget 

væsentligt, men det væsentlige information er der da i det mindste. Det her med, at der er noget 

væsentligt information, der direkte ikke bliver præsenteret- Hvis du af en eller anden grund- Hvis det 

er virkelig vigtigt for dig at analysere et regnskab, så må du jo så sørge for at analysere det så grundigt 

og prøve at skimme noget af det uvæsentlige fra. I det mindste står det der. Jeg synes, det her med, at 

der er en risiko for, at en væsentlig information simpelthen er væk, altså, det gør jo, at dit grundlag, ja, 

forsvinder. 

Så det overrasker dig slet ikke? 

Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg er mere overrasket over, at der er de her tre-fire mennesker, der så 

faktisk har sagt, ”Vi vil hellere misse noget væsentligt for at slippe for at læse noget uvæsentligt.”  

Jeg stopper den her. 
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Bilag 11 – Interview med Anna Moeskjær, Chr. Hansen Holding 

Anna Moeskjær, Group controller hos Chr. Hansen Holding og ansvarlig for årsrapportens faglige 

indhold, blev interviewet af opgaveskriver på selskabets adresse på Bøge Alle den 29. marts 2016. 

Hej Anna og mange tak fordi jeg må komme her i dag for at tale omkring væsentlighed i jeres 

finansielle rapportering. Jeg skriver som sagt om væsentlighed, hvor jeg blandt andet har talt med 

en række forskellige virksomheder og sendt et spørgeskema til nogen forskellige regnskabs-

brugere. Må jeg starte med at høre lidt om dig selv og din funktion her hos Chr. Hansen? 

Ja. Jeg hedder Anna Moeskjær og jeg er cand.merc.aud. af uddannelse. Og jeg har været heroppe i seks 

år i group reporting, hvor vi udarbejder det eksterne regnskab. Og det er mig, der inden for de sidste 

par år er blevet ansvarlig for det faglige indhold i årsrapporten og ligesom har teten på at holde mig 

opdateret på IFRS-standarderne og så videre. Og en del kontakt med revisorerne også, men ikke den 

primære kontakt. 

Hvor mange sidder i jeres group reporting så? 

Vi er fire. Fem. Inklusive afdelingslederen. Og så har vi jo vores investor relations-medarbejdere også, 

som også er en del inde over årsrapporten. 

Har I en styregruppe så i forbindelse med jeres årsrapport? 

Ja, det har vi. Så sidder vi- Altså, det er normalt to eller tre personer, fordi der har vi jo også CSR. Vi 

har en hel CSR-afdeling også, som sidder med i den også. 

Så det er nogle personer var CSR, investor relations og så- 

Og så regnskab, ik’. Ja, det er det.  

Og hvor meget undersøger I de her IAS-standarder, når der kommer høringsudkast, og inden de 

bliver vedtaget, eller er det mest når-? 

Det er mest efter, de er vedtaget. Vi er ikke så proaktive i forhold til at komme med vores bidrag til 

fortolkning af sådan nogle.  

Som sagt skriver jeg om væsentlighed, og kan det det være svært at på den ene side at medtage al 

den væsentlige information, uden at der kommer uvæsentlig information med? 

Jeg synes faktisk, at vi er ret gode til- Vores grundprincip det er, at vi forsøger at slanke vores 

årsrapport så meget som overhovedet muligt. Så derfor så er det meget et tilvalg, når vi giver 

væsentlige- Altså, når vi så vælger at sige, at vi har væsentlige informationer, som skal med. Også ud 

over, hvad der er krævet i forhold til standarderne. Så det synes jeg faktisk ikke- 

Så det vil sige, nogle gange så giver I flere informationer, end standarderne lige kræver? 
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Ja, en gang imellem- Altså, vi har nogle- En del af vores råvarer for eksempel er meget prisfølsomme 

på- De bliver handlet på nogle helt særskilte markeder og så videre. Og det har stor betydning for 

vores indtjening i nogle af vores divisioner. Så derfor så giver vi en gang imellem en del oplysninger 

ekstra. Altså, hvor vi priskorrigerer for, hvad der er råvareprisstigninger, og hvad der er 

kursstigninger for eksempel. Ud over hvad der er krævet. Netop for at man kan forstå, hvad det er, 

der driver vores indtjening. 

Det er noget I har gjort i flere år? 

Ja. Det er det. 

Hvor stort et arbejde er det for jer at vurdere væsentlighed? Eller er det noget, som er meget 

genbrug fra tidligere år? 

Jeg vil sige, det er meget genbrug i forhold til tidligere år. Jeg synes ikke- Jeg opfatter det ikke som et 

særskilt arbejde, vi sidder og forholder os til. 

Okay. Kan omkostninger nogle gange være blandt jeres overvejelser, når I skal vurdere, om en 

bestemt information skal med eller ej? 

Nej. Det har jeg aldrig oplevet, at vi har haft den diskussion. Så det mener jeg ikke, vi har.  

Og har I en intern vejledning omkring væsentlighed? Nogle interne væsentlighedsniveauer? 

Vi har nogle interne væsentlighedsniveauer. Det er ikke ret mange, og det er meget kun os selv. Altså, 

det er ikke noget, vi har meldt ud i organisationen, at vi arbejder med nogle forskellige 

væsentlighedsniveauer. Så det er primært for os selv, at vi siger- Vi rapporterer jo på med én decimal i 

tusinder euro. Så det er mest sådan, hvis det tipper en decimal, så har vi sådan ligesom sagt, så 

begynder vi at overveje, om det er væsentligt eller ej.  

Så det er ikke i forhold til, hvis der er en balancepost på et meget lille beløb, at man måske 

overvejer at lægge det oven i en anden balancepost eller-? 

Jo. Vi har selvfølgelig haft en gennemgang af vores poster og så videre, så der har vi også sat et 

væsentlighedsniveau op og siger, hvis det er sådan, at en note er under et vist beløb, så kommer vi 

simpelthen ikke med den note, fordi det er så uvæsentligt i forhold til alt det andet. 

Og det vurderer I så både ud fra nogle kvantitative og kvalitative faktorer måske? 

Ja, det gør vi. For det første, så tager vi selvfølgelig den hardcore beløbsmæssige vurdering og siger, 

synes vi, det her er væsentligt eller ej? Og når vi så ligesom har sorteret den fra, så siger vi, okay, er der 

så alligevel nogen, der vil spørge efter- Så er vi igennem processen en gang til. Og hvis det er noget, 

som vi føler, at der er nogle, der vil efterspørge senere hen og sige, ”Hvorfor har I ikke oplyst om det?” 

Så overvejer vi så, om vi skal havde det med alligevel. 

Er det en overvejelse, I gør sammen med jeres investor relations? 
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Ja, det er det i stor stil. Altså, fordi det er jo ham, der sidder med alle inputs på, hvad er det folk 

spørger efter i forhold til, når de er ude at præsentere regnskabet og så videre. Så der har han en stor 

aktie i, hvad vi har med og ikke med. 

Ja. Kan det være vanskeligt, tror du, for jeres investor relation eller jeres regnskabsfunktion at 

forholde sig til, hvad regnskabsbrugerne finder væsentligt eller ej? 

Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, de har en rimelig god fornemmelse af, hvad det er, de synes, der er 

vigtigt for vores forretning, og hvad der ikke er vigtigt. Og hvad det er, de gerne vil høre om. Og jeg 

synes egentlig- Altså, jeg synes jo også, IFRS er utrolig omfangsrig i sine informationskrav, så derfor så 

tror jeg også, man er meget godt dækket ind, hvis man som minimum forsøger at overholde de 

oplysningskrav, der ligger deri. 

Ja, så du mener, at IFRS kræver flere oplysninger, end regnskabsbrugerne finder væsentligt? 

Ja. Det tror jeg de gør. 

Kan jeg spørge, om det er nogle bestemte noter, hvis du kan huske det, som I har sagt ikke er 

væsentlige? 

Altså, vi har noget omkring government grants for eksempel. Vi har jo nogle få Ph.d.-studerende til at 

lave noget arbejde for os og så videre. Og det er simpelthen så lidt, så det har vi sagt, at det oplyser vi 

ikke om. Ja. Så den type oplysninger kunne vi godt finde på at skære fra. 

Det er måske det, du lidt sagde lige før. Om der er mange uvæsentlige oplysninger i standarderne, 

som måske ikke er relevante for lige netop jeres type virksomhed. 

Jeg vil ikke sige ”mange”, men der er nogle uvæsentlige oplysninger i hvert fald. Jeg synes, der er 

mange meget detaljerede specifikationskrav af især balanceposter, som jeg egentlig ikke synes er 

speciel brugbart. Men- 

Så hvis I havde mulighed for det, så kunne I måske godt ønske jer at slanke årsrapporten 

yderligere? 

Det ville vi gerne, ja. 

Ja. Synes du generelt, at IFRS-standarderne er klare og tydelige omkring væsentlighed? Hvis du 

kan svare på det. 

Altså, nej, vi har jo ikke arbejdet med det ud fra andet end den her sætning med, at det skal være 

væsentligt for regnskabsbrugeren og hans adfærd. Om vi tager det med eller ej. Og det er sådan set det 

eneste, vi bruger i vores vurdering af væsentlighed. 

Ja. Har I nogle gange kontakt med jeres revisor om, hvad der er væsentligt eller ej for 

regnskabsbrugerne? 
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Ja. Det har vi, fordi vi laver jo hvert år et oplæg. Vi har jo en audit committee, så vil laver et oplæg til 

audit committee, en indstilling til, hvordan årsrapporten kommer til at se ud. Altså, en kladde, hvis 

man kan sige det sådan. Og den har vi jo også diskuteret med revisorerne, så vi har jo været igennem, 

når vi så har fyldt i vores kladde, hvis man kan sige det sådan. Og vi laver den endelige revision, så 

diskuterer vi jo igen, om der er oplysninger, som de synes, vi har beskrevet for lidt i forhold til, hvad 

de mener og- Ja. 

I hvor høj grad benytter I tjeklister til at fastsætte, hvilke oplysninger der skal med eller ej? 

Altså, vores første start det er jo den her IFRS-tjekliste fra vores revisorer. Så har vi ligesom- føler vi, at 

vi har sikret os, at vi har det med, vi skal have med. Og når vi ligesom har signet af på den begge to, så 

er vi jo- Så er basis på plads, og så kan vi begynde at vælge til eller fra og vurdere, hvad vi synes. 

Og ”begge to”, hvem er de parter? Det er jer og-? 

Og revisorerne. 

Okay. Kigger I nogle gange på jeres konkurrenters årsrapporter i forhold til, hvad de tager med 

eller ej? 

Ja, det gør vi helt sikkert (griner). Både når det er nye standarder, for eksempel, hvor meget 

information man tager med, og hvordan man- For eksempel, nu har vi lige haft et køb af en 

virksomhed. Altså, hvor stort et omfang af informationer, man tager med. Og hvad vi havde tænkt os, 

vi ville tage med, ik’. Så laver man altid lige sådan en benchmark af en eller anden slags. 

Er det meget virksomheder i Danmark, eller er det også i udlandet? 

Det er primært danske virksomheder, vil jeg sige. Fordi der kan være så mange andre faktorer, der 

spiller ind for udenlandske virksomheder i forhold til, hvad de vælger at oplyse i deres- Så det er 

primært danske. Nu har vi jo Novozymes og Novo Nordisk som vores nærmest direkte 

sammenlignelige virksomheder. 

Nå, så I kan sammenligne jer med Novozymes og måske Novo? 

Ja. Det gør vi stor stil. 

Okay. Nu har vi talt lidt om væsentlighed, og der er kommet den her nye vejledning til 

væsentlighed. 

Ja. 

I hvert fald i udkast. Tror du, at det er en, I kan finde brugbar? 

Ja, altså jeg tror ikke, den kommer til at betyde specielt meget for vores arbejde i forhold til 

væsentlighed. Det kan være, den præciserer lidt, om det er den rigtige måde, vi gør det på eller- Ja. Så. 

Men jeg tror ikke, den ender ud med, at vi får nogle interne vejledninger i, hvad vi tager med som 
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væsentlig eller ikke væsentlig. 

Og det er fordi, I gennem en årrække har haft stor fokus på væsentlighed sammen med jeres 

revisor, den måske ikke kommer til at spille så stor betydning for jer? 

Ja. Og fordi vi har så meget fokus, hvad vi det er, vi gerne vil have med i vores regnskab. 

Jo. Nu lagde jeg mærke til, at jeres årsrapport lå fremme på bordet i receptionen. Er der nogen 

større årsag bag det? 

Altså, der er ikke de store- Men vi vil jo altid gerne fortælle historien om vores virksomhed. Og vores 

årsrapport den har meget- Den kommer jo rundt om det hele. Og det går jo godt for os, så det vil vi jo 

også gerne vise frem. Så det er helt sikkert en god historie, vi gerne vil fortælle og vise frem. 

Ja, så jeres årsrapport prøver måske at fortælle en historie. Kan du sige lidt om det? 

Altså, ikke som udgangspunkt. Vi har ikke lavet sådan temabaseret. Vi forsøger faktisk at holde den så 

basis som overhovedet mulig i stedet for at lave den til et reklamekatalog, eller sådan et eller andet i 

den stil, ik’. Men altså den fortæller jo vores kerneforretningshistorie. Og hvad der er sket i løbet af 

året. Og man kan lige hurtigt se, hvem er det, der sidder i bestyrelsen, og hvem er direktionen og så 

videre. 

Ja. Jeg lagde også mærke til, at det er i mange år, I har haft nogenlunde samme skabelon til jeres 

årsrapport. Hvor I måske ikke skifter så hyppigt frem og tilbage som måske nogle andre 

virksomheder. Er det lidt bevidst, at I prøver at holde den samme stil? 

Ja, det er meget bevidst. Og det er igen hele det her arbejde med at forsøge at holde den basis. Altså, vi 

vil helst ikke lave den til sådan et eller andet, at- Du spurgte et eller andet sted, om vi havde overvejet 

at tage grafer med i vores- Og det har vi ikke. Altså, vi ville rigtig gerne kunne rapportere vores tal på 

en anden måde med grafer og så videre, men så skulle det være uden for et bundet koncept. Så skal 

man kunne fortælle en historie, der udvikler sig i løbet af året, og så skulle det være et levende 

dokument, hvor man kan opdatere med de nyeste tal. Og så længe, at vi er bundet af, at skulle lave en 

årsrapport også efter en helt fast standard, så holder vi dén på en basis, og det er den vi arbejder med. 

Og vi oplever jo sådan set også, at langt de fleste af dem, der kommer, der har spørgsmål og så videre, 

de vil lige så gerne bare have tallene og så sidde og arbejde med det selv.  

Ja. Og det forklarer så også, hvorfor I måske ikke er gået over til at lægge årsrapporten ned, fordi I 

gerne vil holde den, måske, lidt til det traditionelle og- 

Jeg vil ikke sige, det er et bevidst valg, at vi vil være traditionelle, men vi vil ikke bruge ret meget 

energi på at arbejde med formatet, når vi nu har et, der virker og opfylder de krav, vi skal have og 

komme med. Så det er sådan, vi- Lige efter børsintroduktionen da var der lidt mere fokus på, at vi 

skulle lave nogle flotte regnskaber, og det skulle være glitter, og der var sorte sider med sølvskrift og 

alt muligt. Men det kom vi heldigvis ret hurtigt fra igen. 
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Nu talte du lidt om, at der måske ville være mulighed for, at man kan lave noget mere dynamisk og 

interaktivt.  

Ja. 

Ville det i så fald være på jeres hjemmeside? Men det synes du ikke er nødvendigt, fordi- 

Hvis ikke vi udarbejdede årsrapporten, så er det noget af det, som vores IR-afdeling de rigtig gerne vil 

i gang med at lave. Altså, hvor det er sådan, du kan sige- Der er jo mange, der har de her PDF-

regnskaber, hvor du kan klikke dig videre, og du kan lave sektioner og alle mulige ting og sådan 

noget. Og det har vi faktisk fravalgt, fordi når det er historiske data, det bliver lavet på, så føler vi ikke, 

det giver så meget værdi. Så vil vi hellere have, at det var noget, man kunne lave levende og opdatere 

med nye tal og så videre. 

Så hvis jeg kan spørge, hvis I fik helt frie muligheder, eller hvis jeres investor relations fik helt frie 

muligheder, har du så nogen idé om, hvad de kunne ønske sig? Det var noget med nogle mere 

løbende rapporteringer måske? 

Ja, så ville de lave- Så ville det nok være kvartalsvise rapporteringer, tænker jeg, fordi det er jo sådan 

ligesom- Der skal også være noget at fortælle. Men så ville det være nogle kvartalsmæssige historier i 

stedet for, man ville fortælle. Og meget mere fokus på vores enkeltområder end på koncernniveau. 

Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan tror du udviklingen så kommer til at gå, måske hvis vi kigger 

fem år i fremtiden? Eller 10? Det er et lidt meget åbent spørgsmål. 

Jeg vil sige, det bliver meget min egen- Og der er jeg jo selvfølgelig også fanget af, at jeg er gammel 

revisor, så jeg håber jo selvfølgelig på (griner), at- Nej, men jeg synes, at årsrapporten er et fint 

opslagsværk. I forhold til myndigheder og skat og så videre, er det jo ligesom det, man bruger som sit 

arbejdsværktøj. Og det er vores officielle aflagte regnskab. Men over for markedet og for andre, der 

ville vi meget hellere, altså, lave det her på tre sider og så lave et interaktivt, mere rullende 

fortælleværktøj. Og så kan man igen sige, så er der jo det her med troværdighed. Og vil man så kunne 

stole på de tal? Altså, hvad skal der ligge af regler for, hvad man kunne lægge ned over der. Og det 

tror jeg da bliver rigtig, rigtig svært. Jeg tror, det bliver rigtig svært at komme uden om årsrapporten i 

meget lang tid. Også fordi der er jo nogen, der har en tendens til at ramme ved siden af en gang 

imellem og glemme at give nogle oplysninger eller et eller andet. Så jeg tror på, et eller andet sted er 

man nødt til det. 

At forny sig? 

Ja, man er nødt til at forny sig, men man er nødt til at holde fast i årsrapporten også. 

Okay. Jeg har tidligere talt med Novozymes, blandt andet, og til info, så ser deres web rapportering 

nogenlunde sådan her ud. Og så fortalte de mig, at deres web rapportering det er deres primære 

rapporteringsform. Og når de så skal lave den trykte i PDF, så tager de grundlæggende deres web 

og gemmer ned i PDF. Nu har jeg sat web og PDF over for hinanden, hvor man kan se, at meget af 
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det, der er i PDF'en, det er egentlig oplysninger, som de har taget fra deres web.  

Ja. Ja. 

Kunne det måske være en vej frem? 

Nej. Jeg tror ikke, vi kommer til at bruge ret meget energi på vores web, før end at vi er ude over, at vi 

er bundet af, at det skal være årstal. Så indtil det er sådan, at vi ikke skal lave en årsrapport mere, så 

bliver det den, der bliver vores primære. 

Kunne man forestille sig, at der måske blev indført en forsøgsordning med, at man kunne nøjes 

med at rapportere på web? Eller en permanent ordning og så gå bort fra den traditionelle 

årsrapport, hvor det, der bliver rapporteret på web det egentlig skulle være magen til det på tryk? 

Så slap man for det på tryk. Ville det være en vej frem? 

Altså, jeg tror det ikke. I hvert fald ikke fra vores side af, fordi det, som vi som regel oplever, det er, at 

man efterspørger, måske ikke den trykte version, men noget man kan printe ud selv i et overskueligt 

format. Vores IR-mand han siger altid, at når man kommer ud og snakker med folk, så er det altid den 

her, de sidder med. Det er ikke print fra vores hjemmeside eller sådan noget i den stil. 

Ja. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan tror du sideantallet i jeres årsrapport forventes at udvikle 

sig? Eller hvordan håber du det? 

Altså, vi arbejder benhårdt på at holde det på det antal, det er på, eller gøre det mindre. Men 

selvfølgelig, hvis der kommer nye oplysningskrav og så videre, altså hvis man skal have en ny note 

ind eller sådan noget, så bliver den jo lagt til. Det er ikke sådan, vi så forsøger at skære en helt masse 

andet væk, så vi er bundet af- Men hvis det er status quo, så forsøger vi at strømline den endnu mere. 

Så. 

Ja. Og nu har jeg måske spurgt lidt til det, men hvis I fik helt frie muligheder, uden om alle krav og 

standarder, til at lave lige den årsrapport, I gerne ville- Nu har du fortalt lidt om, hvad der er 

mulighed for, dynamiske, men hvis I fik muligheden til at lave lige den, som I vil, på tryk eller 

PDF, ville det så resultere i store ændringer? 

Nej, det tror jeg ikke. Ikke for de historiske tal.  

Okay. Så det er kun det med mere løbende, dynamiske tal? 

Ja. 

Kan du fortælle mig lidt om, om der er nogen særlig grund til, at revisors påtegning er placeret 

bagerst? Og hvis jeg husker rigtigt ledelsespåtegningen- 

Er det ikke lige omvendt? Er det ikke os, der ikke- 

Nå, ikke er placeret bagerst. Ja. 
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Men ja, og det har vi faktisk snakket en del om, siden du spurgte, for vi har aldrig overvejet det siden 

(griner). Men altså for os er det en del af vores governance, at vi har- Altså, det virker meget naturligt, 

at man har revisoren der. Det er jo en stor del, at vi har fået revideret vores regnskab og samtidig så 

også at få præsenteret bestyrelsen og ledelsen, og at de sådan ligesom signer af på, at det også er det, 

de står inden for. Så for os der kommer den helt naturligt inde under vores governance-afsnit, hvor vi 

også, ja, altså har præsentationen af bestyrelsen og ledelsen også. Så det er- 

Der hvor den mest naturligt hører til. 

Ja, lige præcis. Det ville virke mærkeligt, hvis det så kom om bagi.  

Ja. Nu har jeg måske tidligere spurgt til det, men synes du generelt, at der er behov for den her 

vejledning omkring væsentlighed? 

Jeg tror, jeg skal kende den lidt mere i detaljer, hvis jeg skal sige, om- Jeg synes ikke sådan 

umiddelbart, at vi i hvert fald oplever, at vi har store vanskeligheder ved at skelne. Nu har vi jo så 

heller ikke været så uheldige, at der er nogen, der har opdaget (griner), at vi har manglet at give noget 

information eller noget som helst, vel. 

Nu kan jeg forstå, at I nogle gange kigger i andre virksomheders årsrapporter. 

Ja. 

Måske ikke så meget i udlandet. Men mener du, at der nogle gange kan være et information 

overload-problem i Danmark eller udlandet? Hvor årsrapporter drukner i sider? 

Altså, det kan jeg godt lidt tænke, når jeg læser nogle andres. Men altså jeg kan jo også godt se på 

vores egen, at vi har jo svært ved at komme længere ned, end det vi er på. Så det er ikke så nemt at 

sortere mere i det, synes jeg ikke. 

Okay. Jeg har, som jeg nævnte kort, lavet et spørgeskema til nogle regnskabsbrugere. Og hvis jeg 

kan bede sig om at kommentere nogle af de svar, som regnskabsbrugerne har givet mig. Lige et 

øjeblik. Hvis vi for eksempel starter med det spørgsmål her, hvor regnskabsbrugerne bliver spurgt 

om, hvilket udsagn de er mest enige i. Altså, der er to udsagn her. [Spørgsmål 11 i spørgeskema-

undersøgelsen, bilag 14] 

Ja. Og der synes de fleste, at den er velegnet som et opslagsværk. Og det er helt klart også det, vi 

oplever med vores årsrapport. At det er det, man efterspørger. Man har ikke brug for en stor grafisk 

opstilling af tabeller og grafer og- 

Kan det passe, at virksomhederne i C20 måske går i hver sin retning? Fordi der er nogle, der 

fokuserer meget på at lave den som et magasin på en masse smarte måder, hvor man måske dårligt 

kan kende forskel på ledelsesberetning og- 

Ja, det tror jeg. Det synes jeg også helt sikkert, at man kan se en tendens til, at der sådan ligesom er to 
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retninger. Spændende at se, hvad vi ender ud i. Om alle lige pludselig vælger at rette ind efter- 

Men I har i hvert fald ikke nogen planer om at gøre det mere som et magasin?- 

Nej.  

-Kan man sige. Med en grafisk præsentation i højere grad. 

Nej. 

Nu har jeg kigget på nogle internationale årsrapporter også. Og Electrolux' årsrapport har rigtig 

mange billeder med af deres produkter, nogle stemninger. Kan du måske også kommentere lidt på 

svaret her? [Spørgsmål 10 i spørgeskemaundersøgelsen, bilag 14] 

”I hvor høj grad finder du disse relevante?” Der synes de fleste, at det er ”lav grad”. Og det er jeg 

sådan set enig med dem i. Og det overrasker mig ikke, altså i forhold til hvad vi oplever af 

diskussioner både i forbindelse med udarbejdelsen af vores egen årsrapport og- Ja, og hvad vi hører 

andre sige. 

Og nu kigger vi på spørgsmål 12.  

”De bør fokusere på væsentlige informationer, uanset om det øger risikoen for, at uvæsentlige 

informationer også medtages.” Ja, det er jo svært at være uenig i. Og det overrasker mig heller ikke. 

Jeg tror, de fleste virksomheder de også har en frygt for en dag at være kommet til ikke at give nogle 

informationer, som man burde have givet. Så derfor så hellere tage lidt ekstra med i forhold til, hvad 

man egentlig synes er vigtigt. Eller væsentligt. 

Kan man på en måde sige, at I kører med en lille sikkerhedsmargin? 

Det gør vi helt sikkert. Ja. Det gør vi helt sikkert. Og det er jo også en del af vores tryktest. Det er jo 

der, hvor vi så går hen og ser, hvad andre de giver af informationer. Altså. Af risiko for at komme til at 

give for lidt. 

Jo. Men så er det måske lige før, at jeg ikke har flere spørgsmål. Er det nogle gange, I medtager 

uvæsentlig information? Eller som efter jeres holdning er uvæsentlig, men hvor I alligevel vælger 

at tage det med? 

Ja, det er der. Fordi- Altså, så har det enten været et stort fokusområde på generalforsamlingen, for 

eksempel, altså for vores aktionærer. Eller det er noget, der har været fokuseret rigtig meget på i 

forbindelse med de der roadshows, der er blevet holdt. Sådan et eller andet. Hvor man så siger, sådan 

set i bakspejlet, at det skulle vi nok have haft noget mere med om. Og så fremadrettet så ligger det jo 

så også i baghovedet på en, at det skal vi nok have mere opmærksomhed på næste gang. 

Jo. Jeg har umiddelbart ikke flere spørgsmål. Så jeg siger mange tak for snakken. 

Velbekomme. 
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Bilag 12 – Interview med Naja Barrisøe og Pernille Friis Andersen, FLSmidth 

Naja Barrisøe, Vice President, Head of Group Reporting and Compliance, samt Pernille Friis Andersen, 

Senior Vice President, Investor Relations, hos FLSmidth blev interviewet af opgaveskriver på selskabets 

adresse på Vigerslev Allé den 30. marts 2016. 

Jeg vil starte med at sige tak, fordi jeg må komme i dag for at tale med jer omkring jeres håndtering 

af væsentlighed i den finansielle rapportering. Jeg skriver som sagt mit speciale inden for dette 

område, hvor jeg udover at tale med virksomheder, også har sendt et spørgeskema til en række 

regnskabsbrugere. Må jeg starter om at høre lidt om jer og jeres arbejdsområder her hos FLSmidth? 

P: Jeg hedder Pernille Friis Andersen, og jeg har ansvaret for investor relations og CSR og Group 

Marketing i FLSmidth. Men det, jeg bruger det meste af min tid på, det er investor relations, og det har 

jeg haft ansvaret for i 11 år. Jeg har været i FLSmidth i 19 år. Jeg startede i vores treasury afdeling 

oprindeligt. Så jeg kender virksomheden relativt godt og har også altid været inde over 

strategiprojekter, har været med i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant i fire år fra '98 til 2002. Jeg 

er uddannet cand.merc.int. i international finansiering fra Handelshøjskolen i Aarhus, som det ikke 

hedder mere, men som jeg stadig kalder det (alle griner). Jeg har brugt lidt tid i udlandet også. 

N: Jamen, jeg hedder Naja Barrisøe, og jeg har været her i 7,5 år. Jeg er leder af det, der hedder 

reporting og compliance, som er hele konsolideringsprocessen. Det er alt, hvad der hedder regler, 

guidelines, finansmanualer- Vi kører alt med closing-processer. Vi er ude at besøge vores enheder og 

så videre. Så det er hele controlling-delen, den ligger inde i der. Jeg har en baggrund fra revision også. 

Har været ni år inden her i Deloitte,. Jeg er selvansvarlig for hele IFRS compliance-delen. 

Har I så måske en styregruppe til årsrapporten fra jeres regnskabsfunktion og måske investor 

relations eller-? 

P: En uformel. 

N: Jeg har en, der er leder af det, der kaldes ekstern-intern rapportering, der hedder Gert. Og så har jeg 

sammen med Pernille og så Nikolaj i Pernilles afdeling. Det er egentlig os fire, som sætter os sammen, 

men det er ikke fordi, vi kalder os selv en styregruppe, vi har bare samarbejdet om det her nu i hvert 

fald i syv år, mens jeg har været her og har en meget tæt dialog hele vejen. Og når de har nogle 

analytikere, der kommer med spørgsmål, så er vi jo også med, hvis der skal være noget i forhold til 

compliance-delen og så videre. Så vi har ikke nogen defineret styregruppe, men- 

P: Jeg vil sige, at med hensyn til layout/design, der har vi et eksternt bureau, som hjælper os med 

designet og kommer med idéoplæg. Og vi har typisk gjort det, at vi kører med det samme grund 

design tre år i træk. Så det skal ligne hinanden, men med et lille tvist fra år til år, og så retænker vi 

layoutet hvert tredje år. Det er den måde, vi har arbejdet med det på. 

Og hvornår retænkte I sidste gang? 
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P: Det var sidste år, ja. 2015 regnskabet er anden udgave med det her layout. 

Okay. Fordi jeg lagde mærke til, at noget som I begyndte på i år, det var måske at have det her ”at a 

glance”-afsnit løbende i årsrapporten. 

N: Altså, det vi har gjort, det er, at i det, som vi kalder taldelen, der har vi egentlig prøvet at tage mere 

ind fra det, som vi har ovre i beretningsdelen. Netop ”at a glance”. Så vi har ikke forsøgt at ændre 

layout, vi har egentlig mere forsøgt at fortsætte den røde tråd i taldelen også. Så det er det, vi har 

arbejdet med i år. For at være sikker på, at man ligesom kan finde ud af, hvor hænger det her egentlig 

sammen til ovre til ledelsesberetningen. Så det er det, vi har forsøgt i år. 

Og det er måske investor relations, der kom med den idé? 

P: Nej, det var det faktisk ikke. 

N: Nej, det var faktisk egentlig os selv, kan man sige. Selvfølgelig er det noget, vi snakker med 

investor relations om, når vi har siddet og kommet med forslagene. Men det hed sig jo lidt- Altså. Det 

er jo det med den spændende del og den kedelige del, og det var vi sådan egentlig- Og sagde, ”Vi er 

nødt til at gøre noget ved den kedelige del, så den ikke er så kedelig.” Vi kæmper så også lidt med, at 

vi ikke bare vil proppe sider ind, bare for at proppe sider ind. Så man kan sige, det her ”at a glance”, 

det gav jo ikke ny information, for en del af det havde du måske allerede fået. Så vi prøvede også at 

give bare noget ny information, hvor at du måske så noget hen over en femårig periode, frem for at du 

skal sidde og trække fem årsrapporter ind. Så det var ikke fordi, du fik yderligere information, end 

hvis du sad med fem årsrapporter. Men det var et spørgsmål om at finde tråden over til 

ledelsesberetningen, og du egentlig forstod, hvad er det for nogle provisions vi har her? Hvordan ser 

working capital ud, og hvordan har den set ud de sidste fem år? Meget information giver vi jo også 

allerede ved ledelsesberetningen. Så der kom simpelthen nogle ekstra sider i, så det var en afvejning 

for at finde ud af, ”Vil vi have de her ekstra sider kontra egentlig at synes, at vi har fået en tråd, der 

passer?” 

Hvor mange sider inde i jeres regnskabsfunktion med ansvar for den eksterne rapportering, hvis 

man kan sige det? 

N: Der sidder sådan set to i mit team, som har ansvaret for selve det. Altså, det er jo et helt team på 12, 

som deltager i årsrapporten, og der skal afstemmes, og der skal controlles, men det er to, der har 

ansvaret for den, og så har jeg selvfølgelig min rolle i den også. 

Jo. Jeg tænker at spørge måske dig, Pernille, hvordan har I løbende kontakt med jeres 

regnskabsbrugere, og hvordan får I input til, hvad der er vigtigt for regnskabsbrugerne? 

P: Vi har omkring 350-400 investormøder om året, så vi taler løbende med de professionelle investorer. 

Og der sidder vi og diskuterer regnskabsting og outlook og strategi og det hele. Så det er jo baseret på 

den løbende dialog. Derfor har vi en fornemmelse af, hvad er det, de er interesserede i og hvad, der 

optager dem? Hvilke risici har de brug for yderligere information om.? Vi bruger den information vi 
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opsamler i løbet af året til at sige, ”Det skal vi have uddybet noget mere. Lige præcis det her er kritisk i 

året. Det må vi tage hånd om.” Så jeg kan ikke sige, at vi har en meget struktureret proces omkring det, 

men det er sådan erfaringsbaseret. Og, igen, i og med vi har alle de her løbende informationer, så 

samler vi det bare, og så tager vi det med, når vi sidder i processen. Styrken er jo, at vi efterhånden har 

gjort det så mange gange. Ulempen er, at man måske ikke nytænker eller retænker, eller man hænger 

fast i det, man plejer at gøre. Og det er nok der, hvor vi, altså, forsøger at tage nogle eksterne ind en 

gang imellem. Vi får også nogle af revisionsfirmaerne til at komme med lidt input og vi holder 

selvfølgelig også øje med, hvad andre gør. Hvad gør vores peers i udlandet? Hvordan rapporterer de? 

Er der nogle gode idéer? Der er jo ingen grund til, at vi skal opfinde den dybe tallerken to gange. Så 

det, vi synes virker godt hos andre, det prøver vi også at tage med. 

Så hvor meget kigger I på danske og udenlandske årsrapporter? 

N: Jamen, dem kigger vi alle sammen igennem. 

P: Dem kigger vi meget igennem. Så alle C20-selskaber og så vores udenlandske peers og så dem, som 

er generelt dygtige og bliver anerkendt for gode årsrapporter i udlandet. Der er nogle, der er super 

dygtige. Altså, der er jo grafiske fremstillinger og måder- Det er jo ikke- Altså, vi bruger jo ikke 

forfærdelig mange penge på det. Man kunne jo godt proppe mange penge efter det, men vi prøver at 

gøre det sådan relativt low cost og alligevel komme med noget, der ser fornuftigt ud. 

Er det også i forhold til væsentlighed, at I kigger på udenlandske årsrapporter, eller er det måske 

mest nationale? 

N: Altså, der er jo ingen tvivl om, at for at finde ud af, hvad andre har fokuseret på, så er vi også nødt 

til at kigge på dem alle. Vi kigger specielt på peers-delen. For at se, hvad for nogle informationer giver 

de. Det er jo ikke det, der skal gå hen og sige, om vi vil være i fuld compliance, eller vi ikke vil være i 

fuld compliance, men vi er inde at kigge på, hvordan vores peers-gruppe, og hvad for en information 

giver de. 

Dette har jeg måske spurgt til. Men synes I så, at det er et stort arbejde for jer i forhold til, hvad der 

er væsentligt, og hvad der skal med og- Holde sig opdateret i forhold til regnskabsbrugerne, eller er 

det meget genbrug fra tidligere år, eller opfatter I det ikke som et arbejde i sig selv? 

P: Jeg opfatter det ikke som- 

N: Nej, altså man kan sige, vi har- Hvis du sammenligner den her med 2014, så kan du faktisk se, at vi 

har arbejdet med det i år, så der er faktisk nogle ting, der er skåret fra. 

Men så kigger I både på de kvantitative og kvalitative faktorer, går jeg ud fra. Og der er du måske 

inden over, Pernille. I forhold til at sige, hvad der er kvalitativt vigtigt for- 

P: Noterne blander jeg mig ikke i. 

N: Altså, man kan sige, når det er noterne, så ligger beslutningen nede ved os, men den bliver altid 
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foretaget i samarbejde med konsulenter eller revisorer eller ved Erhvervsstyrelsen. Vi tager sjældent 

noget ud eller gør noget andet. Tværtimod så propper vi hellere flere ting ind. Vi arbejder lidt med, 

hvordan kan vi vise det, så det måske giver et bedre overblik. Hvis du kigger, så er der også nogle af 

dem, informationerne de er kommet som grafer. Du kan se alt det med medarbejdere og landene og så 

videre, har vi sagt, ”Okay, lad os prøve at vise det på en anden måde.” Men vi har ikke skåret det fra. 

Og så kom der faktisk noget mere information i den forbindelse. Men det er et spørgsmål, selvfølgelig 

at kigge på beløb, men også et spørgsmål at sige, ”Er det relevant for en virksomhed som os?” 

Nu nævnte du lidt om impairment. Har det noget med fortrolighed, at I måske ikke kan give så 

mange oplysninger? 

N: Ja. Altså, det er jo noget med fremtid. Så det er helt klart en fortrolighed. Og så går du jo ned på et 

niveau, hvor man kan sige, alt andet, der foregår du jo oppe på divisioner. Hvis du kigger i vores 

segment note- Vi giver jo ikke om working capital og så videre for vores divisioner. Men ovre i 

impairment-noten, der begynder man faktisk at åbne en lille smule op for det her, så der er en masse 

fortrolig information. Og vi giver faktisk en lille smule mere, end man faktisk skal i forhold til IFRS. 

Og vi har faktisk fået meget positiv feedback på den information, vi giver, fordi det er der mange af de 

andre, der ikke gør. 

Hvis jeg kan fortælle jer sidste spørgsmål til impairment, og det er, kigger I så på de andre 

årsrapporter i Danmark, måske, hvor åbne de er omkring impairment? 

N: Ja ja. Det er hele processen. Processen er jo lang. Den starter jo i noget, der hedder september og så 

nogle gange før, men i år startede den i, ja, jeg tror lige i starten af september. Og der kører vi 

simpelthen andre årsrapporter igennem. Og dem, der allerede også når at blive offentliggjort, inden vi 

selv offentliggør der i januar og februar, dem når vi også at køre igennem for at se, om der er- Det er 

specielt på de områder, vi ved. Sådan noget som impairment, provisions og sådan noget, som vi ved, 

at- Der vil vi helst ikke ligge under for de andre. Men det er klart, der er jo fortrolig information, som 

vi selvfølgelig ikke vælger at koble ind i, hvis andre ikke har gjort det i deres. 

Ja. Og det her impairment det kan jo være lidt teknisk, kan jeg måske synes. Og jeg ved ikke, om 

det måske også kan være omkostningstungt, men er der generelt nogen områder i årsrapporten, 

hvor informationer kan være omkostningstunge at frembringe, hvor man måske derfor har nogle 

overvejelser om, hvorvidt den information skal med eller ej? 

N: Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Altså, impairment det ligger jo hos os at lave hele testen. Og den 

bliver jo lavet tidligere. Den bliver jo ikke lavet i januar måned. Den laver man i noget, der hedder 

omkring november, når budgetterne ligger færdige. Og så kigger man på det igen i januar for at se, om 

det stadig holder. Men altså, det er jo en opgave, der skal løses, fordi du skal simpelthen gå ind og tage 

stilling til, om du har nogle impairment issues, eller du ikke har. Så man kan sige, om der ligger nogle 

omkostninger, ja, det gør der, men det skal gøres. Det er jo altid en spændende proces at se, hvor du er 

henne. Der er selvfølgelig mange informationer omkring hedge og hedge accounting og så videre, men 

i og med vi har systemer, der hurtigt skal rapportere ind- Og vores datterselskab rapporterer nøjagtigt 
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det samme, ligegyldigt om det er en årsrapport eller en kvartalsrapport, eller om det er en måned. Så 

for os er det ikke omkostningstungt at tage det her. 

P: Tænker du på, at man skal købe markedsdata, der kan underbygge det? Altså, forventninger. Eller 

hvad tænker du på? 

Nu ved jeg ikke, hvor mange dattervirksomheder I har, men hvis man har de første 100 

dattervirksomheder, så kan det måske være meget omkostningstungt at indhente- 

P: Jamen, det har vi (griner). 

N: Vi har 250 enheer, der rapporterer ind,.Men altså, man kan sige, de har jo ikke et valg. Altså, der 

bliver rapporteret hver evig eneste måned, og det er jo ikke på grund af en årsrapport. Det er på grund 

af, at vi har en ledelse, som skal have noget at styre efter. Så det er ikke for at servicere dem her, at de 

rapporterer ind hver måned. Så det bliver ikke mere omkostningstungt, fordi informationerne skal 

herind. 

Både i forhold til de 250 enheder, men- Vil jeg høre, om I måske har nogle grænser for, hvad der 

skal rapporteres ind? Eller i forhold til, når I aggregerer i balancen. For eksempel at balanceposter 

under en million er uvæsentlige. Har I nogle interne væsentlighedsniveauer? 

N: Nej. Ingen væsentlighedsniveauer, når man rapporterer. Der er ingen væsentlighedsniveauer, når 

man afstemmer. Der er ingen væsentlighedsniveauer, når man bogfører. Alt skal rapporteres ind 

ligegyldigt hvad. Det er kun os oppe på gruppen, der afgør om noget er væsentligt eller ikke 

væsentligt. Det vil de aldrig nogensinde gøre. 

Og har gruppen så nogle væsentlighedsniveauer i forhold til årsrapporten, eller er det noget, I tager 

stilling til fra gang til gang, om noget skal- 

N: Altså, vi sætter et væsentlighedsniveau, som vi sætter for hvert år, når vi laver det. Det er sådan 

baseret på årets forventninger. For os er det også meget et spørgsmål, hvad er det for nogle afvigelser, 

vi skal forklare? Hvor er det, vi skal sørge for at indhente forklaringer, så vi ved, hvor det er, vi ligger? 

Og det er også et spørgsmål om, altså hvis vi finder en fejl, hvornår retter vi, og hvornår retter vi ikke? 

Og det er baseret på en væsentlighedsbetragtning, og den sætter vi. 

Hvor stor kontakt har I med jeres revisorer omkring, hvad der er vigtigt at oplyse, og hvad der 

måske kan undlades eller aggregeres? 

N: Det er meget, meget stor kontakt. I perioden, hvor vi sidder her, så er det dagligt, kan man sige. Jeg 

vil skyde på, at- Altså, jeg er i dialog med vores revisorer minimum to gange om ugen. Nu er det så 

ikke altid om, hvad det er, der skal i regnskabet, men i selve processen er det stor, stor kontakt. 

Og det er måske ud fra nogle tjeklister, hvor I dokumenterer, hvor I ikke er i direkte compliance, 

men hvad der er uvæsentligt. 

N: Ja. Altså, vi laver tjeklisterne hvert år, og det er både på indregning og måling, og det er på 
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oplysningssiden. Så det gør vi, og der siger vi jo nej i nogle tilfælde, og så skriver vi i vores 

begrundelse for, hvor det er. Der er selvfølgelig også forhold, som vi har valgt ikke at være i 

compliance med, men dem som hvor vi mener, det ikke er væsentligt, der har vi begrundelser. 

Kan det passe, at du tidligere nævnte, at der var nogle områder, hvor I har flere oplysninger, end 

der er krævet i standarderne? 

N: Ja, det er der mange områder, vi gør det på. Du kan kigge på vores backlog . Backlog er jo ikke 

noget, som du skal give i henhold til IFRS. 

P: Altså, ordrebeholdning. 

N: Ja, ordrebeholdningen. Og der har vi jo masser af informationer, så det er et bestemt sted, hvor vi 

giver mere, end vi skal gøre. Der er jo heller ikke krav om, at man skal give fem års oplysninger eller 

skal lave alle diverse nøgletal, som vi også giver rundt omkring. Så vi giver mange informationer. 

P: Valutapåvirkninger og- 

N: Præcis. Alt omkring valuta. Det er der heller ikke krav om, og dem giver vi rigtig meget i 

ledelsesberetningen. Så vi giver rigtig mange oplysninger. Så man kan sige, det er ikke et spørgsmål 

om, at vi sætter os ned og siger, ”Vil vi give det? Nej, det siger IFRS ikke, og så vil vi ikke give det”. 

Det gør vi aldrig nogensinde. 

P: Arbejdskapital behøver vi vel heller ikke at gå i så meget detaljer med, som vi gør. 

N: Nej. Altså, alle noterne omkring arbejdskapital- 

P: Nettorentebærende gæld også. 

N: Nej. Altså, vi har også udvikling på rentebærende gæld, og hvor kommer det fra, Så vi giver mange 

informationer, og jeg vil sige, en del af dem er jo kommet af, hvor forespørgslerne har været fra 

investorerne og analytikerne. Så har vi haft det med. 

P: Afkast af investeret kapital og sådan noget, det er jo heller ikke en regnskabsterm. 

N: Nej. 

Men det må også være fordi, I har en fornemmelse for, hvad regnskabsbrugerne formentlig vil 

synes er væsentligt. 

P: Ja, det er jo de finansielle nøgletal. Og der læner vi os jo så op ad finansanalytikernes anbefalinger 

for, hvordan man rapporterer finansielle nøgletal. Og det er jo tit nøgletal, der efterspørges af 

analytikerne, som vi bruger tid og kræfter på at forklare. 

Jeg har et spørgsmål om, om det kan være svært at forholde sig til, hvilken information som 

regnskabsbrugerne finder væsentlige. 
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P: Det synes jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke nødvendigvis, den er sammenfaldende med IFRS. Altså, de 

vil jo mere have de her nøgletal, og så tager de bare for givet, at alt andet er rapporteret efter en 

standard. Men de har brug for nogle af de her lidt andre tal, som skal indgå i deres valuation-

modeller. Det er jo ikke balancetal eller sådan. Det er jo mere cash flow og fremadrettede indikatorer, 

de har brug for. 

Ja. Synes I så til gengæld nogle gange, at standarderne kræver flere oplysninger, end 

regnskabsbrugerne efterspørger? 

N: Ja, det gør de selvfølgelig helt klart. Et rigtig godt eksempel er, hvis du kigger på vores 

pensionsnote på defined benefit plans, som fylder 2,5 side. Jeg tror, vi har fået cuttet den ned til to 

sider den her gang. Der er nok ikke nogen af dem, som Pernille snakker med, som nogensinde vælger 

at kigge på den her oversigt. 

P: Ikke én. 

N: Det eneste, de er interesserede i, det er, hvor stor er forpligtelsen er. Men hele den specifikation på 

to sider, det tror jeg ikke på, der er nogen, der kigger på. 

Nu ved jeg ikke, om I har kigget på den her nye vejledning fra IASB omkring væsentlighed. 

N: Jo. 

Og kan den være en hjælp eller en fordel for jer at-? 

N: Altså, jeg vil sige, der hvor den i hvert fald understøttede, det var, når vi nu kommer og siger til 

revisionen, ”Vi vil gerne cutte i det og det og det”, der synes jeg ligesom den kom og sagde, ”Du skal 

jo rent tage stilling til det”, hvor det er der ikke nogen af standarderne, som indikerede, at der skulle 

tages stilling til, hvad der er væsentligt eller ikke er væsentligt. Så jeg synes den gav et push. Den siger 

jo ikke noget om med fem millioner, eller om det er to millioner. Der skal du stadig selv gå ind og tage 

stilling til det. Men den siger noget om, at du faktisk skal tage stilling, fordi det er heller ikke rigtigt at 

give for meget uvæsentlig information. Det synes jeg var et fint argument for mig, at de også selv har 

indikeret, ”Du behøver ikke at tage alt med, hvis det ikke er væsentligt”. 

Så vejledningen kan måske være god til at sætte større fokus på væsentlighed i forhold til jeres 

revisorer og bestyrelse måske. 

N: Yes. Jeg tror ikke vores bestyrelse, de er jo bare- Altså, i forhold til at vi giver det, vi skal give, og vi 

er i compliance, det er jo deres vigtige del af det. Og så synes de måske ikke, at vi skal op på 300 sider 

bare for at være i compliance. 

Ja. Er der andre oplysninger ud over pensionsnoten, hvor du- 

N: Så det omkring de her hedge. Jeg er ikke sikker på, at der er så forfærdeligt mange brugere. Det er 

nok også et spørgsmål om, at de ikke forstår, hvad det er, der ligger i den information. Så jeg tror, 

omkring hedge accounting og økonomisk sikring det tvivler jeg også på, der bliver brugt særlig meget 
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information fra. Men jeg tænker også, at meget af informationen er jo noget, som du skal bruge, som 

der er mange- Altså, alt omkring segmentnoterne, alt omkring, måske immaterielle og materielle 

aktiver. Det er der jo stor interesse for også, kan man sige. Så det er ikke fordi, jeg sidder og siger, det 

hele. Det er jo nok også med, at det er komplekst. Og jeg er ikke altid sikker på, at alle vores 

regnskabsbrugere er på det niveau til at forstå det her. 

I forhold til, hvis vi ser bort fra vejledningen - Har du en holdning til, om IFRS så er tydelige 

omkring væsentlighed? Der er den her IFRS 31, tror jeg, det er. 

N: Nej, det har jeg ikke opfattet før, at det her notat faktisk kom. Så egentlig har jeg opfattet det som at, 

hvis det er en regel, så er det en regel, og så er det væsentligt. 

Er der nogle gange, hvor I- Nu er jeg i punkt G. Men hvor I medtager information lidt for en 

sikkerheds skyld, hvor I måske normalt set synes, at noget er uvæsentligt, men så vælger I alligevel 

at tage det med? At man kører med en sikkerhedsmargin. 

N: Altså, jeg skal være ærlig at sige, det er jo ikke meget, vi har vurderet uvæsentligt. Og det er jo også 

et spørgsmål om, at jeg stadig gerne vil være i compliance. Og nu er notatet lige kommet, så der skal 

nok også lige køres lidt tolkninger og så videre. Så det er meget, meget lidt, som vi har vurderet som 

uvæsentlig information. Så jeg er ikke tiltaler for bare at skære ind til benet, kke på nuværende 

tidspunkt i hvert fald. 

Okay. Men der kan jeg forstå, at I måske har fundet andre årsrapporter i Danmark, hvor C20-

selskaber vælger at skære ned til benet. 

N: Vi undrer os i nogle tilfælde over, hvordan kan de lade være med at give den her information og så 

videre. Og det har de jo så vurderet, hvor vi ligger stadig ovre på den anden side og det er, at vi giver 

hellere, så vi er sikre på, at vi er i compliance på det. Men vi skal jo ikke ødelægge et billede. Altså, det 

er jo ikke sådan, vi vil sidde og forvirre regnskabsbrugere. Og det er jo derfor, vi har sagt, at hvis der 

er beløb, der simpelthen ikke giver mening, så har vi taget det væk. 

Kan I knytte et par ord til de her ”at a glance”-afsnit? Om hvorfor I har taget det med. 

P: Der er jo mange, der læser årsrapporten summarisk. Og der er tanken, at i ”at a glance” der skal du 

kunne få et overblik over al væsentlig information i årsrapporten. Så du skal i virkeligheden have det 

hele dækket. Jeg tror også, det var den anbefaling, der kom fra årsrapport-prisen sidste år, at man 

lavede sådan et afsnit. ”Det ser man gerne”. Så det er fordi, vi oplever, at der er mange, der gerne vil 

have det hurtige overblik, og fordi det faktisk også bliver anbefalet, at man gør det. 

Ja. Så I holder øje med, hvad næste års fokuspunkter er i de her årsregnskabspriser? 

P: Ja, det gør vi. Ikke fordi vi som sådan skal have en pris, men vi synes, det giver god mening at høre, 

hvad der bliver tænkt. Altså, det er jo gode folk, der har mange gode tanker. Så det skal vi selvfølgelig 

holde øje med. 
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Ja. Nu har jeg jo bare den trykte årsrapport her, men jeg mener, når jeg har den åben på min skærm, 

så har jeg en knap, der hedder ”tilbage til indholdsfortegnelsen”, og det er så den nærmeste 

indholdsfortegnelse, hvis der er flere niveauer. Var det nogen, I hentede inspiration til fra det, 

eller? 

P: I virkeligheden skal vi give kredit til en kritisk aktionær på generalforsamlingen, […]. Han efterlyste 

det stærkt og syntes, at det ville hjælpe ham meget. Så det er faktisk på hans foranledning. Det må vi 

give ham. Og det virker faktisk meget godt. Det er faktisk en god idé, og det er ikke særlig besværligt 

at lave. Det er det ikke.  

N: Han har efterspurgt det nogle år. 

P: Og så tænkte vi, hvorfor ikke- I virkeligheden er det faktisk et- Altså, det er helt validt. Det virker. 

P: Ja, og så har vi fået links ind i selve- Altså, du kan også gå direkte fra indholdsfortegnelsen og ud til 

noter og til- Ja, information. 

Og jeg kan forstå, at ham aktionæren læser så primært årsrapporten på skærmen, siden han- 

N: Ja, det gør han jo nok i første omgang. Det er nok også et spørgsmål om, at den kommer jo ikke i 

trykt version den første dag, så man kan sige- Jeg opfatter ham så godt nok som om, han også vil sidde 

med en hard copy. 

P: Ja, det tror jeg også, han vil. Men jeg synes faktisk- Altså, han har helt ret. Altså, det må man bare 

sige, og det er hans skyld. Det skal han have. 

Har I nogle andre idéer til, så for 2016, andre features eller noget, hvis I kan røbe det? 

P: Ved du hvad, der er vi altså ikke kommet til endnu. Vi har lige lagt den bag os. 

N: Vi har første generalforsamling på tirsdag, så. 

P: Ja, vi har- Altså, først har alle investormøderne skulle overståes efter årsregnskabet og derefter 

generalforsamling, så vi er altså ikke begyndt at tænke næste år endnu. Det må jeg være ærlig at sige. 

N: Jeg vil sige, jeg tænker ikke så meget i features. Det overlader jeg til investor relations. 

P: Så der kommer vi selvfølgelig til at kigge på, hvad der har været af idéer rundt omkring. Og ellers 

er tanken igen- Altså, fordi vi kører med det her treårige setup, at så kører vi med noget, der minder 

om det samme til næste år. 

Jo. Så det vil sige, de konsulenter I får ud til at lave layoutet, det er så hvert tredje år- 

P: Nej, altså det vil sige, vi bruger et reklamebureau, og de kommer med et kreativt oplæg hvert tredje 

år, og så raffinerer de det. Altså, det skal jo ikke være helt det samme. Vi skal lige have en lidt anden 

farve. Det må godt have en anden overskrift. Man skal kunne se, det er et nyt år. Det må ikke være helt 

det samme. Men grundlæggende er designet og setuppet det samme som sidste år, ik'. Og de 
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rentegner også- Der er noget kreativ tilpasning hvert år. Og det er dem, der så sætter det op. Fordi de 

ressourcer har vi simpelthen ikke internt. Jeg har ikke kreative eller DTP-ressourcer internt. 

Og så kan jeg forstå, at hvis nu I skulle overveje at vende formatet ned til sådan vandret, vertikal. 

Hvis I har set Carlsbergs og TDC's årsrapport. Nu ved jeg ikke, om I har nogen planer om det, men 

så vil det så blive 2017 i så fald. 

P: Ja, det er det nok. Vi har ikke nogen planer om det. 

N: Nej. Vi har ikke set det smarte i det endnu. 

P: Jeg ved ikke, om de har fortalt dig, hvorfor de har gjort det? 

Jo, men det er fordi, så passer det til skærmen, når man har årsrapporten åben. Så skal man ikke 

scrolle op og ned på siden. Så passer siden til skærmen. 

P: Vi har så gjort det, at vi har lavet dobbeltopslag. Altså, så når du åbner vores, og du har stor skærm, 

så passer det med et dobbeltopslag. 

Ja. Nu har I måske fortalt lidt om det i forvejen, men kan I fortælle om, hvorfor jeres årsrapport er 

steget med 16 sider, fik jeg det lige til, fra '14 til '15? 

P: Altså, det ærlige svar er jo, at vi går ikke så meget op i sideantal. Vi vil gerne have den information 

med, vi anser for væsentlig. Det vil sige, det er grunden til, at ledelsesberetningsdelen eller tekstdelen 

er steget. Det er faktisk fordi, vi har gjort noget mere ud af vores innovationsafsnit, ”key innovations”. 

Og det hænger lidt sammen med vores tema. At der er fokus på produktivitet i vores industri. Og 

derfor har vi anset det for at være væsentligt. Så derfor har vi faktisk ikke ønsket at skære ned. Og vi 

har fået en del positiv feedback, i hvert fald fra forretningen, fordi de er rigtig glade for at se, at der 

bliver sat fokus på produktudvikling og innovationer. Og det er simpelthen fordi, vi har valgt at vægte 

det højere i år, mere end sideantal. Og regnskabsdelen, det er fordi der er kommet de her ekstra- 

N: At a glance. 

P: -”at a glance”-sider ind, ik'. 

N: Det er ikke noteoplysninger i regnskabsdelen, der har gjort det. Det er ”at a glance”. Og så er det 

også et spørgsmål om, at hvis du har segmentnoten, jamen så vil vi gerne have, at du kan se den. 

Altså, de to år mod hinanden. Så hvis det ikke passer, så sætter vi et billede ind, så vi får det her til at 

passe. Så man sidder og kan sammenholde oplysninger mod oplysninger. Det skal ikke være sådan, at 

'15 er på den ene side, og så skal du bladre for at komme om til den næste. 

Og i forhold til ”at a glance”, så gør det jo, at IFRS-regnskabet kommer til at minde mere om 

ledelsesberetningen. Er det lidt et bevidst valg, at det smelter sammen her? 

N: Det var, som jeg nævnte før, det var for at vise den røde tråd mellem det her, så man ikke ser det 

som to separate dele af det. Så det var et bevidst valg at få dem til at køre mere sammen. 
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Okay. Og kan det passe, at jeres revisorpåtegning og ledelsesberetning står midt i regnskabet? 

Lagde jeg mærke til. I forhold til mange af de andre C20-selskaber. 

N: Ja. Den er lige før taldelen af det. 

P: Det er fordi, de skriver jo ikke under- For eksempel den her ” quarterly key figures”, den er jo ikke 

revideret. Så de skriver ikke under på hele regnskabet. Så det er faktisk bevidst, at den står, som den 

gør. 

N: Den kommer inden det, som de faktisk skriver under på. Det er det, der er det bevidste ved det. 

P: For de skriver jo ikke under for ledelsesberetningen. Den er jo ikke revideret længere. Det er jo ikke 

et lovkrav længere. Den er kun reviewed. 

Ja. Så det har noget at gøre med revisors arbejde. 

N: Det er også helt deres egen- Det er også det, de gerne vil. Vil stå derhenne, hvor det der kommer 

bagefter det er så den, de har revideret. 

Ja. Men den kunne jo også stå til allersidst. Nu ved jeg ikke, om jeg misforstår jer. Men mange af 

de andre C20-selskaber de har den absolut bagerst. 

N: Ja, det ved jeg godt, der er nogle af dem, der har gjort. Vi synes egentlig stadigvæk, at den falder i 

med, også fordi ledelsespåtegningen kommer efter selve ledelsesberetningen. Og så signer ledelsen 

ligesom også for det. Og så synes vi egentlig, at revisionspåtegningen hænger meget godt sammen 

med den del af det. 

P: Så de andre de skiller revisionen og ledelsesberetningen? 

N: Ja, og propper de den nærmest allerbagerst i regnskabet. 

Ja, det er egentlig både ledelsespåtegningen og revisorerklæringen, som jeg synes, at mange sætter 

allerbagerst. 

N: Ja. Jeg vil sige, det er jo ikke noget, vi har givet de store tanker. 

P: Nej, hvis det- Næh, det er det faktisk ikke. 

N: Nej. Altså, vi vil bare ikke have den til at starte med. Det var nok det vigtigste. 

Ja. Nu har jeg den samme udenlandske årsrapport åben, som jeg havde åben før. Kan I måske 

kommentere på, hvad I synes om det, at man for hver regnskabsnote kan klikke på et ikon? Og så 

kan man få noten op i Excel til investorernes analysebrug for eksempel. 

P: Nå, det er nu ret smart. 

Og hvis I kan se her, så er det nærmest, hvad jeg lige kan huske, alle noter, hvor der er det her 
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Excel-ikon. 

P: Jeg vil sige, det er ikke alle, det giver mening. Altså, fordi det vi gør, det er, vi har Excel-filer på de 

største tabeller. Det har vi til- Excel downloads. Det ligger på vores hjemmeside, men det er ikke et 

click feature. Men vi giver et Excel-ark på hovedsiderne og på segmentnoterne og på kvartalsdata. Det 

ligger på vores hjemmeside. Og jeg sender det også til analytikerne samtidig med, jeg sender 

årsrapporten. Men jeg synes da, det er et meget- Altså, det er da en fin feature, at man kan klikke 

direkte. Det er det da absolut. 

Men det har jeg nemlig ikke lagt mærke til, at I har. Og der vil jeg måske tro, I er de eneste. Iblandt 

de eneste selskaber i C20, som gemmer den i Excel. 

P: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk, de fleste gør. 

N: Det ved jeg faktisk ikke. Vi har altid gjort det. 

P: Ja, så længe jeg kan huske det. 

Okay. Har I noget bestemt mål om, hvordan sideantallet skal udvikle sig fremadrettet? 

P: Jeg vil sige, jeg vil gerne have, den ikke bliver længere. Men det er ikke et mål i sig selv. Hvis vi 

føler, at vi kan præsentere tingene på en bedre måde ved at få nogle flere sider i, så gør vi det. 

N: Vi har heller ikke noget- Der er ikke noget specifikt med sideantal. 

Okay. Jeg talte dem nemlig ved Novo Nordisk, og de skulle bare ramme 116 sider hvert eneste år 

(griner). 

N: Nå, nej det er ikke et mål, vi går efter (griner). 

Kan I fortælle lidt- Og det er måske mest til dig, Pernille. Hvis alle regnskabsstandarderne 

forsvandt, og I fik helt frie muligheder for at lave lige netop den rapportering til 

regnskabsbrugerne, som I ønskede, ville det så resultere i store ændringer i forhold til, hvordan I 

gør det i dag? 

P: Jeg tror ikke, det vil resultere i store ændringer i tekstdelen. Ja, det er ikke alle noter, der er relevante 

for mine brugere, så der er nok nogle noter, jeg ville vælge at skippe. Men i det store hele, der synes jeg 

egentlig, at vi rammer meget godt det, der er behov for. Det vil være min umiddelbare vurdering. 

Hvordan, hvis man kunne gå bort fra den trykte og så kun fokusere på noget rapportering på nettet 

og måske med nogle-? 

P: Men vi behøver ikke at lave en trykt. Altså, det er jo et selvvalgt- 

Okay, så PDF. Hvis man kunne gå bort fra PDF'en og så lave noget dynamisk. 

P: Nej, det er da- Tværtimod, vil jeg sige. Det er slet ikke nemt at lave noget dynamisk. Det koster 
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kassen. Og det skal programmeres. Altså, det er ulig meget lettere at lave en PDF, end det er at skulle 

lave et dynamisk univers. Og for mig, der er det- Hvis jeg tog den her med. Tilbage i 2004 der var vi 

faktisk nogle af de første, der lavede et elektronisk regnskab. Og det lavede vi så et par år i træk. Og 

jeg tror, vi vandt måske årsregnskabsprisen på den her dengang eller sådan noget. Men da var det ret 

hot. Men ved du hvad, der er ikke nogen som helst, der bruger det. De bruger det ikke. Det er spildt 

arbejde. Så for mig der er det ikke et spørgsmål, om man skal lave et dynamisk regnskab, du skal lave 

et dynamisk investorunivers. Regnskabet er dødt i det øjeblik, det er gået på gaden. Så er det old news. 

Det dynamiske skal pege fremad, og så skal du mere- Altså, så skal du lave noget, hvor du lægger nye 

kvartaler på hele tiden. Et dynamisk årsregnskab giver ikke mening for mig. Det kan godt være, du 

kan lægge en video ind eller et eller andet med CEO'en, der taler, i stedet for det står på papir. Men for 

mig er et dynamisk regnskab- Et dynamisk regnskab vil være, at man kan klikke sig igennem frem og 

tilbage. Altså, det er nemt at lave, men det skal være fordi, det giver noget convenience, noget 

usability. Men et dynamisk regnskab i sig selv- Altså, det er sådan næsten contradictory, altså det 

modsiger sig selv, fordi det er et øjebliksbillede, et regnskab. Altså, dagen efter er det old news. 

Ja. Kunne du så ønske dig noget mere- Eller forventer du måske om 5-10 år, at så bliver 

kvartalsrapporterne mere interaktive på web. Hvis det er det, du efterspørger med noget løbende. 

P: Nej, jeg efterspørger det egentlig ikke, fordi det er et spørgsmål om kroner og ører. Vi har ikke råd 

til at lave sådan et dynamisk- Altså, hvis vi havde masser af penge, så vil jeg selvfølgelig lave noget, 

der var super lækkert og kunne- Altså, med alle features online. Men så ville jeg lave et 

investorunivers. Jeg vil ikke lave et årsrapportunivers, fordi det er bare et øjebliksbillede. 

Ja. Hvordan kunne man lave sådan et investorunivers? 

P: Jamen, så vil du jo lave- Altså, så skulle du have ressourcer sat af til hele tiden at sidde og opdatere 

og sætte al relevant information ind. Sådan når der kom new inventions, så er det jo ikke kun det, der 

står i årsrapporten. Så skal det løbende ind. Altså, så det er mere et spørgsmål om, at du hele tiden 

bygger på, og det er jo det, et investorunivers kan gøre. Men du kan ikke lave det på et 

årsrapportunivers. Det er ligesom det, du har rapporteret omkring det år, der er gået. 

Ja. Og så har I jo lidt svaret på mit næste spørgsmål. Umiddelbart så har I ikke nogen planer om at 

lave et digitalt websted til jeres årsrapport. Måske fordi det er så bagudrettet. 

P: Præcis. 

N: Det er historik. 

P: Ja. 

Men alligevel så ligger årsrapporten fremme i jeres reception. Men det er måske af en anden årsag? 

P: Det er fordi, vi har ikke så meget andet. Altså, det er det, vi har. Altså, hvis vi havde en 

profilbrochure eller aktionærmagasiner eller hvad, så vil vi lægge det i stedet for. Men det er 

simpelthen fordi, vi er jo en virksomhed, der kører med en meget, meget smal stabsfunktion, så vi har 
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ikke ressourcer og budgetter til at lave de der ting. Så derfor bruger vi jo årsrapporten lidt som en 

profilbrochure også. I mangel af bedre, hvis man kan kalde det det. 

Kan jeg alligevel spørge jer, om I tror, at udviklingen lige så stille går hen imod mere rapportering 

på web? Måske ikke lige hos jer, men så hos nogle af de andre virksomheder? Jeg ved ikke, om I 

har set Novozymes, TDC's, måske Dongs. 

P: Jeg synes for eksempel, altså min personlige mening om nogle af de der universer er, at det er 

sindssygt kompliceret at finde rundt i. Altså, for mig hjælper det ikke noget. Det bliver besværligt. Jeg 

tror, det du skal have, det er egentlig bare, at du skal kunne copy-paste, du skal vælge de sider ud af 

årsrapporten, som du har lyst til, enten online eller per print.  

Synes I generelt- i måske udlandet og Danmark, at der jo hos nogle selskaber kan være et problem 

med for meget information? Det er information overload, hvor den væsentlige information drukner 

i det uvæsentlige. Eller det- 

P: Det kommer igen an på, hvad du spørger om, fordi jeg er ikke helt sikker på, at investorerne har 

samme holdning til væsentlighed som IFRS har. Det er to forskellige indgangsvinkler. Så jeg tror- 

Altså, investorerne føler, de bliver overloadet, fordi de gider ikke læse de der noter der Jeg gør for 

eksempel det, til vores analytikere at jeg udvælger nogle sider. Jeg laver en kort version med de sider, 

der er relevante for dem. Fordi de er jo ligeglade med- grafik og billedopslag, det er jo bare besværligt 

for dem. De skal jo have printet og have et hurtigt overblik. Så jeg tager de sider, der er relevante for 

deres hurtige overblik i regnskabet og laver en super kort version. Og det er det, de skal have. Det er 

målrettet dem. Men jeg tror ikke, vi bliver enige om helt præcist, hvad væsentlighed er, på tværs af 

vores- 

N: Nej. Det tror jeg heller ikke. 

Og der kan jeg jo forstå, I laver- Hvad var det, du kaldte det? Ikke summary, men I laver alligevel et 

maga- Øjeblik 

P: En årsprofil? 

En årsprofil til jeres årsrapport. 

P: Det er bare til de danske. Men det er fordi, vores danske aktionærer har efterspurgt et. I starten var 

det ikke meningen. Det var ikke vores intention at skulle rapportere noget på dansk overhovedet. Men 

det fik vi så kritik af på generalforsamlingen. Selvom vi egentlig i vores vedtægter nu har ret til kun at 

rapportere på engelsk. 

N: Ja, for da vi ændrede kun at ville have et engelsk regnskab. 

P: Så det er en service, vi pt. yder til vores danske aktionærer, hvor vi stadigvæk har omkring 40.000 

danske aktionærer. 

Jeg har lavet et spørgeskema til nogle regnskabsbrugere og kan måske vise jer nogle af de svar jeg 
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har fået og så måske bede om at kommentere på dem. 

[Smalltalk om besvarelserne til spørgsmål 11 i spørgeskemaundersøgelsen, bilag 14] 

P: […] Men det har jo også noget at gøre med, at de professionelle investorer, eller interessenter, de 

kender jo typisk selskaberne, følger med. Og derfor vil al den der snik-snak vil være lidt en gentagelse 

af, hvad de måske tror, de ved i forvejen. Og derfor er det mere, altså, hard core taldelen, der giver 

dem ny information. Medmindre der er en ny præsentation af noget strategi eller forretningsmodel 

eller- 

N: Forventninger til fremtiden. 

Så mange af de grafer og layout og ”at a glance”, grafisk præsentation I har, det er måske ikke rettet 

mod de hardcore regnskabsbrugere, hvis man kan kalde dem det. Men mere mod den almene 

investor eller andre. 

P: Nej, jeg vil sige, det er egentlig både og. Det erfordi, det er jo sådan et supplement. Altså det giver 

altid en meget god fornemmelse for udviklingen, når man ser tallene grafisk præsenterede. Så derfor 

er det et supplement. Og jeg tror egentlig ikke, de villeundvære det, når det kommer til stykket. Så tror 

jeg faktisk gerne de vil have de væsentlige grafer. Nu ved jeg ikke om du nogensinde har kigget på 

investorpræsentationerne. Altså, de PowerPoints, der følger med, de er jo totalt overloadede med 

grafer. Så grafisk fremstilling er den måde, man kommunikerer på til aktionærerne, eller til de 

professionelle. Jeg tror ikke, de ville undvære det, men jeg tror- Altså, når du spørger om, hvad det er, 

der er væsentligt for dem i regnskabet, så er det selvfølgelig ikke tabellerne. Så er det tallene. Fordi der 

skal de ind i deres egne modeller og modellere videre på. Men når man skal have et hurtigt overblik, 

så er graferne faktisk meget gode til at give det. 

Ja. Og nu havde jeg det næste, spørgsmål 12. Det må være det. Som I læste før. Og kan I prøve at 

knytte et par ord til svarene der? Om det passer med, måske, hvordan I behandler væsentlighed. 

N: Jamen, jeg vil sige, at vi- Som jeg nævnte før, vi sætter os selvfølgelig ned og laver vores vurdering 

af det, men det er et meget lavt væsentlighedsniveau, vi har. Og i og med jeg nævner én million her og 

én million der. Fordi der er netop information, som nogle gerne vil have og noget information, som 

andre gerne vil have. Plus, at vi gerne vil være i fuld compliance. Så jeg er enig i første udsagn. Vi skal 

ikke sidde og cutte i noget, som vi mener, måske, og så er der andre, der føler, det er væsentligt. 

Så kan jeg næsten også forstå, at jeres væsentlighedstærskel den er måske lavere end nogle af de 

andre virksomheder, kan man forestille sig. 

N: Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om den er. Men der er jo forskel på, hvad der er 

væsentligt, fra os til Novo Nordisk, til Novozymes.. Og det har jo klart en indvirkning på, hvor 

væsentlighedsniveauet skal ligge, og hvad det er for nogle forhold, vi kigger på. 

Til sidst vil jeg bare sige tak for, at I havde tid til at tale. 
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Bilag 13 – Kommentar fra regnskabsanalytiker 

En af respondenterne til spørgeskemaet, der arbejder med research og analyse for Økonomisk Ugebrev, 

havde nedenstående holdning til de store, danske virksomheders digitale indberetning af finansiel 

data. Opgaveskriver har fået respondentens accept til at gengive mailen. 

Fra: Benjamin Kjærgaard Hansen 
Sendt: 7. marts 2016 13:53 
Til: Patrick Alexander Dirchsen 
Emne: Sv: Årsrapporter for danske selskaber 

Hej Patrick 

Det er en spændende opgave, som du har gang i. 

Jeg har netop udfyldt og afsendt mine svar. 

Kunne det desuden være interessant at kigge på aflæggelsen af digitale regnskaber (XBRL-regnskaber) for 

større selskaber? 

Siden det ved lov blev vedtaget, at selskaber sammen med den trykte udgave af deres regnskaber, nu også 

skal indrapportere deres regnskaber digitalt i det xml-baserede format XBRL, er det blevet muligt at 

automatisere indhentningen af regnskabstal. Dette vil sige, at det nu er muligt at indhente tal for langt flere 

selskaber på en gang, hvilket giver nye muligheder i forhold til sammenligning på tværs af mange selskaber. 

Problemet er dog, at store selskaber med mere komplekse og specialiserede regnskaber har svært ved at få 

deres regnskaber til at passe ind i de nye digitale regnskabs-taxonomier. Dette resultere i, at de store 

selskaber opfinder deres egen taxonomi, som medføre at man ikke kan sammenligne selskabets digitale 

regnskab med andre digitale regnskaber - det er hvert fald en udfordring at automatisere denne proces. 

Nå det var bare en tanke jeg fik, men jeg er ikke sikker på, om det passer ind i din opgave. 

Med venlig hilsen 

Benjamin Hansen 

Research & analyse 

Økonomisk Ugebrev, Pilestræde 34, 1147 København K 
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Bilag 14 – Spørgeskema til regnskabsbrugere – Spørgsmål 1 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_01.xls


 

 
212 

 

Spørgsmål 1, fortsat 
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Spørgsmål 1, fortsat 
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Spørgsmål 1, fortsat (sorteret) 

Respondenters stillingsbetegnelse efter alfabetisk orden inklusiv antal år inden for området 

 

Afdelingsdirektør 11 år  

Aktieanalytiker 20 år  

Aktieanalytiker 14 år  

Aktieanalytiker 2 år  

Aktieanalytiker 9 år  

Aktieanalytiker 8 år  

Aktiechef 29 år  

Aktier analytiker 3 år  

Analysechef 28 år  

Analyst 2 år  

Analytiker 4 år  

Analytiker 1 år  

Analytiker 5 år  

Analytiker 15 år  

analytiker 8 år  

Analytiker, healthcare/biotech 9 år  

CIO 8 år  

Director 15 år 

} Besvarelser gennemgået, der er betydelig forskellige, hvorfor ej samme respondent. 
Director, Private Equity 15 år 

Erhvervsjournalist 15 år  

Finansjournalist 1 år  

Head of Large Corporates 25 år  

Investment Manager 5 år  

Investment Manager 10 år  

Journalist 6 år  

Journalist 15 år  

Journalist 3 år  

Journalist 6 år  

Journalist 25 år  

Journalist 14 år  

Kapitalforvalter 9 år  

Partner 15 år  
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Spørgsmål 1, fortsat (sorteret) 

 

Portefølje Manager 5 år  

Porteføljeforvalter 9 år  

Porteføljemanager 8 år  

Porteføljemanager 25 år  

Redaktør  10 år  

Regnskabsanalytiker 3 år  

Research analyst 3 år 

} Besvarelser gennemgået, der er betydelig forskellige, hvorfor ej samme respondent. 
Research analyst 3 år 

Research Assistant 3 år  

Seniorkapitalforvalter 25 år  

Seniorporteføljemanager 16 år  

Trader 5 år  

Virksomhedsanalytiker 3 år  

Virksomhedsanalytiker 15 år 

} Besvarelser gennemgået, der er betydelig forskellige, hvorfor ej samme respondent. 
Virksomhedsanalytiker 15 år 

 

Gennemsnitlig erhvervserfaring i respondenternes stillinger:  10,7 år. 

Antal potentielle respondenter, som spørgeskemaet er udsendt til:  101 i alt. 

  

De udvalgte respondenter består af aktieanalytikere, erhvervsjournalister inden for store danske selskaber, samt 

kapitalforvaltere højt i hierarkiet hos investeringsforeninger. 
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Spørgsmål 2, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_02.xls
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Spørgsmål 2, tilhørende billeder 

 

 

Spørgsmål 2, beregning af signifikans 

Forsiderne med de to højeste gennemsnit, i henhold til foregående side, sammenholdes i det følgende.  

Er der færrest, der har forsiden fra FLSmidth som 

tredjeprioritet frem for forsiden fra Novo Nordisk? 

 

𝐻0: 𝑃𝐶 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐶 < 0,5 

 

�̂�𝐶 =
8

8 + 18
= 0,3077 

 

𝑛 = 26 

 

𝑈 = −1,9612 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 0,0249 < 0,05 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der har forsiden fra 

Novo Nordisk som tredjeprioritet i forhold til forsiden 

fra FLSmidth. 

Er der flest, der har forsiden fra FLSmidth som 

førsteprioritet frem for forsiden fra Novo Nordisk? 

 

𝐻0: 𝑃𝐶 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐶 > 0,5 

 

�̂�𝐶 =
20

20 + 15
= 0,57 

 

𝑛 = 35 

 

𝑈 = 0,8452 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 0,1990 > 0,05 

 

𝐻0 kan ikke afvises. Dvs. at der ikke er signifikant flere, 

der vælger forsiden fra FLSmidth frem for forsiden fra 

Novo Nordisk som førsteprioritet. 

Novo Nordisk A/S, regnskabsår 2013, forside Coloplast A/S, regnskabsår 2014/15, forside FLSmidth & Co A/S, regnskabsår 2014, forside 
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Spørgsmål 3, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_03.xls
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Spørgsmål 3, tilhørende billeder 

 

Billede øverst: A.P. Møller - Mærsk, regnskabsår 2014, side 2 Billede nederst: A.P. Møller - Mærsk, regnskabsår 2013, side 3 
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Spørgsmål 3, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der foretrækker indholdsfortegnelsen for 2013 frem for indholdsfortegnelsen for 2014? 

 

𝐻0: 𝑃𝐵 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐵 > 0,5 

 

�̂�𝐵 =
39

8 + 39
= 0,83 

 

𝑛 = 47 

 

𝑈 = 4,52 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 < 0,0001 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der foretrækker indholdsfortegnelsen for 2013 frem for indholdsfortegnelsen for 

2013. 
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Spørgsmål 4, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_04.xls
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Spørgsmål 4, tilhørende billeder 

 

 

Spørgsmål 4, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der i høj grad foretrækker et indledende resume frem for øvrige svarmuligheder 

sammenlagt? 

 

𝐻0: 𝑃𝐴 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐴 > 0,5 

 

�̂�𝐴 =
35

35 + 6 + 6
= 0,745 

 

𝑛 = 47 

 

𝑈 = 3,36 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 0,0004 < 0,05 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der i høj grad foretrækker et indledende resume frem for øvrige svarmuligheder 

sammenlagt. 

Carlsberg A/S, regnskabsår 2014, side 4-10 
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Spørgsmål 5, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_05.xls
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Spørgsmål 5, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der ikke ønsker en afkortet pengestrømsopgørelse (svarmuligheden nej) frem for en 

afkortet pengestrømsopgørelse (svarmulighederne ja)? 

 

𝐻0: 𝑃𝐶 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐶 > 0,5 

 

�̂�𝐶 =
22

22 + 10
= 0,6875 

 

𝑛 = 32 

 

𝑈 = 2,121 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 0,0169 < 0,05 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der ikke ønsker en afkortet pengestrømsopgørelse frem for en afkortet 

pengestrømsopgørelse. 
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Spørgsmål 6, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_06.xls
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Spørgsmål 6, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der foretrækker at moderregnskab placeres efter koncernregnskabet frem for at 

moderregnskab indgår i koncernregnskabet? 

 

𝐻0: 𝑃𝐴 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐴 > 0,5 

 

�̂�𝐴 =
25

25 + 7
= 0,7813 

 

𝑛 = 32 

 

𝑈 = 3,1820 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 0,0007 < 0,05 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der foretrækker moderregnskab placeres efter koncernregnskabet frem for at 

moderregnskab indgår i koncernregnskabet. 
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Spørgsmål 7, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_07.xls
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Spørgsmål 7, tilhørende billeder 

 

 

Spørgsmål 7, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der betragter online reporting som et brugbart alternativ (svarmulighederne ja) frem for 

ikke betragter online reporting som et brugbart alternativ? 

 

𝐻0: 𝑃𝐴+𝐵 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐴+𝐵 > 0,5 

 

�̂�𝐴+𝐵 =
11 + 13

11 + 13 + 20
= 0,5455 

 

𝑛 = 44 

 

𝑈 = 0,60 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 0,2732 > 0,05 

 

𝐻0 kan ikke afvises. Det kan ikke afvises, at andelen der betragter online reporting som et brugbart alternativ er lig 

andelen, der ikke betragter online reporting som et brugbart alternativ. 

Novozymes A/S, screenshots fra selskabets digitale websted med finansiel data 
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Spørgsmål 8, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_08.xls
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Spørgsmål 8, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der foretrækker en øget grad af websidehenvisninger (svarmulighederne ja) frem for ikke 

foretrækker en øget grad af websidehenvisninger (svarligheden nej)? 

 

𝐻0: 𝑃𝐴+𝐵 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐴+𝐵 > 0,5 

 

�̂�𝐴+𝐵 =
10 + 19

10 + 19 + 11
= 0,725 

 

𝑛 = 40 

 

𝑈 = 2,846 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 0,0022 < 0,05 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der foretrækker en øget grad af websidehenvisninger frem for ikke foretrækker 

en øget grad af websidehenvisninger. 
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Spørgsmål 9, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_09.xls
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Spørgsmål 9, tilhørende billede 

 

PotashCorp, regnskabsår 2014, side 94  
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Spørgsmål 9, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der i høj grad foretrækker hyppig brug af grafer i årsrapportens finansielle hovedafsnit 

frem for øvrige svarmuligheder sammenlagt? 

 

𝐻0: 𝑃𝐴 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐴 > 0,5 

 

�̂�𝐴 =
23

23 + 18 + 3
= 0,523 

 

𝑛 = 44 

 

𝑈 = 0,3015 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 0,3815 > 0,05 

 

𝐻0 kan ikke afvises. Det kan ikke afvises, at andelen der ikke foretrækker hyppig brug af grafer i årsrapportens 

finansielle hovedafsnit i høj grad, er lig andelen der foretrækker dette i høj grad. 
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Spørgsmål 10, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_10.xls
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Spørgsmål 10, tilhørende billeder 

 

Electrolux AB, regnskabsår 2014, første syv sider af årsrapport  
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Spørgsmål 10, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der i lav grad finder adskillige helsiders fotografier med begrænset tekst passende i 

årsrapporter frem for øvrige svarmuligheder sammenlagt? 

 

𝐻0: 𝑃𝐵 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐵 > 0,5 

 

�̂�𝐵 =
36

36 + 2 + 6
= 0,8182 

 

𝑛 = 44 

 

𝑈 = 4,22 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 < 0,0001 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der i lav grad finder adskillige helsiders fotografier med begrænset tekst 

passende i årsrapporter frem for øvrige svarmuligheder sammenlagt. 
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Spørgsmål 11, besvarelser 

 

 

Spørgsmål 11, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der er mest enig i førstnævnte udsagn frem for sidstnævnte udsagn? 

 

𝐻0: 𝑃𝐴 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐴 > 0,5 

 

�̂�𝐴 =
37

37 + 7
= 0,8409 

 

𝑛 = 44 

 

𝑈 = 4,53 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 < 0,0001 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der er mest enig i førstnævnte udsagn frem for sidstnævnte udsagn. 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_11.xls
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Spørgsmål 12, besvarelser 

 

 

Spørgsmål 12, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der er mest enig i førstnævnte udsagn frem for sidstnævnte udsagn? 

 

𝐻0: 𝑃𝐴 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐴 > 0,5 

 

�̂�𝐴 =
40

40 + 4
= 0,9091 

 

𝑛 = 44 

 

𝑈 = 5,427 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 < 0,0001 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der er mest enig i førstnævnte udsagn frem for sidstnævnte udsagn. 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_12.xls
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Spørgsmål 13, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_13.xls
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Spørgsmål 13, beregning af signifikans 

Er der statistisk flest, der i nogen eller (meget) høj grad er enig med IASB i henhold til foregående side, frem 

for øvrige svarmuligheder sammenlagt? 

 

𝐻0: 𝑃𝐴+𝐵+𝐶 = 0,5 

 

𝐻𝐴: 𝑃𝐴+𝐵+𝐶 > 0,5 

 

�̂�𝐴+𝐵+𝐶 =
5 + 10 + 20

5 + 10 + 20 + 6 + 3
= 0,7955 

 

𝑛 = 44 

 

𝑈 = 3,92 

 

𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 < 0,0001 

 

𝐻0 afvises. Der er signifikant flere, der i nogen eller (meget) høj grad er enig med IASB i henhold til foregående 

side, frem for øvrige svarmuligheder sammenlagt. 
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Spørgsmål 14, besvarelser 

 

http://regnskab.com/betterfinancialreporting/surveymonkey_14.xls
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Spørgsmål 14, besvarelser, fortsat 

 

Screendump på besvarelse af spørgeskemaet: 
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Spørgsmål 14, besvarelser rangordnet 

 


