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Executive summary 
In this thesis, we investigate compliance across listed companies in Denmark and England mandato-

rily applying International Financial Reporting Standards (IFRS). Our emphasis is on disclosures 

required by IFRS 3 ‘Business Combinations’ and International Accounting Standard 12 ‘Income 

taxes’. First, we account for the latest rules of the accounting treatment of business combinations and 

income taxes as described in IFRS 3 and IAS 12. The performance of a business combination as well 

as income taxes involves significant accounting estimates and can be challenging for preparers.  

By performing a descriptive statistical analysis, we achieve substantial understanding regarding the 

characteristics of the listed companies in Denmark and England associated with compliance required 

by IFRS 3 and IAS 12. The ‘manufacturing’ industry represents the highest compliance level of 86% 

and 77% respectively with IFRS 3 and IAS 12. The absolute lowest compliance level is disclosed by 

the industry ‘financial’ with 70% of compliance with IAS 12. The audit company KPMG achieves 

the highest level of compliance of 87% and 79% respectively with IFRS 3 and IAS 12. Meanwhile 

Deloitte achieves the lowest level of compliance at 80% with IFRS 3 and 72% with IAS 12. Further-

more, we find no relationship between companies that achieves high level of compliance with IFRS 

3 compared to IAS 12. Finally, we identify a positive association between company size and compli-

ance with IAS 12, while no remarkable relation identifies with IFRS 3. This can supposedly be ex-

plained by the complexity of IFRS 3. 

We investigate the factors that influence the compliance levels with IFRS 3 and IAS 12 by performing 

and OLS regression analysis. As a result, company-specific factors continue to play a significant role 

in explaining compliance. Our findings indicate that a selection of these factors continue to influence 

the level of compliance despite the use of the worldwide accounting convergence based on IFRS. At 

the company level regarding compliance of IFRS 3, we identify the importance of the issuance of 

equity shares or bonds in the reporting period or in the subsequent period and ownership structure as 

influential factors. At the company level regarding compliance of IAS 12, we identify the importance 

of being cross-listed in the USA, the size of a company and being audited by KPMG as influential 

factors. At the country level, none of the studied variables (the degree of enforcement, the size and 

activity level of national stock markets, dimension of national culture) has a significant influence on 

compliance of IFRS 3 or IAS 12. Conclusively, the result can most likely be explained by the fact 

that the country variables are perfectly correlated with each other and thereby under the influence of 

multicollinearity. This is allegedly caused by the fact that the study involves around two countries.
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1 Indledning 
1.1 Motivation og forskningsområde 
I juli 2002 udstedte Europa-Kommissionen en forordning omkring anvendelsen af IAS til at forpligte 

børsnoterede selskaber at udarbejde koncernregnskaber baseret på IFRS (International Financial Re-

porting Standards). Fra og med 2005 har IFRS været den obligatoriske regnskabsmæssige begrebs-

ramme. De obligatoriske standarder indeholder blandt andet detaljerede regler for den regnskabsmæs-

sige behandlinger af virksomhedssammenslutninger og indkomstskatter. IFRS 3 omhandler den regn-

skabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger, og forpligter den overtagende virksom-

hed til at indregne den overtagne virksomheds identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualfor-

pligtelser til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. IAS 12 omhandler således den regnskabsmæssige 

behandling af indkomstskatter af de aktuelle og fremtidige skattemæssige konsekvenser. 

IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger har særskilt vist sig at være kontroversiel og udfordrende 

for bogholdere (Beattie et al., 2007). Standardens område om virksomhedssammenslutninger kan 

omfatte store værdier for børsnoterede selskaber, og derfor spille en essentiel strategisk betydning for 

virksomhedens værdi. Udførelsen af vurderingen og målingen af alle overtagne aktiver, forpligtelser 

og eventualforpligtelser er forbundet med store skønsmæssige usikkerheder (Glaum et al., 2013). 

Samtidig er regnskabet for virksomhedssammenslutninger og relateret oplysningskrav yderst rele-

vante for investorer og andre regnskabsbrugere. Derudover viser flere undersøgelser, at en større an-

del af virksomhedssammenslutninger, ikke formår at opnå deres operationelle og finansielle mål (Su-

darsanam, 2010). Ud fra denne betragtning, er de omfattende oplysningskrav efter IFRS 3, designet 

til at skabe gennemsigtige og sammenlignelige finansielle regnskaber, som gøre det muligt for inve-

storer, analytikere og andre regnskabsbrugere at vurdere arten og den potentielle gevinst ved en virk-

somhedssammenslutning.  

Endvidere kan der – i forhold til IAS 12 – være nogle regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer 

forbundet med indregning af skatteaktiver og skatteforpligtelser. Dette kan eksempelvis være den 

vurdering, der foretages i forbindelse med fastsættelse af tidspunktet for, hvornår en udligning af de 

midlertidige forskelle mellem den regnskabs-og skattemæssige behandling skal foretages. Denne vur-

dering er nødvendig og afgørende for, hvilken skatteprocent der skal anvendes i regnskabet. Vurde-

ringen kan som IFRS 3 ligeledes være forbundet med ledelsesmæssige skøn, og dermed henføre til 

en højere risiko for fejl i regnskabsoplysningerne. Et andet eksempel kan være beslutningen om at 
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vise en redegørelse for det grundlag, hvorpå den gældende skattesats er opgjort. Med andre ord en 

redegørelse for ændringer i de anvendte skattesatser sammenholdt med det foregående regnskab. 

Drivekraften bag den internationale regnskab konvergens baseret på IFRS, er fremkommet som et 

resultat af en globalisering af kapitalmarkederne. Dette har medført en øget efterspørgsel fra investo-

rer, analytikere, offentlige tilsynsmyndigheder og andre regnskabsbrugere efter gennemsigtige og 

sammenlignelige finansielle regnskaber. En mere gennemsigtig og sammenlignelig regnskabsaflæg-

gelse er fordelagtig for alle disse interessenter, fordi det reducerer den regnskabsmæssige usikkerhed 

for investorer og kan potentielt føre til lavere kapitalomkostninger for selskaber (Healy & Palepu, 

2001). Dog er virkningen ved indførelsen af IFRS afhængig af, hvordan de obligatoriske regnskab-

standarder reelt set implementeres. Seneste forskning viser at nationale kulture, håndhævelsesmiljøer, 

størrelsen af aktiemarkedet er eksempler på nogle af de variable, der påvirker graden af kvaliteten i 

selskabernes regnskabsaflæggelse (Ball et al., 2003, Leuz et al., 2003, Daske et al., 2011).  

Igennem de seneste 30 år har forskningslitteraturen på forskellige måder undersøgt og diskuteret, 

hvorvidt en manglende oplysningsgrad af de obligatoriske oplysningskrav kan henføres til bestemte 

virksomheds- og lande specifikke karakteristika (Glaum et al., 2013; Wysocki (2011); Leuz (2010), 

DeFond & Jiambalvo, 1991; Dechow et al., 1996; Palmrose & Scholz, 2004; Harris & Bromiley, 

2007, etc.).  

”IFRS compliance is a function of both company- and country-level determinants”.  

(Glaum et al., 2013, s. 11) 

Denne udtalelse er baseret på økonomiske ræsonnementer fremført af Holthausen (2009) og tidligere 

videnskabelige artikler og empirisk forskning (Ball et al., 2000, 2003, Hope 2003b, Leuz et al., 2003, 

Bushman et al., 2004, Francis et al., 2005). Med andre ord er kvaliteten af regnskabet potentielt på-

virket af virksomheds- og landespecifikke faktorer, der kan tillægges en værdi ved opfyldelse eller 

manglende opfyldelse af IFRS for europæiske børsnoterede virksomheder. Forskningen har dog hver-

ken ført til en fundamental etableret teori om overholdelse af oplysningskrav – eller modsætningsvist 

– manglende overholdelse af oplysningskrav. Dog tager den overordnede problemstilling omkring 

oplysningskrav sit udgangspunkt i principal-agent teorien og den deraf følgende asymmetri. Derud-

over har den tidligere forskning ofte stikprøver fra meget heterogene regioner, fordelt ud over Europa, 

Asien, Afrika, herunder nye voksende markeder. Samtidig er det heller ikke helt muligt at sammen-

ligne tidligere studier på kryds af hinanden, da de underliggende regnskaber ikke anvendte samme 
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regnskabsstandarder (Street et al., 1999; Street and Bryant, 2000; Street and Gray, 2001; Glaum and 

Street, 2003; Abdelsalam and Weetman, 2007; Hodgdon et al., 2008).  

Med ovenstående i betragtning, vil der i nærværende undersøgelser tages udgangspunkt i børsnote-

rede selskaber i det danske OMXC20-indeks og det engelske FTSE100-indeks. Dette vil gøres med 

henblik på at undersøge overholdelsen af de obligatoriske oplysningskrav efter IFRS 3 og IAS 12. I 

tilknytning hertil foretages en analyse af, hvilke virksomheds- og landespecifikke faktorer, der til-

lægges værdi ved opfyldelse af disse oplysningskrav. Med andre ord undersøges interaktionen mel-

lem virksomheds- og landespecifikke faktorer til at skabe en mere fuldstændig forståelse for, hvordan 

disse faktorer i fællesskab og særskilt påvirker de danske og engelske selskabers oplysningsgrad for 

IFRS 3 og IAS 12. 

 

 

 

 

 

 

 



Side 7 af 156 
 

1.2 Begrebsdefinitioner og anvendte forkortelser 
I afhandlingen vil følgende begreber og forkortelse findes anvendt: 

Badwill  En negativ forskel mellem et selskabs bogførte værdi og dets markeds- 

   værdi 

Baseline  En variabel, der anvendes som et sammenligningsgrundlag til at vurdere, hvor-

vidt de andre variabler påvirkes i forhold til baseline.  

Bid-ask-spread Forholdet mellem udbud og efterspørgselsprisen – med andre ord volatiliteten. 

BIG-4  De 4 største internationale revisionsfirmaer: PricewaterhouseCoopers,  

   Deloitte, Ernst & Young, KPMG  

BIG-5  De tidligere 5 største internationale revisionsfirmaer – i dag kendt som  

   BIG-4 grundet opløsningen af revisionsvirksomheden Arthur Andersen. 

Closing date Den dag hvorpå sælger leverer skøde til køber og køber betaler aftalte  

   vederlag 

Code law  En systematisk og omfattende samling af love og regler, der er konsolideret og  

klassificeret iht. emnet. 

Corporate 

governance Betegnet ”god selskabsledelse”, et system af regler, praksis og processer som et  

selskaber retter sig efter. 

Corporate 

transparency Specifik information vedrørende en organisation, der offentliggøres for offent- 

ligheden.  

Common law Love der oprettes ved domstolsafgørelser (oprindelse i England (1300-1350)). 

Cross-country-  

studier  Studier der analyserer begivenheder eller processer, der finder sted på tværs af  

  flere lande.  

EY  Ernst & Young  

FTSE100  Portefølje eller aktieindeks bestående af de 100 børsnoterede selskaber  

   som har den største markedsværdi på London Stock Exchange  

Goodwill  Goodwill er inden for regnskabsverdenen et udtryk for den merværdi, en  

   virksomhed kan have i form af eksempelvis omdømme og fast kunde- 

   kreds 
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IAS  International Accounting Standards  

IASB  International Accounting Standards Board  

IASC  International Accounting Standards Committee  

IFRS  International Financial Reporting Standards  

Insider-  

virksomheder Det tilfælde, hvor hovedparten af ejerne er kontrolleret af strategiske investorer  

såsom familier, fonde eller institutionelle investorer. 

Listing status Selskabets aktier er noteret og bliver officielt handlet på en børs. 

OMXC20  Portefølje eller aktieindeks bestående af de 20 mest handlende aktier på  

   Københavns Fondsbørs  

Oplysningsgrad Graden af opfyldelse eller overholdelse af de obligatoriske oplysningskrav efter  

IFRS/IAS 

PwC  PricewaterhouseCoopers 

Regnskabspraksis En beskrivelse af den anvendte regnskabsmetoder for alle poster i årsrapporten. 

Sarbanes-Oxley En ny forbundslov, der blev implementeret i USA i 2002, som har til formål at  

beskytte investorer ved at øge præcisionen og pålideligheden af oplysninger of-

fentliggjort i henhold til værdipapirhandelslove og øvrige forhold. 

 

Begreberne ’non-compliance’ og ’manglende overholdelse’ vil blive brugt synonymt. 

Begreberne ’faktorer’ og ’variable’ vil blive brugt synonymt.  

Begreberne ’IASBs Conceptual Framework’ og ’begrebsramme’ vil blive brugt synonymt.  
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1.3 Problemformulering 
I denne afhandling vil følgende identificeres: 

I hvilket omfang overholder de danske (OMXC20) og engelske (FTSE100) børsnoterede virk-

somheder oplysningskravene efter IFRS 3 og IAS 12?  

Med henblik på at belyse hovedspørgsmålet, undersøges følgende underspørgsmål: 

1. Redegørelse af de to standarder og deres indhold. 

• Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssammenslutning (IFRS 

3) og indkomstskat (IAS 12)? 

2. Hvilke egenskaber har de børsnoterede virksomheder i hhv. Danmark og England, der opfyl-

der/ikke opfylder de obligatoriske oplysningskrav efter IFRS 3 og IAS 12? 

3. Hvilke virksomheds- og landespecifikke variable er signifikante i forhold til oplysningsgraden 

af de obligatoriske oplysningskrav efter IFRS 3? 

4. Hvilke virksomheds- og landespecifikke variable er signifikante i forhold til oplysningsgraden 

af de obligatoriske oplysningskrav efter IAS 12? 

1.4 Afgrænsning 
Til besvarelsen af ovenstående problemformulering og tilhørende underspørgsmål, anerkendes en 

række afgrænsninger i nærværende undersøgelse.  

Følgende afgrænsninger er blevet foretaget: 

• Nærværende undersøgelse er afgrænset til at behandle børsnoterede selskaber i Danmark 

(OMXC20) og børsnoterede selskaber i England (FTSE100). 

• Der er afgrænset til at undersøge de obligatoriske oplysningskrav efter IFRS 3 ’Virksomheds-

sammenslutninger’ og IAS 12 ’Indkomstskatter’.  

• Nærværende undersøgelse er afgrænses til blot at omfatte årsrapporter fra 2014.1  

• Ophørte selskaber medtages ikke i den empiriske analyse. 

• Selskaber med forskudte regnskabsperioder medtages ikke i den empiriske analyse.2 

• Selskaber med A og B aktier karakteriseres som ét selskab. 

                                                 
1 Årsrapporterne for 2013 er anvendt som ’sanity’ check for den beregnede oplysningsgrad og ikke mindst sikre validite-
ten i datasættet. 
2 Dette drejer sig om de selskaber, der ikke har årsluk i tidsrummet mellem 31. december 2014 og 31. marts 2015. 
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• Nærværende undersøgelse – i forhold til IFRS 3 – inddrager ikke selskaber, der hverken har 

haft virksomhedssammenslutninger og opnået goodwill fra tidligere perioder. 

• Der tillægges ingen væsentlig værdi til studier, der inddrager US GAAP som en international 

regnskabsstandard.3 

1.5 Struktur 
Strukturen for afhandlingen er skitseret i figur 1 forneden: 

 

Denne afhandling er opdelt i 7 kapitler. Kapitel 1 indeholder motivation og problemformulering – 

herunder en beskrivelse af forskningsområdet, og hvordan afhandlingen bidrager med et nyt perspek-

tiv ved at anvende videnskabelige artikler og eksisterende forskning på ny empirisk data. Kapitel 2 

indeholder en teoretisk redegørelse i forhold til forståelsen og betydningen af de obligatoriske oplys-

ningskrav i form af principal agent teorien, samt en redegørelse for de gældende regler i IFRS 3 og 

IAS 12. I kapitel 3 præsenteres et litteratur review, der gennemgår tidligere relevant forskning på 

området. Med andre ord benytter denne afhandling sig af teorier og metoder inden for et eksisterende 

forskningsfelt. Efterfølgende reflekteres kritisk over litteraturgennemgangen ved at foretage en vur-

dering af dets anvendelighed i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. Kapitel 4 indeholder 

en redegørelse for den anvendte metode. Dette afsnit beskriver nærmere den valgte forskningsmetode, 

                                                 
3 I nærværende analyse anvender ingen selskaber (danske og engelske selskaber) US GAAP som regnskabsstandard, 
derfor er en redegørelse og gennemgang af US GAAP ikke relevant. 

•Kapitel 1 - Indledning

Problemfelt og 
afgrænsning

•Kapitel 2 - Teori
•Kapitel 3 - Litteratur review
•Kapitel 4 - Metode

Teori og 
metode

•Kapitel 5 - Deskriptiv statistisk analyse
•Kapitel 6 - OLS regressionsanalyse
•Kapitel 7 - Konklusion

Empirisk 
analyse

Figur 1 - Strukturen for afhandlingen, egen tilvirkning 
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herunder en beskrivelse af tilgange og arbejdsprocesser. Der gives en detaljeret gennemgang af data-

grundlagt samt udfyldelse og den efterfølgende behandling af datasættet. Kapitel 5 og 6 indeholder 

afhandlingens analyse, hvor der først og fremmest foretages en deskriptiv statistisk analyse af data-

sættet og resultaterne af den empiriske undersøgelse. Dernæst præsenteres i kapitel 6, resultaterne for 

regressionsanalysen af de empiriske resultater og en række robusthedstest herpå. Kapitel 7 indeholder 

en konklusion på problemformuleringen og de tilhørende underspørgsmål.  
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2 Teori  
Hvorfor eksisterer obligatoriske internationale oplysningskrav og standarder? Hvilken effekt har det 

på prisfastsættelsen af virksomheder og dets omgivelser? For at få en klare og dybere forståelse for 

dette, vil principal-agent teorien blive gennemgået. Den overordnede problemstilling i afhandlingen 

omkring oplysningskrav tager nemlig sit udgangspunkt i principal-agent teorien og den deraf føl-

gende asymmetri. I følgende afsnit vil teorien derfor danne grundlag for den kontekstuelle baggrund 

og betydningen af de obligatoriske oplysningskrav.  

“… agency considerations may influence disclosure level. For example, managers may be disin-

clined to make disclosures that would harm their reputation or provide capital-market participants 

with close scrutiny of their actions”.  

(Leuz and Wysocki 2008; Glaum et al., 2013, s. 8) 

2.1 Principal-agent model  
I den klassiske principal agent model foreligger et såkaldt risikodelingsproblem. I sin simple form er 

modellen en én-periodemodel med én principal og én agent.4 Principalen ønsker at få agenten til at 

sælge varer for sig. Der er dog asymmetrisk information, hvorfor principalen ikke har muligheden 

for at se, hvilken indsats agenten udfører for at sælge varerne. Agenten har privat information, og 

kender således kun til sin egen indsats.5 Da det kun er agenten, der kender til sin egen indsats, er der 

således en usikkerhed mellem salget og agentens indsats. Principalen og agenten har forskellige mål, 

der kan være modstridende og skaber således en målkonflikt imellem dem. Principalen har et ønske 

om, at agenten udfører opgaven tilfredsstillende. Dette er dog forbundet med ekstra omkostninger i 

form af belønninger, som giver agenten tilstrækkeligt incitament til at udføre opgaven i overensstem-

melse med principalens ønsker. Agentens mål er at maksimere sin nytte, som afhænger af indtjenin-

gen og den negative nytte, der er forbundet med at yde et ekstra stykke arbejde. Modellen bygger på 

antagelsen, at både principalen og agenten tænker rationelt, dvs. at de begge handler for at nyttemak-

simere.6 Hvis agenten får en fast løn for sit arbejde, så vil agenten udnytte situationen til at skjule sin 

indsats, så principalen ikke kan se, hvad agenten foretager sig. Dette resulterer i, at agenten varetager 

                                                 
4 Hansen, Anders Christian (2007) Uden for hovedstrømmen: Alternative strømninger i den økonomiske teori, Roskilde 
Universitetsforlag, s. 117. 
5 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 56. 
6 Hansen, Anders Christian (2007) Uden for hovedstrømmen: Alternative strømninger i den økonomiske teori, Roskilde 
Universitetsforlag, s. 117. 
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kun sin egne interesser. Agenten vil derfor udføre skjulte handlinger, hvilket også kaldes moral ha-

zard.7 Løsningen på dette problem, inden for denne model, er incitamentskontrakter. Formålet med 

kontrakten er, at den skal specificere, hvilke belønninger, der udløses for agenten i forhold til den 

ydet indsats. Derved vil agenten have incitamenter til at handle i overensstemmelse med principalens 

mål. Kontrakten skal udformes således, at de resultater principalen observerer, medfører en belønning 

til agenten. Agenten træffer således de valg, der tilgodeser principalens interesser (incentive cont-

raint).8 Samtidig skal kontrakten udformes, så den er attraktiv og kan accepteres af agenten (the par-

ticipation constraint).9 Løsningen i denne model er derfor en incitamentskontrakt, der giver agenten 

en andel af indtjening, der opnås igennem salget. Herved får agenten incitament til at sælge og skaffe 

indtjening til principalen. Agenten får det største incitament, hvis agentens indtjening udelukkende 

er baseret ud fra salget – altså jo mere agenten sælger, desto højere indtjening.  Derudover antager 

modellen i sin simple form, at principalen er risikoneutral, hvilket vil sige, at principalen er indifferent 

mellem et fast eller usikkert beløb, men som statistisk har den samme forventede værdi.10 Hvis agen-

ten derimod også antages at være risikoneutral, vil den optimale løsning være at lade agentens løn 

være baseret udelukkende ud fra salget, da agenten får et stærkere incitament til at varetage principa-

lens interesser, hvilket er at sælge. Hvis agenten derimod antages at være risikoavers, vil agenten 

foretrække et fast beløb frem for et usikkert beløb.    

Problemstillingen i modellen er således at formindske den asymmetriske information mellem princi-

palen og agenten. Modellen kan kobles til den virkelige verden, hvor man kan betragte virksomheds-

ejerne som principalen, mens ledelsen agerer som agenten. Som tidligere nævnt kan agenten, der i 

dette tilfælde er ledelsen, ligge inde med betydelige flere oplysninger om virksomheden end ejerne, 

da ledelsen har adgang til virksomhedens interne regnskab.11 Informationsasymmetrien kan få ledel-

sen til at handle i strid med ejernes interesser, uden at ejerne er i stand til at opdage dette. Det medfører 

et behov for ejerne at monitorere og kontrollere ledelsens adfærd. Dette er dog forbundet med nogle 

omkostninger, hvilket vil reducere virksomhedens overskud og i sidste ende gå ud over ledelsens 

                                                 
7 Laffont, Jean-Jacques & Martimort, David (2002) The theory of incentives: The principal-agent del, Princeton Univer-
sity Press, s. 3. 
8 Laffont, Jean-Jacques & Martimort, David (2002) The theory of incentives: The principal-agent del, Princeton Univer-
sity Press, s. 30. 
9 Laffont, Jean-Jacques & Martimort, David (2002) The theory of incentives: The principal-agent del, Princeton Univer-
sity Press, s. 30. 
10 Hansen, Anders Christian (2007) Uden for hovedstrømmen: Alternative strømninger i den økonomiske teori, Roskilde 
Universitetsforlag, s. 118. 
11 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 56. 
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bonus.12 For at undgå dette, har ledelsen incitament til at undgå at komme i konflikt med ejerne.13 

Dette betyder, at ledelsen ser en interesse i at offentliggøre informative regnskaber, der skal være med 

til at skabe gennemsigtighed samt dække ejernes informationsbehov. Incitamentet hertil understøttes 

yderligere ved, at ledelsens dygtighed blandt andet bedømmes ud fra, hvor informationsrigt regnska-

bet er. Denne tanke vil ligeledes give ledelsen incitament for frivilligt at blive revideret af en revisor 

for at sikre kvaliteten i regnskabet – naturligvis for de virksomheder, der opfylder betingelserne og 

har dermed muligheden for at fravælge revision. Ejerne vil også have stor interesse i dette, for derved 

at blive prissat korrekt ude på markedet. Hvis ikke de korrekte oplysninger er medtaget i regnskabet, 

vil det medføre en forkert prisfastsættelse af virksomheden. Derfor vil ejerne ansætte revisorer for at 

efterkontrollere oplysningerne i regnskabet, som er udarbejdet af ledelsen. Her vil ledelsen have et 

incitament til at bestræbe sig på at fremlægge en problemfri regnskabsapportering. Dette vil således 

holde omkostningerne til revisionsydelserne på et minimum. Som resultat af at kunne holde omkost-

ningerne forbundet med regnskabsaflæggelse på et lavere niveau, vil ledelsen kunne optjene deres 

bonus. 

Nedenstående illustrerer forholdet mellem ejerne, ledelsen samt revisor i en virksomhed i form af 

principal-agent modellen:  

 

Figur 2 - Principal-agent modellen, Elm-Lars, Rolf ’Revision i agentteoretisk belysning’ 

                                                 
12 Laffont, Jean-Jacques & Martimort, David (2002) The theory of incentives: The principal-agent del, Princeton Univer-
sity Press, s. 29. 
13 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 56. 
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I Danmark vælger generalforsamlingen både bestyrelsen og revisorerne, mens det er bestyrelsen der 

varetager opgaven for ansættelsen af en direktion, jf. figur 2 Principal-agent modellen. Revisoren 

spiller en vigtig rolle i at formindske informationsasymmetrien mellem ejerne og ledelsen, samt at 

skabe et mere gennemsigtigt og pålideligt regnskab. Såfremt man ikke medtager alle nødvendige 

oplysninger i regnskabet, kan det give en forkert prisfastsættelse af virksomheden. Det kan eksem-

pelvis henføres til, at virksomheder der performer godt, kan risikere at få en lav prisfastsættelse. 

Modsætningsvis vil virksomheder, der performer dårligt, risikere at blive prisfast højere.  

Oplysningskravene og revisorens rolle anses derfor at være meget vigtige i forbindelse med regn-

skabsaflæggelsen. Dette bidrager med et retvisende billede af regnskabet, der er med til at danne 

grundlaget for en korrekt prisfastsættelse af virksomhederne ude på markedet. 

2.2 Conceptual Framework 
I dette afsnit beskrives indholdet i IASBs Conceptual Framework, herunder dets betydning og formål, 

som kriteriesæt for standardudarbejdelse. Denne del vil endvidere bidrage til afhandlingens koncep-

tuelle og teoretiske fundament. Efterfølgende vil der i afsnit 2.3 kort redegøres for IFRS 3 ’Virksom-

hedssammenslutninger’ og i afsnit 2.4 for IAS 12 ’Indkomstskatter’. 

2.2.1 IASBs Conceptual Framework 
IASBs Conceptual Framework også kaldt begrebsrammen, blev godkendt i april 1989 til senere pub-

licering i juli 1989 og endelig vedtaget af IASB i april 2001.14 Begrebsrammen er herefter løbende 

blevet opdateret med blandt andet indførsel af to nye kapitler i september 2010.15 Sidenhen er der 

ikke blevet fastlagt yderligere ændringer. Begrebsrammen beskriver overordnet set de grundlæg-

gende formål og krav til et regnskab, der således udgør fundamentet for regnskabsreguleringen og de 

enkelte standarder. Det er et kriteriesæt, der omhandler a) målsætningen med regnskabet, b) de kva-

litative krav til nyttige finansielle oplysninger, c) definition, indregning og beløbsmæssig opgørelse 

af regnskabets enkelte bestanddele, og d) kapitalbegreber og egenkapitalvedligeholdelse.   

Begrebsrammens position og sammenhæng mellem regnskabsreguleringen og regnskabspraksis kan 

illustreres således: 

 

                                                 
14 International Accounting Standards Board (2010) Conceptual Framework for Financial Reporting, IFRS, s. 5. 
15 PwC (2011) Regnskabshåndbogen, s. 48. 
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Formålet med begrebsrammen er at vejlede en bred vifte af regnskabsbrugere i forhold til at aflægge, 

udarbejde, vurdere og forstå regnskaber. Blandt disse brugere er standardsætterne, som anvender be-

grebsrammen ved udarbejdelse af nye regnskabsstandarder, samt ændringer i eksisterende standarder. 

Det er en hjælp for revisorer ved vurdering af om en årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med 

de internationale regnskabsstandarder. Den er tillige en hjælp ved harmonisering af regnskabsregule-

ringen ved at indskrænke antallet af behandlingsformer. Dog er begrebsrammen ikke godkendt af EU 

og er således ikke direkte en del af EU-retten.16 Det vil sige, at standarderne ikke nødvendigvis er i 

overensstemmelse med begrebsrammen, men fungerer som et værktøj til blandt andet at understøtte 

ovennævnte forhold. Det er et værktøj med formålet at fremme samfundets interesser med hensyn til 

det eksterne regnskab. Med andre ord en normativ konceptuel referenceramme.17 Det betyder, at be-

grebsrammen analysere sammenhænge mellem mål og midler inden for regnskab, med henblik på at 

opnå optimale løsninger, som fører til størst mulig målopfyldelse.  

IASBs Conceptual Framework indeholder to grundlæggende principper for indregning og måling af 

årsregnskabet, nemlig periodiseringsprincippet og going concern forudsætningen.18 Periodiserings-

princippet har til formål at indregne transaktioner, begivenheder, og værdiændringer i resultatopgø-

relsen og balancen i de perioder, hvor de reelt set indtræffer, uanset betalingstidspunkt. Med andre 

ord er periodiseringsprincippet styrende for, hvornår en transaktion, begivenhed eller værdiændring 

indregnes i årsregnskabet. Going concern princippet indebærer, at selskabet formodes at fortsætte sin 

drift i en overskuelig fremtid. Såfremt going concern brydes eller ikke anvendes, kan det være et 

                                                 
16 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 109. 
17 Elling, Jens O. (2002) Årsrapporten – Teori og regulering, Gads Forlag, s. 159. 
18 International Accounting Standards Board (2010) Conceptual Framework for Financial Reporting, IFRS, s. 13 & s. 25. 

Regnskabsregulering 

Begrebsramme 

Regnskabspraksis 

Figur 3 - Begrebsrammens position i sammenhæng mellem regnskabsreguleringen og regnskabspraksis, egen tilvirkning 
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resultat af, at virksomheden er tvunget til at ophøre som følge af manglende likviditet – eller fordi 

ledelsen har truffet en beslutning om at nedlukke driften.  

Derudover indeholder Frameworket følgende fire grundlæggende kvalitative egenskaber: Relevans, 

pålidelighed, forståelighed og sammenlignelighed. Egenskaberne er med til at sikre kvaliteten i regn-

skabet.19 Forståelighed samt sammenlignelighed anses for at være opfyldt, såfremt regnskabsinfor-

mationen er relevant og pålidelig.20 Derfor er relevans og pålidelighed de to centrale begreber. Rele-

vans har en vigtig betydning for regnskabet, nemlig at dets indhold har nytteværdi for regnskabsbru-

gerne i forhold til deres anvendelse og beslutninger. Der skal derfor være en fuldstændighed af al 

relevant information. Det vil sige at al information omkring de økonomiske forhold, er repræsenteret 

og er komplet i regnskabet. Forudsætningen for, at noget information kan være troværdigt repræsen-

teret, bygger på følgende: verificerbar, neutral og komplet.21 Ved verificerbarhed menes, at enhver 

person vil kunne opnå konsensus – ikke nødvendigvis fuld enighed – at informationen er uden væ-

sentlige fejl eller bias. Pålidelig regnskabsinformation indebærer tillige, at den reelle værdi og indhold 

afspejles i årsregnskabet. Med andre ord bør der være fokus på troværdig repræsentation og indhold 

frem for formalia. Samtidig kræves en neutralitet i forhold til informationen, hvilket vil sige, at der 

ikke foreligger en over- eller undervurdering af de indregnede poster mv. Herudover skal der udvises 

en forsigtighed samt en passende omhu ved skøn og vurdering af enkelte regnskabsposter. Endelig 

skal informationen, som tidligere nævnt, være fuldstændig. 

Opsummerende anvender IASBs Conceptual Framework – som det også fremgår i indledningen til 

dette afsnit – de ovenstående kriterier og kvalitative egenskaber, som et styringsredskab ved vedlige-

holdelse og udvikling af nye standarder.  

I det følgende vil der redegøres for de to valgte standarder, nemlig IFRS 3 og IAS 12, samt de tilhø-

rende oplysningskrav som ønskes undersøgt i denne afhandling. Gennemgangen er ikke udtøm-

mende, men har til formål at give læser et overblik og en grundlæggende forståelse for de anvendte 

standarder i denne afhandling.   

                                                 
19 International Accounting Standards Board (2010) Conceptual Framework for Financial Reporting, IFRS, s. 17. 
20 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 111. 
21 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 112. 
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2.3 IFRS 3 – Virksomhedssammenslutninger 
IFRS 3 indeholder den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger. En virksom-

hedssammenslutning defineres som en transaktion eller begivenhed, hvor en virksomhed opnår kon-

trol over en eller flere virksomheder.22 Sammenslutningen kan eksempelvis ske ved køb af kapital-

andele (moder-/dattervirksomhedsforhold), overtagelse af aktiviteter, apportindskud, aktieombytnin-

ger og selskabsretlige fusioner. Definitionen af en virksomhedssammenslutning er derfor uafhængig 

af sammenslutningens struktur. Dog er køb af et selskab, der ikke i sig selv udgør en virksomhed, 

ikke en virksomhedssammenslutning og ikke en del af standarden, da der ikke opnås kontrol – selvom 

der etableres et moder-/datterselskabsforhold.23 Aktiviteten i selskabet skal altså udgøre en virksom-

hed. Ved en virksomhed forstås de aktiviteter og aktiver, som er tilrettelagt således, at de er stand til 

at blive udført og ledet med henblik på at opnå afkast eller reducere omkostningerne for ejerne.24 

Derfor skal IFRS 3 ikke anvendes ved følgende tilfælde: 

• Ved etablering af et joint venture 

• Køb af et aktiv eller gruppe af aktiver, der ikke udgør en virksomhed 

• Virksomheder under samme bestemmende indflydelse 

IFRS 3 finder ligeledes heller ikke anvendelse ved investeringsvirksomheders køb af dattervirksom-

heder, der i henhold til IFRS 10, skal måles til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resul-

tatet.25 

I henhold til IFRS 3 skal virksomhedssammenslutninger behandles efter overtagelsesmetoden. Her 

skal det indledningsvis afgøres, hvem der er den overtagende og den overtagne virksomhed. IFRS 3 

indeholder en omfattende vejledning til identifikation og fastsættelse af den overtagende part. Den 

overtagende virksomhed er den virksomhed, der opnår bestemmende indflydelse (kontrol) over den 

eller de andre virksomheder.26 Metoden omfatter følgende væsentlige punkter:  

• Fastsættelse af overtagelsestidspunktet 

• Opgørelse af købsprisen (betalt vederlag) 

                                                 
22 Den Europæiske Unions Tidende (2008) Kommissionens forordning om vedtagelse af visse internationale regnskabs-
standarder (EF), FSR, s. 373. 
23 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 47. 
24 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 175. 
25 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 47. 
26 Den Europæiske Unions Tidende (2008) Kommissionens forordning om vedtagelse af visse internationale regnskabs-
standarder (EF), FSR, s. 374. 
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• Identifikation, indregning og måling af alle overtagne aktiver og forpligtelser 

• Opgørelse af goodwill eller gevinst ved favorable overtagelser 

2.3.1 Fastsættelse af overtagelsestidspunktet 
Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor den overtagende virksomhed reelt set opnår kontrol 

over den overtagne virksomhed. Sædvanligvis vil dette tidspunkt være closing date27. Ifølge overta-

gelsesmetoden skal den overtagne virksomheds resultat indregnes i resultatopgørelsen, og at aktiver 

samt forpligtelser skal indregnes i balancen fra overtagelsestidspunktet.28 Ved køb af nettoaktiver vil 

det, som udgangspunkt, være tidspunktet for ejendomsrettens overgang. 

2.3.2 Opgørelse af købsprisen 
Købsprisen eller det betalte vederlag i forbindelse med virksomhedsovertagelsen, måles til dagsvær-

dien af det vederlag, der er afgivet på overtagelsestidspunktet. Dette kan eksempelvis ske i form af 

kontant betaling, overdragelse af aktiver til sælger, påtagelse af forpligtelser over for sælger (eksem-

pelvis gældsbreve) og udstedelse af egenkapitalinstrumenter.29 Transaktionsomkostningerne i forbin-

delse med virksomhedssammenslutningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med de afholdes. Det 

er således ikke tilladt at indregne disse, som en forudbetalt omkostning og omkostningsføre dem 

senere, når transaktionen endelig gennemføres.30 Kontante betalinger er forbundet med store prakti-

ske problemer i forhold til at opgøre købsprisen. Er et selskab derimod erhvervet ved egne aktier (helt 

eller delvist) eller eksempelvis optioner, vil det være nødvendigt at opgøre kostprisen af disse. Alt 

efter om der er tale om børsnoterede eller ikke-børsnoterede aktier, anvendes forskellige anerkendte 

værdiansættelsesmetoder. Såfremt der er udstedt gældsbreve til sælger, skal disse opgøres til kurs-

værdi baseret på den effektive rente (løbetid, kreditværdihed, sikkerhed, mv.).31 Betingede aftaler, 

såsom earn-out-aftaler, skal indregnes og måles på overtagelsestidspunktet til dagsværdi. Efterføl-

gende ændringer i værdien af det betingede vederlag, såfremt disse finder sted, skal indregnes i re-

sultatet og ikke som en regulering af det betalte vederlag.32  

                                                 
27 Definition: Den dag hvorpå sælger leverer skøde til køber og køber betaler aftalte vederlag. 
28 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 49. 
29 Den Europæiske Unions Tidende (2008) Kommissionens forordning om vedtagelse af visse internationale regnskabs-
standarder (EF), FSR, s. 375. 
30 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 179. 
31 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 180. 
32 Den Europæiske Unions Tidende (2008) Kommissionens forordning om vedtagelse af visse internationale regnskabs-
standarder (EF), FSR, s. 376. 
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2.3.3 Identifikation, indregning og måling af alle overtagne aktiver og forpligtelser 
Alle aktiver og forpligtelser (der opfylder indregningsprincippet) skal på overtagelsestidspunktet 

identificeres og indregnes, uanset om de er indregnet i balancen i den overtagne virksomhed.33 Dette 

gælder også overtagne aktiver, som køber ikke har til hensigt at anvende. Hertil skal alle aktiver og 

forpligtelser måles til dagsværdi med bortset fra følgende fire undtagelser til indregnings- og må-

lingsprincippet: 

• Udskudt skat 

• Personaleforpligtelser (primært pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser) 

• Anlægsaktiver bestemt for salg 

• Aftaler om refusion/godtgørelse fra sælger 

Udskudte skatteforpligtelser herunder skatteaktiver, fremførebare underskud mv. som følge af virk-

somhedssammenslutningen, skal måles efter bestemmelserne i IAS 12. Med andre ord skal de ifølge 

IAS 12 måles til nettorealisationsværdien (se afsnit 2.4.1). Pensionsforpligtelser måles til en såkaldt 

projected unit credit method i overensstemmelse med IAS 19. Aktiver deriblandt anlægsaktiver, der 

på overtagelsestidspunktet er bestemt for salg, skal i henhold til IFRS 5, indregnes til dagsværdi med 

fradrag af forventede salgsomkostninger.34 Refusionsaktiver, eksempelvis sælgers forpligtelser eller 

specifikke skattekrav, skal indregnes samtidig med den tilhørende forpligtelser efter samme princip.35 

Efterfølgende skal overtagne aktiver og forpligtelser måles i overensstemmelse med relevante stan-

darder. IFRS 3 kan dog med fordel anvendes som en særskilt vejledning til den regnskabsmæssige 

behandling af ovennævnte punkter. 

2.3.4 Identifikation af immaterielle aktiver 
Immaterielle aktiver skal først og fremmes indregnes, når det forventes, at de fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde virksomheden og at kostprisen kan opgøres pålideligt. I henhold til IAS 38 om 

immaterielle aktiver, vil dette indregningskriterie dog altid være opfyldt, når et sådant aktiv overtages 

i forbindelse med en virksomhedssammenslutning. Kravet om sandsynligheden for fremtidige øko-

nomiske fordele afspejles i selve værdiansættelsen. Såfremt det immaterielle aktiv ikke er under sel-

skabets kontrol, skal det ikke medtages i indregningen. Derudover skal et immaterielt aktiv være 

                                                 
33 Den Europæiske Unions Tidende (2008) Kommissionens forordning om vedtagelse af visse internationale regnskabs-
standarder (EF), FSR, s. 377. 
34 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 186. 
35 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 51. 
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særskilt identificerbart eller kontraktligt baseret. Med andre ord skal aktivet enten kunne sælges eller 

udlejes separat – eller være baseret på en kontrakt eller en anden form for juridisk rettighed. Kriteri-

erne er derfor mere ”lempelige” ved en virksomhedssammenslutning end immaterielle aktiver, der er 

internt oparbejdede. Disse aktiver vil ikke være indregnet i balancen for den overtagne virksomhed, 

jf. IAS 38 om ubetinget forbud mod indregning af oparbejdede immaterielle aktiver. IFRS 3 indehol-

der hertil en række eksempler på immaterielle aktiver. Der vil således være sjældent tvivl om, hvor-

vidt der er tale om et immaterielt aktiv eller ej. 

2.3.5 Opgørelse af goodwill eller gevinst ved favorable overtagelser  
IFRS 3 kræver, at goodwill som er erhvervet i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, ind-

regnes som et aktiv. Standarden viser her 2 modeller for, hvordan opgørelsen af goodwill skal ske:36  

1. Den opgjorde værdi af det betalte vederlag ved virksomhedsovertagelsen med tillæg af dags-

værdien af minoritetsinteresser og dagsværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser 

(nettoaktiver), eller 

2. Forskellen mellem kostprisen og nettoværdien af den overtagende virksomheds identificer-

bare nettoaktiver (også målt til dagsværdien). 

Valget kan variere fra transaktion til transaktion og er således ikke et udtryk for valg af regnskabs-

praksis.37 Efter første indregning måles goodwill fortsat til kostpris, men der skal foretages en test for 

værdiforringelse og en eventuel nedskrivning, mindst en gang årligt efter IAS 36 om værdiforringelse 

af aktiver. Med andre ord skal goodwill ikke afskrives, men alene gennemgå en nedskrivningstest én 

gang årligt og såfremt, der er indikatorer for værdifald. Overstiger dagsværdien af overtagne aktiver 

og forpligtelser summen af det betalte vederlag, værdien af minoritetsinteresser og dagsværdien af 

eksisterende ejerandele, antages det, at virksomheden har foretaget en favorabel handel – også kaldet 

negativ goodwill eller badwill.38 Et negativt forskelsbeløb eller badwill skal indtægtsføres straks. 

Lige inden det indtægtsføres, skal der dog foretages en revurdering og måling af købsprisen og alle 

identificerbare aktiver og forpligtelser. Giver denne revurdering ikke anledning til anden ændring af 

overtagelsesbalancen, indregnes badwill som en indtægt.   

                                                 
36 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 53. 
37 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 194.  
38 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 54. 
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2.3.6 Måling af minoritetsinteresser 
Minoritetsinteressernes andel af dattervirksomhedens nettoaktiver i tilfælde af likvidation, skal op-

gøres på grundlag af dagsværdien af denne andel. Målingen af goodwill skal således ske på den del 

af den overtagne virksomhed, som ejes af minoritetsinteresserne. Alle andre elementer af minoritets-

interesser, herunder finansielle instrumenter, skal ligeledes som udgangspunkt måles til dagsværdien 

på overtagelsestidspunktet.39 

2.3.7 Behandling af eksisterende ejerandele (trinvise overtagelser) 
Det ligger i selve definitionen af trinvise overtagelser, at det er et udtryk for de overtagelser, hvor der 

først erhverves en mindre andel af en virksomhed og dernæst ad en eller flere omgange, indtil der 

erhverves en kontrollerende post.40 De eksisterende investeringer eller kapitalandele der ejes, skal 

løbende omvurderes til dagsværdien på overtagelsestidspunktet. En eventuel forskel mellem den 

regnskabsmæssige værdi og dagsværdien i form af gevinst eller tab, indregnes i resultatopgørelsen.  

2.3.8 Efterfølgende identifikation og reguleringer af aktiver og forpligtelser 
I nogle tilfælde vil det kun være muligt at lave en foreløbig opgørelse af dagsværdien på de overtagne 

aktiver og forpligtelser på overtagelsestidspunktet. I henhold til IFRS 3, er det muligt at foretage 

reguleringer af de aktiver og forpligtelser, herunder goodwill, inden for en periode på 12 måneder fra 

overtagelsesdatoen. Ændringerne skal dog være forårsaget af forhold, der kunne have været kendt på 

overtagelsestidspunktet.41 En regulering af overtagelsesbalancen skal ligeledes behandles med tilba-

gevirkende kraft, som om overtagelsesbalancen havde været opgjort korrekt fra begyndelsen. Såfremt 

der identificeres yderligere aktiver, forpligtelser eller værdireguleringer efter 12 måneders perioden, 

må forholdet kun reguleres, hvis der er tale om en væsentlig fejl i overensstemmelse med IAS 8 om 

ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl.42 

2.4 IAS 12 – Indkomstskatter 
IAS 12 indeholder de regnskabsmæssige behandlinger af indkomstskatter. Tanken bag standarden er, 

at alle indkomstskatter, der vedrører regnskabsåret, skal indregnes i balancen, uanset hvornår de for-

ventes betalt. Overordnet set skelnes mellem aktuel skat og udskudt skat.43 Alle aktuelle skatter – 

                                                 
39 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 52. 
40 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 53. 
41 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 196. 
42 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 55. 
43 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 151. 
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såvel som skyldige og tilgodehavende – skal indregnes. Såfremt man har skyldige skatter indregnes 

disse som en forpligtelse og omkostningsføres. Mens tilgodehavende skatter sædvanligvis indregnes 

som et aktiv. Udskudt skat skal opgøres til nettorealisationsværdi på grundlag af de gældende skatte-

regler, ved brug af det pågældende aktiv eller afvikling af en forpligtelse. En forskel mellem regn-

skabsmæssige og skattemæssige værdier, resulterer i en midlertidig forskel, som kan medføre enten 

et skatteaktiv eller skatteforpligtelse (deri udskudt skat). Med andre ord, opgøres den midlertidige 

forskel efter den såkaldte balanceorienterede gældsmetode, som tager udgangspunkt i forskellen mel-

lem den regnskabsmæssige balanceværdi og den skattemæssige balanceværdi.44 

Der er en række grundlæggende principper, som er væsentlige efter den balanceorienterede gælds-

metode. Først og fremmest er udgangspunktet, at en udskudt skatteforpligtelse indregnes for alle skat-

tepligtige midlertidige forskelle. Der skelnes således ikke mellem skat, der er udskudt på grund af 

tidsmæssige forskelle og en eventuel anden skat, der er udskudt på grund af eksempelvis kursregule-

ringer, opskrivninger mv. Udskudte skatteaktiver hidrørende fra fradragsberettigede midlertidige for-

skelle eller fra uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssig fradrag, skal ind-

regnes med det beløb, som vurderes at være sandsynligt for, at virksomheden kan udnytte.45 Dette 

kan enten ske ved at modregne i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig 

indtjening. Ved fradragsberettigede midlertidige forskelle, er der dog én undtagelse til disse princip-

per. Nemlig undtagelsen vedrørende de aktiver/forpligtelser, der ikke erhverves som led i en virk-

somhedssammenslutning.46 Det kan eksempelvis være ved overtagelse af en ikke-afskrivningsberet-

tiget bygning eller et ikke indregnet immaterielt aktiv, som ikke har et skattegrundlag. Som resultat 

skal der indregnes udskudt skat af hele det regnskabsmæssige afskrivningsgrundlag. Goodwill er dog 

ikke omfattet af denne undtagelse, hvorfor den udskudte skat heraf påvirker goodwill-beløbet. I over-

ensstemmelse med IAS 12 skal der derfor indregnes et udskudt skatteaktiv, hvis den regnskabsmæs-

sige værdi af goodwill er lavere end den skattemæssige værdi. 

                                                 
44 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 426. 
45 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 432. 
46 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 431. 
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2.4.1 Indregning af skatteomkostninger og skatteindtægter 
Årets skatteomkostning skal, som hovedregel, indregnes som indtægter og omkostninger i resultat-

opgørelsen. IAS 12 indeholder dog nogle undtagelser vedrørende skat, der relaterer sig til egenkapi-

talposter, øvrige totalindkomst, aktiebaseret vederlæggelse og virksomhedsovertagelser. Aktuelle 

skatte- og udskudte skatteposter herunder udbyttebetalinger og beskatninger i forhold til udlodning 

til selskabets aktionærer, skal indregnes direkte i egenkapitalen. Hvorimod udbytteskat i forbindelse 

med overførsel af udbytte fra datterselskaber til moderselskaber, indregnes i resultatopgørelsen.47 

Mens aktuel og udskudt skat, der hidrører fra en virksomhedssammenslutning, indregnes i opgørelsen 

af goodwill, hvilket er i overensstemmelse med både IFRS 3 og IAS 12. Derudover indregnes skat i 

resultatopgørelsen, som et resultat af de forhold, der indregnes i anden totalindkomst og i egenkapi-

talen – og som ikke direkte relatere sig til årets resultat. Nogle af disse forhold kan eksempelvis være 

ændringer i skattesatser, ændret vurdering af udskudte skatteaktiver, ændrende planer for anvendelse 

af et aktiv, ændret skattestatus for et aktiv eller en forpligtelse mv.48 

2.4.2 Måling af skatteaktiver og skatteforpligtelser 
I henhold til IAS 12 skal aktuelle skatter måles til det beløb, som forventes betalt eller tilbagebetalt 

fra skattemyndighederne, baseret på de gældende skatteregler på balancedagen.49 Samme tilgang an-

vendes ved udskudt skat hvor skatten, som tidligere nævnt, måles til nettorealisationsværdien. Dette 

indebærer, at skatten måles til den skattesats, der forventes at være gældende, når den midlertidige 

forskel forventes at realiseres eller forpligtelsen afvikles. Såfremt der eksisterer forskellige skattepro-

center for forskellige typer midlertidige forskelle, opgøres hver type for sig. Formålet med målingen 

herunder beregningen af den udskudte skat er, at den skal afspejle de skattemæssige konsekvenser af 

den forventede anvendelse af et aktiv eller afvikling af forpligtelse.50 Med andre ord skal skatten 

beregnes ud fra den forventede anvendelse, såfremt beskatningen er forskellig ved virksomhedens 

brug eller ved afhændelse af aktivet. Udskudt skat må ikke tilbagediskonteres.  

Opskrivninger udløser ligeledes en udskudt skat. Det foreskrives i IAS 12, at de aktiver som ikke er 

afskrivningsberettiget – regnskabsmæssigt og skattemæssigt – eksempelvis grunde, skal måles på 

                                                 
47 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 438. 
48 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 439. 
49 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 432. 
50 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 152. 
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grundlag af de skattemæssige konsekvenser ved salg af aktivet.51 Altså skal der indregnes en udskudt 

skat baseret på den skat, der skulle have været betalt ved salg til den regnskabsmæssige værdi på 

balancedagen. For investeringsejendomme, der måles til dagsværdi, er det ligeledes gældende, at ak-

tivet udelukkende genindvendes ved salg af aktivet. Hvis der ikke ligger nogen plan eller beslutning 

for afhændelse, opgøres den skattemæssige værdi på basis af fortsat anvendelse (investeringsejen-

domme er undtaget).52

                                                 
51 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik (2012) Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til 
IFRS, Karnov Group, s. 437. 
52 Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, s. 153. 
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3 Litteratur review 
Formålet med følgende afsnit er at etablere en teoretisk ramme for afhandlingens undersøgelse, samt 

definere centrale begreber, definitioner og terminologi. Dette vil ske med udgangspunkt i tidligere 

videnskabelige artikler og relevant forskning på området for overholdelse af IFRS. Ved en nærmere 

undersøgelse af forskningsområdet, vil en analyse foretages med henblik på at afdække de potentielle 

faktorer, der tillægges værdi ved opfyldelse af oplysningskravene for de danske og engelske børsno-

terede virksomheder. Et litteratur review kan defineres som følgende:  

“The selection of available documents (both published and unpublished) on the topic, 

which contain information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint 

to fulfil certain aims or express certain views on the nature of the topic and how it is to 

be investigated, and the effective evaluation of these documents in relation to the research 

being proposed” (Hart, 1998, s. 13). 

Ovenstående citat udtrykker således også artikler, der har været publiceret i tidskrifter, hvor der har 

været peer-review, og de artikler der er blevet offentliggjort uden for disse tidskrifter. I dette studie 

anvendes artikler, som er publiceret i videnskabelige tidsskrifter, såsom Accounting and Business 

Research, med en forventning om at styrke forskningen i form af validitet og reliabilitet. Dette bety-

der, at publikationerne har gennemgået et peer-review af forskere. Ydermere indebærer dette, at gen-

nemgangen af tidsskrifter er mere dybdegående, hvilket som regel fører til højere kvalitet i forhold 

til andet litteratur (Gordon & Porter, 2009). 

Tidligere forskning på området er forholdsvis begrænset, og har hverken ført til en fundamental etab-

leret teori om overholdelse af oplysningskrav – eller modsætningsvist – manglende overholdelse af 

oplysningskrav (Glaum et al., 2013, s. 167). De teoretiske rammer i regnskaber har vist sig at være 

utilstrækkelig nuanceret, fordi de implicit antager, at alle virksomheder kun producerer etiske, legi-

time organisatoriske tiltag (Harris & Bromiley, 2007). Den overordnede problemstilling omkring op-

lysningskrav tager dog sit udgangspunkt i principal-agent teorien og den deraf følgende asymmetri, 

jf. afsnit 2.1 Principal-agent model. Manglende overholdelse eller non-compliance er på den anden 

side ens betydende med, at børsnoterede virksomheder ikke tilstrækkeligt opfylder de obligatoriske 

oplysninger efter IFRS, der er påkrævet i de finansielle regnskaber.  

Non-compliance kan opstå af flere årsager. En af årsagerne kan være, hvis ledelsen utilsigtet overser 

nogle særlige krav i forhold til standarderne. En anden årsag kan skyldes misfortolkninger af reglerne 
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for oplysningskravene, hvilket kan resultere i udeladelse af betydelige oplysninger. Som det tredje, 

kan en bevidst manglende overholdelse fra ledelsen – deri regnskabsmanipulation – også fører til 

non-compliance (DeFond & Jiambalvo, 1991). Endnu en mulighed kan være, at oplysningen ikke er 

væsentlig, hvilket kan opstille en udfordring. På den ene side skal regnskabet som udgangspunkt 

indeholde påkrævede oplysninger, hvis de er væsentlige. På den anden side, kan der være oplysninger, 

der bliver udeladt fra regnskabet, hvilket kan give anledning til udfordringer for regnskabsbrugerne i 

forbindelse med en vurdering af, hvorvidt den udeladte oplysning er væsentlig eller ej, idet de netop 

ikke kender oplysningen. En række videnskabelige undersøgelser peger ligeledes i retning af, at non-

compliance ikke blot sker på baggrund af tilfældige, utilsigtet fejl og fejlfortolkninger. Tværtimod 

fremkommer flere studier med følgende synspunkt, at non-compliance herunder regnskabsmæssige 

fejl er forbundet med bestemte virksomhedskarakteristika, herunder et resultat af ledelsens miljømæs-

sige og økonomiske incitamenter (DeFond & Jiambalvo, 1991; Dechow et al., 1996; Palmrose & 

Scholz, 2004; Harris & Bromiley, 2007). Disse karakteristika vil nærmere undersøges, vægtes, forstås 

og spille en afgørende rolle i analysen af de børsnoterede virksomheder i Danmark og England. 

Indgangsvinklen til dette studie er inspireret af Glaum et al. (2013). Deres forskning undersøger 

blandt andet virksomhedernes oplysninger relateret til virksomhedssammenslutninger, og bidrager 

således til dette litteraturstudie ved at give systematiske empiriske beviser på overholdelse af obliga-

toriske oplysninger i årsregnskaber. Studiet er baseret på årsregnskaber fra 357 virksomheder i 2005, 

der er tilhørende til de førende aktiemarkedsindekser fordelt over 17 europæiske lande. Tidligere 

research anvendte ofte stikprøver fra meget heterogene regioner, fordelt ud over Europa, Asien, Af-

rika, herunder nye voksende markeder (Street et. al., 1999; Street & Bryant, 2000; Street & Gray, 

2001). Derudover er det heller ikke helt muligt, at sammenligne tidligere studier på kryds af hinanden, 

da de underliggende regnskaber ikke anvendte samme regnskabsstandarder (Street et al., 1999; Street 

& Bryant, 2000; Street & Gray, 2001; Glaum & Street, 2003; Abdelsalam & Weetman, 2007; Hodg-

don et al., 2008). I tilknytning til dette, blev en størstedel af disse studier foretaget på et tidspunkt, 

hvor anvendelse af de internationale regnskabsstandarder var – i de fleste tilfælde – frivillige og sam-

tidig var standarderne ikke så udviklede som i dag. Derfor er Glaum et al. (2013) artiklen mere an-

vendelig i sammenhold med afhandlingens forskningsområde og metodologi. Glaum et al. (2013) 

undersøger nemlig specifik det første år, hvor IAS/IFRS blev krævet i alle de 17 europæiske lande i 

hans undersøgelse. Herved kan de kontrollere for landespecifikke forhold uden at undersøgelsen bli-

ver påvirket af regnskabsmæssige regler. Artiklen anses også mere brugbar i forhold til den opstillede 
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model i deres research, der forbinder både virksomhedsspecifikke og landespecifikke faktorer med 

overholdelse af IFRS 3 (Glaum et al., 2013, s. 166).  

Der vil studeres nærmere inden for to områder i dette litterature review – nemlig det mikroøkonomi-

ske perspektiv om oplysningskrav og det makroøkonomiske perspektiv omkring nationale institutio-

ner og finansiel regnskabsaflæggelse. Disse to områder vil være med til at skabe en forståelse for de 

potentielle faktorer, der kan tillægges en værdi ved opfyldelse eller manglende opfyldelse IFRS for 

børsnoterede virksomheder. Først og fremmest vil der, ud fra et mikroøkonomisk perspektiv, foreta-

ges en undersøgelse omkring offentliggørelse af oplysninger. Litteraturen på dette område påstår, at 

virksomheder bevidst og frivilligt i større grad forøger – eller modsætningsvist – begrænser offent-

liggørelser af oplysninger (Glaum et al., 2013, s. 168). Ud fra disse studier kan mulige faktorer udle-

des, der potentielt kan forklare graden af opfyldelse. Til at få afdækket de makroøkonomiske variable, 

vil der dernæst refereres til cross-country53 studier, der beskriver forholdet mellem nationale institu-

tioner og finansiel regnskabsaflæggelse.   

3.1 Studier om oplysningskrav 
Dette afsnit er bygget op således, at der først vil redegøres for den teoretiske del af regnskabsaflæg-

gelse, herunder hvilke incitamenter der foreligger, når virksomheder enten vælger at tilbageholde 

eller oplyse relevante informationer. Dernæst tages der fat i tidligere studier for at belyse sammen-

hængen mellem oplysningsgraden og de forskellige kontrolvariabler.   

Fra et teoretisk perspektiv kan regnskabsaflæggelse anses som et middel i corporate governance54, 

der har til formål at mindske informationsasymmetri mellem virksomhedens ledelse og investorer. 

Ledelsens troværdighed i regnskabet bliver forstærket igennem revisorer og regulerende standarder, 

hvilket resulterer i, at tilliden på markedet bliver opretholdt og vedligeholdt. Investorerne vil således 

på baggrund af pålidelige og gennemskuelige oplysninger i regnskabet, have bedre forudsætninger til 

at fastsætte den korrekte risiko. Endvidere vil interessenterne have en bedre forståelse for, hvilke 

beslutninger der træffes af virksomhedens ledelse. Dette vil tilsammen øge likviditeten af aktier, samt 

reducere volatiliteten og dermed mindske kapitalomkostningerne (Healy & Palepu, 2001).  

                                                 
53 Definition: Studier der analyserer begivenheder eller processer, der finder sted på tværs af flere lande.  
54 Definition: Betegnet ”god selskabsledelse”, et system af regler, praksis og processer som et selskab retter sig efter. 
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Regnskabsaflæggelse har derfor en meget central og essentiel rolle for netop at skabe gennemsigtig-

hed og tillid mellem aktørerne på markedet. Dog er dette ikke forbundet uden omkostninger for regn-

skabsaflæggeren. Der vil i denne forbindelse være nogle incitamenter fra virksomhedens side, der 

kan enten have en interesse i at offentliggøre – eller modsætningsvist – tilbageholde nogle oplysnin-

ger.  Først og fremmest er der de direkte omkostninger i processen om at udarbejde og indsamle 

informationer. Derfor vil det ikke nødvendigvis være en optimal løsning at offentliggøre alle oplys-

ninger, da det vil være meget omkostningsfuldt og man vil muligvis foretrække at tilbageholde nogle 

oplysninger. Dernæst kan der også opstå indirekte omkostninger af frygt for mulige retssager, hvis 

ikke der offentliggøres tilstrækkelige oplysninger. Dette leder virksomhedens ledelse til at oplyse 

flere informationer på baggrund af frygten for retssager (Skinner, 1994). Skinner (1994) undersøger 

hvorvidt ledelsen vil offentliggøre flere informationer som resultat af frygt for retssager. Undersøgel-

sen viser, at virksomheder med dårligere oplysninger er mere end dobbelt så tilbøjelige til at offent-

liggøre oplysningerne før tid, end virksomheder med gode oplysninger. Der konkluderes meget svagt, 

at virksomheder der offentliggøre oplysninger før tid bruger færre omkostninger på retssager end 

virksomheder, der ikke oplyser i god tid. Uanset om retssager er et motiv til at videregive eller tilba-

geholde oplysninger, vil det afhænge af, hvorvidt det juridiske miljø fungerer optimalt (Bushman & 

Piotroski, 2006). Som en del af deres forskning blev det undersøgt, om det juridiske system påvirker 

adfærden for virksomhedens ledelse, investorer og andre markedsdeltagere. Hertil konkluderes der, 

at virksomheder, der opererer i lande med velfungerende retssystemer, har en tendens til at offentlig-

gøre dårligere oplysninger hurtigere end de virksomheder, som befinder sig i lande med ringere rets-

systemer. Derudover kan der opstå indirekte omkostninger ved at udlevere oplysninger, der kan skade 

virksomhedens konkurrencemæssig position på markedet (Verrecchia, 1983).  Virksomheden eller 

ledelsen kan også have incitamenter til at tilbageholde informationer, der kan skade deres ry eller 

forretning (Leuz & Wysocki, 2008). Eksempelvis kan aktører i andre industrier udnytte relevante 

oplysninger som forbrugertrends, teknologi, den daglige drift mv., der kan være nyttige for andre 

virksomheder.  Slutningsvis er der en generel opfattelse for, at virksomheder herunder ledelsen, vil 

have en tendens til at offentliggøre gode nyheder og tilbageholde de dårlige nyheder (Verrecchia, 

1983; Dye, 1985). 

Efter at have fået et indblik i hvilke overvejelser, der ligger hos virksomhederne om offentliggørelse 

af informationer, vil der nu tages fat i tidligere studier, der forsøger at finde en sammenhæng mellem 

oplysningsgraden og forskellige kontrolvariabler. En række empiriske undersøgelser peger på en po-

sitiv sammenhæng mellem oplysningsgraden og likviditeten af virksomhedens aktier (Welker, 1995; 
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Healy et al., 1999; Leuz & Verrecchia, 2000). Welker (1995) anvender analytikernes rating af virk-

somhedens samlede oplysningsgrad og demonstrerer i undersøgelsen, at jo højere virksomhedens op-

lysningsgrad er, desto lavere vil bid-ask spreadet55 være. Healy et al. (1999) viser ligeledes, at virk-

somheder, der forøger deres oplysningsgrad, udviser forbedringer på en række forskellige variabler, 

herunder bid-ask spreadet.  

Andre studier indikerer, at der er en direkte forbindelse mellem oplysningsgraden og kapitalomkost-

ninger. Disse studier angiver, at oplysningsgraden har en negativ korrelation med kapitalomkostnin-

ger (Botosan, 1997; Sengupta, 1998; Botosan & Plumlee, 2002; Hail, 2003). Botosan (1997) under-

søger denne korrelation i sit studie ud fra 122 produktionsvirksomheder, som frivilligt har oplyst i 

1990. Der foretages en regressionsanalyse, hvor der sker en inddragelse af markedets beta, virksom-

hedens størrelse og virksomhedens mål for oplysningsgraden. Sammenlagt vil dette hjælpe med at 

finde sammenhængen mellem oplysningsgraden og kapitalomkostninger. Konkluderende findes en 

negativ korrelation mellem oplysningsgraden og kapitalomkostninger. 

Ahmed & Courtis (1999) angiver, at der er en positiv sammenhæng mellem størrelsen af virksomhe-

den og listing status56 med oplysningsgraden. Ud fra en meta-analyse bestående af 29 tidligere studier 

undersøges sammenhængen mellem oplysningsgraden med virksomhedens størrelse, listing status, 

gearingen, rentabiliteten og størrelsen af revisionsvirksomheden. Ahmed & Courtis (1999) indsamler 

således relevante statistikker fra hvert studie og omdanner disse til en fælles måleenhed. På baggrund 

af disse statistikker kunne, der drages forskellige konklusioner. Undersøgelsen indikerer endvidere, 

at størrelsen af virksomheden og listing status, har en signifikant positiv sammenhæng med oplys-

ningsgraden. Dette er ligeledes i overensstemmelse med andre studier, hvad angår virksomhedens 

størrelse (Wallace et al., 1994; Zarzeski, 1996). Der er dog ikke en decideret teoretisk forklaring på 

denne sammenhæng. Zarzeski (1996) hævder, at det kan skyldes den store offentlige efterspørgsel 

efter information samt internationale forventninger (Archambault & Archambault, 1999, s. 182). En 

anden forklaring kan udledes fra, at større virksomheder har ressourcerne til at offentliggøre flere 

informationer.  Ydermere konkluderer Ahmed & Courtis (1999), at gearingen har en positiv påvirk-

ning på oplysningsgraden, således, at desto højere gearing er, desto flere informationer bliver der 

offentliggjort i regnskabet. Dog er der andre studier, der ikke deler samme holdning og konklusion 

(Wallace et al., 1994; Meek et al., 1995). Wallace et al. (1994) finder i deres undersøgelse, at gearing 

                                                 
55 Definition: Bid ask spread er forholdet mellem udbud og efterspørgselsprisen – med andre ord volatiliteten.  
56 Definition: Ved listing status refereres der til, at selskabets aktier er noteret og bliver officielt handlet på en børs.  
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ikke har en effekt har på oplysningsgraden, mens Meek et al. (1995) undersøgelse angiver, at oplys-

ningsgraden er faldende, hvis der geares i virksomheden. Der er derfor ikke helt overensstemmelse i 

de forskellige studier omkring gearing og oplysningsgraden. Ahmed & Courtis (1999) konkluderer 

heller ingen sammenhæng mellem oplysningsgraden og størrelsen af revisionsvirksomheden, som er 

valgt til at revidere regnskabet, hvilket også Wallace et al. (1994) kan genkende til i deres studie. 

Man har igennem adskillige studier fundet frem til, at nogle mønstre er gentagene, hvad angår kon-

trolvariable. Eksempelvis, at virksomhedens størrelse og listing status har en positiv sammenhæng 

med oplysningsgraden. (Ahmed & Courtis, 1999; Street & Gray, 2001; Archambault & Archambault, 

2003). Dog er der også andre variable, hvor teoretikerne indbyrdes har en blandet holdning. Disse er 

leverage, rentabilitet, spredning af kapitalandele, industri og revisionsvirksomhedens størrelse.  

Et andet tidligere studie undersøger oplysningsgraden i forbindelse med virksomhedssammenslutnin-

ger i USA (Shalev, 2009). Der udarbejdes en regressionsanalyse der viser, at oplysningsgraden er 

faldende, når abnorme niveauer af købsprisen bliver allokeret til goodwill.  Dette kan muligvis for-

klares ved, at abnorme niveauer stammer fra enten en overbetaling, eller overvurdering som har re-

sulteret i et kunstigt forhøjet aktieniveau. Dette kan lede virksomheden til at være tilbageholdende 

omkring de dårlige oplysninger over for investorerne efter en virksomhedssammenslutning. 

De hidtil foretaget studier samt undersøgelser af virksomheder blev foretaget på et tidspunkt, hvor 

anvendelse af de internationale regnskabsstandarder var – i de fleste tilfælde – frivillige og samtidig 

var standarderne ikke så udviklede som i dag. Dette er ikke tilfældet for de efternævnte artikler og 

undersøgelser. Undersøgelserne af disse virksomheder har obligatorisk været underlagt relevante 

regnskabsstandarder. Street & Gray (2001) undersøger regnskaber fra 1998 for 279 virksomheder fra 

forskellige dele af verden. Alle disse virksomheder hævder at aflægge regnskab efter IAS. I deres 

undersøgelse forsøger de, at identificere de vigtigste faktorer i forbindelse med overholdelse eller en 

manglende overholdelse af oplysningskravene. Helt metodisk opstiller de hypoteser, som er afledt af 

tidligere forskning, som efterfølgende bliver statistisk testet for overholdelse. Der kunne konkluderes, 

at der er en betydelig grad af manglende overholdelse af IAS standarderne. Derudover blev det fast-

slået, at de centrale kontrolvariable i forbindelse med overholdelse af oplysningskravene har sam-

menhæng med listing status, BIG-5 + 2 virksomheder57, måden at henvise af IAS i regnskabet og 

virksomhedens hjemland (Street & Gray, 2001, s. 72). Mere specifikt finder de en signifikant positiv 

                                                 
57 I dag kendt som BIG-4 grundet opløsningen af revisionsvirksomheden Arthur Andersen. BIG-4 er de fire største inter-
nationale revisionsfirmaer som er: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young og KPMG. 
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sammenhæng mellem overholdelse af oplysningskravene og en række forskellige faktorer: virksom-

heder der er noteret i USA, virksomheder der befinder sig i handel og transportindustrien, virksom-

heder der referer til IAS standarder i fodnoten, virksomheder der bliver revideret af BIG-5 + 2 virk-

somheder og virksomheder der har hjemsted i Kina og Schweiz. Derudover finder de en signifikant 

negativ sammenhæng med overholdelse af oplysningskravene med virksomheder der har hjemsted i 

Frankrig, Tyskland og andre vestlige europæiske lande.  

Glaum & Street (2003) drager ligeledes nogle interessante sammenhænge, når der undersøges for 

overholdelsen af de internationale regnskabsstandarder (IAS) og de anerkende regnskabsprincipper i 

USA (US GAAP) for regnskabsåret 2000. Deres stikprøve udgjorde 100 virksomheder, der aflagde 

regnskab efter IAS og 100 andre virksomheder, der aflagde efter US GAAP. Fælles for disse virk-

somheder er, at alle var noteret på det tyske neuer markt, som i øvrigt er nedlagt og ikke eksisterer 

længere. Oplysningsgraden lå mellem 100% til 41,6%, hvor gennemsnittet var 83,7%. Derudover 

kommer de frem til, at oplysningsgraden for virksomheder, der anvender IAS er betydelig lavere end 

dem, der anvender US GAAP. Deres resultat afslører en betydelig manglende overholdelse af oplys-

ningskravene i en generel forstand. Derudover finder de en positiv korrelation mellem oplysnings-

graden for IAS og US GAAP med virksomheder, der revideres af BIG-5 revisionshuse, virksomheder 

der er noteret på det amerikanske marked, og virksomheder der henviser til brug af de internationale 

regnskabsstandarder. 

Chau & Gray (2002) undersøger, hvorledes ejerskabsstrukturen har en påvirkning på de frivillige 

oplysninger der angives i regnskabet for de børsnoterede virksomheder i Hong Kong og Singapore. 

En analyse af de årlige regnskaber viser, at omfanget af eksterne ejere har en positiv sammenhæng 

med graden af de frivillige oplysninger der angives i regnskabet. Ydermere viser deres undersøgelse, 

at oplysningsgraden typisk vil være mindre for insider58 eller familie-kontrolleret virksomheder. 

Glaum et al. (2013) undersøger ligeledes ejerskabsstrukturen i sin forskning, og viser at oplysnings-

graden er højst for virksomheder, der har en moderat grad af ejerskabsstruktur.  

Hodgdon et al. (2008) påpeger forholdet imellem analytikernes fejlestimeret indtjeningsforecast med 

oplysningsgraden. Her undersøges overholdelsen af oplysningskravene efter IFRS i årsrapporterne 

fra 1999 og 2000 for 89 virksomheder, herunder hvilken påvirkning dette har for indtjeningsforecastet 

for det næste regnskabsår. En måling for overholdelse foretages for årsrapporterne fra 1999 og 2000 

                                                 
58 Ved insider menes følgende: Det tilfælde hvor hovedparten af ejerne er kontrolleret af strategiske investorer såsom 
familier, fonde eller institutionelle investorer. 
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ud fra et score indeks, som sondre mellem en vægtet og en ikke-vægtet oplysningsgrad. Deres under-

søgelse er baseret på Saidin-indekset fra Spetz & Baker (1999), som indeholder en vægtet sum af 

oplysningsgraden, hvor eksempelvis mere sjældne oplysninger får en højere vægtning end almindelig 

oplysninger. Deres undersøgelse viser at overholdelse af oplysningskravene er meget vareriende for 

virksomheder, og gennemsnitlig bliver der kun oplyst 68% af de krævede oplysninger. Derudover 

kunne det også udledes, at oplysningsgraden er positivt korreleret med analytikerens nøjagtighed af 

indtjeningsforecast.  

Nyere undersøgelser behandler effekten af implementeringen af obligatoriske IFRS regnskabsstan-

darder (Cascino & Gassen, 2011; Verriest et al., 2013).  Her valgte Cascino & Gassen (2011) at bruge 

et stort datasæt fra 29 lande, hvor det kunne udledes, at sammenligningsniveauet af regnskaberne ikke 

var signifikant bedre efter IFRS blev implementeret. Dette kan sætte et spørgsmålstegn for mange 

mennesker, da hele ideen med IFRS implementeringen var at skabe et bedre sammenligneligheds-

grundlag og større gennemsigtighed. Derfor forsøgte Cascino & Gassen (2011) at finde en årsag bag 

dette, ved at baserer deres data ud fra tyske og italienske virksomheder. Ud fra en undersøgelse af 

136 tyske og 156 italienske virksomheder, fandt man frem til, at selv under ensartede regnskabsstan-

der vil virksomhedsspecifikke, lokale og landespecifikke faktorer, føre til en heterogen overholdelse 

af regnskabsstandarderne herunder oplysningskravene. Umiddelbart havde Cascino & Gassen (2011) 

foretaget en vurdering af, at Italien og Tyskland ville være meget sammenlignelige på både – størrel-

sen af økonomien, regulerende tilsynsmyndigheder mv. Det viste sig dog ikke at være tilfældet. På 

trods af en ensartet regnskabsimplementering kunne det dokumenteres, at overholdelsesniveauet i 

Italien kunne relateres til rentabilitet, virksomhedens størrelse, vækst, ledelsen samt at blive revideret 

af BIG-4 revisionshuse (PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG.  

Verriest et al. (2013) undersøger styrken af corporate governance og børsnoterede virksomheder i 

EU, som skal aflægge regnskab efter IFRS for først gang. Her måles styrken af corporate governance 

ved hjælp af 3 forskellige variabler: afhængigheden af bestyrelsen (board independence), hvorvidt 

bestyrelsen fungerer (board funktion) og revisionsudvalgets effektivitet.  Det viser sig, at virksomhe-

dernes overholdelse af oplysningskravene og kvaliteten i regnskabet er meget varierende. Derudover 

kunne de på baggrund af en regressionsanalyse konkludere, at ved at have en stærkere corporate 

governance, kan man have en større tendens til at oplyse flere informationer, der er gavnligt for revi-

sorer, ledere og andre interessenter.   



Side 34 af 156 
 

3.2 Studier om nationale institutioner og finansiel regnskabsaflæggelse 
Adskillige studier analyserer forholdet mellem landenes institutionelle struktur og deres potentielle 

virkning på finansiel regnskabsaflæggelse (Glaum et al., 2013, s. 170). Leuz (2010) diskuterer for-

skelle i landenes tilgange til regnskabsregulering og udforsker, hvorfor disse reguleringer i første 

omgang eksisterer og om de sandsynligvis vil være vedvarende. Et af de centrale budskab der frem-

bringes i hans artikel, er den væsentlige forskel i enforcement eller håndhævelse, som eksisterer rundt 

omkring i verdenen. Der er fortsat betydelige forskelle i forhold til håndhævelse på tværs af landene, 

hvilket sandsynligvis ikke vil udligne i den nærmeste fremtid (Leuz, 2010, s. 2). Såfremt det skal 

gøres muligt, kræves det, at landene også udligner i takt med de institutionelle dimensioner, hvilket 

kan være meget udfordrende grundet landenes juridiske og retslige systemer (Hail et al., 2009). På 

baggrund af sin deskriptive analyse forudsiger Leuz (2010), at forskellen i enforcement vil i fremtiden 

have en relativ større og vigtigere rolle hos virksomheder ved udformningen af regnskabsaflæggelsen. 

Wysocki (2011) påpeger ligeledes problematikken ved de institutionelle faktorer, som forventes at 

forblive den primære drivekraft for virksomheders rapportering de kommende år. Derfor kan en ved-

tagelse af IFRS standarderne ikke eliminere de nationale, industrielle og ikke mindst virksomhedsre-

lateret institutionelle forhold. Der er simpelthen en stærk differentiering blandt de lokale kapitalmar-

keder, enforcement institutioner og de finansielle drivekræfter, hvilket gør en global og ensartet im-

plementering af IFRS yderst usandsynligt (Wysocki, 2011; Ball, 2006; Nobes, 2006; Daske et al., 

2008, 2009). På trods af denne forskel vælger flere lande at anvende IFRS standarderne, hvilket kan 

give et forkert billede og dermed ikke-retvisende regnskaber. Disse kræfter kan nemlig føre til regi-

onale ”varianter” af IFRS eller forskellige de facto standarder i hvert land, der hævder at opfylde og 

accepterer IFRS. Derudover hævder Ball (2006) samt andre teoretikere, at ensartede standarder ikke 

kan producere en ensartet regnskabsaflæggelsesmetode. Alt i alt er der en bred enighed om, at de 

nationale retssystemer og andre miljømæssige karakteristika, er med til at påvirke elementer i regn-

skabsaflæggelsen (Glaum et al., 2013, s. 170). En undersøgelse foretaget af Daske et al. (2008) un-

derstøtter ligeledes denne påstand. Undersøgelsen gik ud på at analysere effekten af obligatorisk IFRS 

introduktion i Europa og andre dele af verdenen. Ved hjælp af data fra 26 lande kunne det blandt 

andet dokumenteres, at fordelene ved en IFRS introduktion forekom kun i de lande, som havde et 

strengt enforcement regime, samt i de lande, hvor det institutionelle miljø bidrog i form af stærke 

incitamenter, til at skabe gennemsigtighed i virksomhederne (Daske et al., 2008, s. 5). Denne tanke-

gang er ligeledes diskuteret og viderebygget i artiklen skrevet af Brown et al. (2014).  
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Brown et al. (2014) undersøger i deres studie grundlæggende 3 forskellige kontrolvariablers sam-

menhæng i forhold til oplysningskrav. De 3 kontrolvariabler er revisor (AUDIT), håndhævelse af 

reglerne (ENFORCE) og summen af de variabler lagt sammen (AETOTAL). I deres forskning be-

skrives og opbygges et indeks, der har til formål at fange forskelle mellem landene i forhold til to 

aspekter. Det første aspekt er miljøet, hvori revisorer udfører deres rolle som offentlighedens tillids-

repræsentanter. Det andet er aktiviteterne, der udføres af offentlige organer i relation til at fremme og 

overholde de internationale regnskabsstandarder. Med offentlige organer refereres til de offentlig 

godkendte håndhævelsesorganer, som er blevet tildelt opgaven at føre tilsyn og håndhæve børsnote-

rede selskabers overholdelse af de obligatoriske regnskabsstandarder. Tidligere proxys for håndhæ-

velse blev ofte relateret til landenes retssystemer og institutioner (La Porta et al., 1997; Jaggi & Low, 

2000; Hope, 2003a).59 La Porta et al. (1997) var nogle af de første til at kæde et lands retstradition 

sammen med kvaliteten af et regnskab, og var dermed med til at danne den retning, der fokusere på, 

hvordan institutionelle forhold påvirker interessenterne i en virksomhed relativ til virksomheden. Dog 

fokuserer disse proxys på elementer i det juridiske system og fanger derfor ikke et mere direkte for-

hold til håndhævelse af regnskabsstandarderne – herunder de ændringer der skete ved overgangen til 

IFRS (Brown et al., 2014, s. 2). Udfordringen har derfor ligget i at fastætte pålidelige mål for forskelle 

i regnskabshåndhævelser på tværs af landene, samt de ændringer i håndhævelsen, der er sket i landene 

over tid.  

Til at adressere denne udfordring har Brown et al. (2014) udarbejdet et indeks, der måler revisions-

miljøet og tilsynsmyndighedernes håndhævelsesaktiviteter, jf. bilag 2. Denne måling er blevet fore-

taget i 51 lande over tre år, som er 2002, 2005 og 2008. Mere konkret undersøger Brown et al. (2014) 

den økonomiske vækst og markedsudvikling, og formår således at forklare ud over de generelle pro-

xys for juridiske systemer.60 Artiklen viser, at AUDIT og ENFORCE kan forklare landeforskelle i 

markedsudvikling, gennemsigtighed i regnskabet, mv. Disse kontrolvariable kan enten anvendes 

selvstændigt eller som tillæg til de juridiske variable (LEGAL ORIGIN) og (LEGAL KAUF05). De 

anvendte proxys omfatter 9 punkter relateret til revision (AUDIT) og seks relateret til håndhævelse 

af reglerne (ENFORCE). Hvert punkt er scoret som 0 (minimum) og 2 (maksimum), som afspejler 

den detaljeringsgrad der er til rådighed på dem. Alle punkter er blevet vægtet baseret på deres for-

ventet betydning i forhold til at påvirke kvaliteten og effektiviteten af revision samt håndhævelse over 

                                                 
59 Disse proxys om retslige systemer herunder juridisk oprindelse vil blive omtalt senere i dette litteratur review.  
60 Økonomisk vækst og markedsudvikling er argumenteret for at være forbundet med juridiske systemer og håndhævelse 
(La Porta et al., 1997; La Porta et al., 2006; Jackson & Roe, 2009). 
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tid (Brown et al., 2014, s. 15). Endvidere viser indekset en rangordning af landene ud fra de faktorer, 

der påvirker styrken af revisionen og graden af håndhævelsesaktiviteter, der er med til at fremme 

incitamenter til overholdelse af regnskabsstandarderne. Artiklen herunder indekset vurderes derfor at 

være brugbart særligt ved cross-country studier, der undersøger virkningen af IFRS på regnskabsaf-

læggelsen. Dog er denne forskning herunder indekset forbundet med væsentlige begrænsninger, som 

vil blive omtalt senere under litteraturkritikken, jf. afsnit 3.4 Litteraturkritik.  

Drejes fokus imod cross-country studier og nærmere relateret til offentliggørelse af oplysninger, un-

dersøger Jaggi & Low (2000), virkningen af juridiske systemer og nationale kulturer på oplysnings-

krav. I dette område undersøger teoretikere primært, heriblandt Jaggi & Low (2000), forskellen mel-

lem common law61 og code law62 regimer. Ud fra data bestående af 6 lande, påpeger Jaggi & Low 

(2000), at virksomheder fra common law lande, er forbundet med et højere oplysningskrav i forhold 

til virksomheder fra code law lande. Ydermere kan det også udledes, at kulturelle værdier har en 

insignifikant virkning på finansielle oplysninger hos virksomheder i common law lande, mens resul-

taterne fra virksomheder under code law lande gav blandede resultater (Jaggi & Low, 2000). Validi-

teten af disse resultater er dog begrænset i forhold til gyldigheden og pålideligheden af det anvendte 

disclosure-index i forskningen (Jaggi & Low, 2000, s. 505). Denne del af litteraturen vil derfor un-

derstøttes med forskningen udarbejdet af Hope (2003a).  

Traditionelt set har forskningen inden for regnskab altid været interesseret i at vide, hvilken rolle 

kulturen spiller i en række finansielle situationer – herunder finansielle oplysningskrav. Nyere litte-

ratur har dog fokuseret mere på, hvorvidt de juridiske institutioner adskiller sig fra hinanden i en 

international sammenhæng.63 Ved hjælp af en større stikprøve på op til 42 lande (afhængig af testen), 

undersøger Hope (2003a), virksomhedernes overholdelse af oplysningskrav i årsregnskaber. Mere 

konkret anvender Hope (2003a) proxyer for kulturelle værdier fra Hofstede og Schwartz, til at etab-

lere en forståelse for, hvilken rolle juridisk oprindelse og nationale kulturer spiller ved udformning af 

oplysningsgraden (Hope, 2003a, s. 4). Kort fortalt viser Hope’s empiriske resultater, at det er for 

tidligt at afvise kultur, som en forklarende variabel for en virksomheds oplysningsgrad. Dette er ikke 

ens betydende med, at der ikke er andre faktorer – eller endnu vigtigere – end kultur. På baggrund af 

                                                 
61 Definition: Love der oprettes ved domstolsafgørelser (oprindelse i England (1300-1350)). 
62 Definition: En systematisk og omfattende samling af love og regler, der er konsolideret og klassificeret iht. emnet. 
63 Litteraturen omfatter faktorer som investorbeskyttelse, retslig effektivitet, juridisk regelmenter mv. (La Porta et al., 
1997; Leuz, Nanda & Wysocki, 2002). Disse variabler er stærkt korreleret med juridisk oprindelse og anses for at være 
den primitive til at forklare variationen i disse i faktorer. Omvendt finder andre studier frem til, at juridiske institutioner 
ikke er den vigtige faktor og finder La Porta for at være mangelfuld i hans argumentationer. (Dyck & Zingales, 2002; 
Chang, Khanna & Palepu, 2000). 
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den fremstillede dokumentation i artiklen, er der ingen støtte for påstanden om, at kulturen er lige-

gyldig. Omvendt kan kulturen anvendes til at forklare flere dele af oplysningsgraden – og tilsvarende 

til de juridiske variabler (Hope, 2003a, s. 19). Det bør bemærkes, at juridisk oprindelse er en vigtig 

faktor, men virkningen er dog mindre for de virksomheder, der har et rigt informationsmiljø (Hope, 

2003a, s. 30). Resultaterne i artiklen er altså konsistent med, at kultur spiller en essentiel rolle i det 

finansielle rapporteringsmiljø. Det kan tænkes, at visse regnskabsmæssige variabler kan være nem-

mere at ændre – eksempelvis udskiftning af regnskabsstandarder – end det er at ændre den underlig-

gende kultur af en nation samt dens ledelsespraksis. Det anbefales derfor, i det omfang variationerne 

i kulturen har en aktuel påvirkning på regnskabsanlæggelsen, at først og fremmest overveje variatio-

nerne i kulturen, når man forsøger at ændre et lands regnskabspraksis (Hope, 2003a, s. 4).  

Forskellen i regnskabsreglerne på tværs af landene er blevet mindsket signifikant de seneste år, hvil-

ket er sket som et resultat af en række initiativer foretaget af International Accounting Standards 

Committee/Board (IASC/IASB) herunder andre organisationer. Der har dog ikke været en tilsvarende 

tendens med hensyn til håndhævelse af regnskabsstandarder på den globale plan (Federation of Eu-

ropean Accountants, 2000). Derudover er der, som tidligere fastlagt, en forskel i oplysningsgraden 

hos virksomheder. Hope (2003b) undersøger derfor sammenhængen mellem nøjagtigheden af finan-

sielle analytikers indtjeningsforventninger og graden af håndhævelse af regnskabsstandarderne. Ved 

en undersøgelse af 22 lande, dokumenterer Hope (2003b), at oplysningskrav på et virksomhedsniveau 

er positivt relateret til præcision af indtjeningsforventninger. Sådanne oplysninger kan særligt være 

nyttige oplysninger for analytikere. Med andre ord udarbejder Hope (2003b), en omfattende proxy 

for håndhævelse, der er underbygget ud fra følgende fem underliggende variable: auditing spending, 

insider trading laws, judicial efficiency, rule & law, shareholder protection. Det er netop denne 

proxy, der viser sig at have en positiv sammenhæng med forecast nøjagtighed. Dette er desuden i 

overensstemmelse med udsagnet om, at en effektiv håndhævelse giver ledere incitament til at følge 

reglerne og til slut reducerer analytikernes regnskabsmæssig usikkerhed. Samme ræsonnement gør 

sig ligeledes gældende i artiklen skrevet af Hodgon et al. (2008), hvor en overholdelse af de obliga-

toriske oplysningskrav i IFRS, reducerer informationsasymmetri og forbedrer evnen hos finansielle 

analytikere til at give mere præcise prognoser.  

I tilknytning til håndhævelsesmiljøet drager Bushman et al. (2004) nogle interessenter pointer frem i 

deres videnskabelig artikel. I deres research undersøges virksomhedernes gennemsigtighed, der er 

defineret som tilgængeligheden af virksomhedsspecifikke oplysninger til de eksterne børsnoterede 
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virksomheder (Bushman et al., 2004, s. 208). Der udvikles en model for corporate transparency64 

med udgangspunkt i 46 lande, som undersøger hvorledes gennemsigtighed er påvirket af retssystemer 

og andre nationale institutionelle faktorer. Ud fra en faktoranalyse af forskellige virksomheders in-

formationsmiljø, determineres to særskilte faktorer. Den første faktor er finansiel gennemsigtighed, 

som fanger graden og aktualiteten af finansielle oplysninger, samt deres fortolkning og formidling af 

analytikere (Bushman et al., 2004, s. 210). Med andre ord skal denne faktor forstås, som en vægtning 

af tilgængeligheden af finansielle oplysninger for omverdenen. Den anden faktor tolkes som selskab-

slig gennemsigtighed. Denne faktor fanger graden af en virksomheds handlinger, samt i hvilket om-

fang de er observerbare for omverdenen (Bushman et al., 2004, s. 210). Efterfølgende undersøges 

hvorvidt disse faktorer varierer med de forskellige landes juridiske regime. Det viser sig, at finansiel 

gennemsigtighed er højere i lande med lavt antal af statsejede virksomheder og banker, samt de lande 

med en lav risiko for ekspropriation65 af virksomhedernes formue (Bushman et al., 2004, s. 244). 

Imens er selskabslig gennemsigtighed størst i de lande, der har etableret common law og en høj juri-

disk forvaltningsefficiens (Bushman et al., 2004, s. 221). 

Tidligere forskning forudsiger, at de virksomheder, der er afhængige af fremmedfinansiering, er mere 

tilbøjelige til at have en højere oplysningsgrad.  Denne tilbøjelighed beror på et ønske om, at mindske 

de omkostninger der er forbundet med fremmedfinansiering. Francis et al. (2005) har netop testet 

disse forudsigelser uden for USA, hvor alternative juridiske og finansielle systemer, kunne forhindre 

virkningen af sådanne oplysninger. Derudover undersøges sammenspillet mellem incitamenter til fri-

villig oplysning, oplysningsgrad og kapitalomkostninger. Baseret på data for 34 lande finder Francis 

et al. (2005), at virksomheder i industrier med høj fremmedfinansieringsbehov, har en høj frivillig 

oplysningsgrad. Samtidig viser det sig, at en dybere grad af offentliggjorte virksomhedspolitikker, 

fører til lavere omkostninger forbundet med fremmed- og egenkapital. Begge resultater holder lige-

ledes stik, når det kontrolleres op imod cross-country forskelle – både i forhold til de juridisk og 

finansielle systemer. Dog fremkommer et bemærkelsesværdigt resultat ud fra deres forskning, hvad 

angår frivillig oplysning. Det viser sig, at incitamenter til frivillig oplysning, synes at fungere uaf-

hængigt af landespecifikke faktorer. Samlet set er disse resultater i overensstemmelse med, at en 

virksomheds fremmedfinansieringsafhængighed skaber incitament til at skabe en fast frivillig oplys-

ningsgrad – ud over virkningen af de landespecifikke juridiske og finansielle systemer (Francis et al., 

                                                 
64 Specifik information vedrørende en organisation, der offentliggøres for offentligheden. Gennemsigtighed eller ’trans-
parency’ kan måles ved mængden af finansiel og virksomhedsspecifik information, som offentligheden besidder.  
65 Definition: Tvungen afståelse af ejendomsret eller andre formuerettigheder, jf. Grundlovens § 73.  
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2005, s. 1144). Med andre ord påvirker både virksomhedsspecifikke (frivillig) incitamenter såvel som 

landespecifikke institutionelle karakteristika, oplysningsgraden for børsnoterede virksomheder uden 

for USA.  

I forlængelse af denne diskussion, er der i en anden videnskabelig artikel, også skrevet af Francis et 

al. (2008), sat fokus på frivillig vedtagelse samt anvendelse af IAS hos private virksomheder spredt 

ud over 56 lande. Her er det ligeledes berettiget, at anvendelsen af IAS også er påvirket af virksom-

heds- og landespecifikke faktorer. Det er dog også væsentligt at forstå betydningen af virksomheds-

specifikke og landespecifikke faktorer i lande med et ’svagt’ versus ’stærkt’ miljø. Virksomhedsspe-

cifikke incitamenter er forholdsvis vigtigere end landespecifikke faktorer i de lande, hvor der eksi-

sterer en god økonomisk udvikling samt etableret en stærk infrastruktur. Modsætningsvis bør der i 

mindre udviklede lande være mere fokus på landespecifikke incitamenter (Glaum et al., 2013, s. 171. 

Samlet set tyder disse resultater på, at mindre udviklede lande kan øge fordelene af kvalitetsrig regn-

skabsformidling ved anvendelse af IAS, såfremt der skabes et kvalitetsrigt miljø igennem stærke in-

stitutioner (Francis et al., 2008, s. 1148). Dette ræsonnement kan støttes med Ball’s (2006) påstand 

om, at såfremt forbedringer i regnskaber herunder formidling, sker uden en samtidig udvikling af 

relevante institutioner til at beskytte og håndhæve regler, vil resultatet meget vel være ineffektivt og 

blot være omkostningsfuldt.  

I et studie skrevet af Frost et al. (2006), undersøges forholdet mellem oplysningsgraden på børsmar-

kedet og markedsudvikling for 50 af medlemmerne hos World Federation of Exchanges (WFE). Ba-

seret på data for 50 børser verden over finder man, at styrken i oplysningssystemet (oplysningskrav, 

overvågning og håndhævelse), er positivt relateret til markedsudvikling (Frost et al., 2006, s. 438). 

Til at styrke denne hypotese, er det ligeledes kontrolleret op imod 8 potentielle forklarende variabler, 

heriblandt retssystemet, juridisk beskyttelse af investorer, markedsstørrelse mv. (Frost et al., 2006, s. 

439). Med andre ord kan børserne drage fordel på flere måder ved at offentliggøre rettidig og trovær-

dige oplysninger om virksomhederne. Som resultat kan markedsudviklingen stige, da det skaber 

større, attraktive og mere aktive markeder, hvor investorer er mere villige til at deltage. Resultaterne 

i dette studie er til dels interessante, men er dog også underlagt nogle forbehold, hvorfor anvendelse 

heraf bør ske med stor forsigtighed (Frost et al., 2006, s. 480). 
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3.3 Opsummering 
I dette litteratur review er 34 videnskabelige artikler blevet gennemgået. Til at skabe et bedre overblik 

over den gennemgåede litteratur, er de enkelte variabler udledt fra artiklerne og præsenteret i tabel-

lerne forneden. To tabeller er præsenteret, der er henholdsvis opdelt i virksomheds- og landespeci-

fikke variabler. Hensigten med denne liste er, at der senere udvælges en række specifikke variabler, 

der vurderes at være relevante for netop dette studie og forskningsområde. En konkret udvælgelse vil 

ske senere i metodeafsnittet, jf. afsnit 4.4 Uafhængige variabler. 

 

Virksomhedsspecifikke variabler Retning Studier 

Aktiens likviditet + Welker, 1995; Healy et al., 1999;  
Leuz & Verrecchia, 2000 

Kapitalomkostninger - 
Botosan, 1997; Sengupta, 1998;  
Botosan & Plumlee, 2002; Hail, 2003; Healy & 
Palepu, 2001 

Virksomhedsstørrelse + 

Glaum et al., 2013; Ahmed & Courtis, 1999; 
Wallace et al., 1994; Zarzeski, 1996; Archam-
bault & Archambault, 1999;  
Street & Gray, 2001 

Gearing/leverage ? 
Glaum et al., 2013; Ahmed & Courtis, 1999; 
Meek et al., 1995; Wallace et al., 1994;  
Francis et al. 2005 

Størrelse af revisionsvirksomhed ? 
Ahmed & Courtis, 1999; Wallace et al., 1994; 
Street & Gray, 2001; Glaum & Street 2003;  
Cascino & Gassen 2011 

Noteret i udlandet + 
Ahmed & Courtis, 1999; Street & Gray, 2001; 
Archambault & Archambault, 2003; Glaum & 
Street 2003; Glaum et al., 2013 

Overvurdering/overbetaling af  
købsprisen - Shalev, 2009; Glaum et al., 2013 

Ejerskabsstruktur +/- Glaum et al., 2013; Hossain et al., 1994; Chau 
& Gray, 2002; Abdelsalam et al., 2007 

Industrier ? Glaum et al., 2013; Glaum & Street, 2003 

Analytikernes indtjeningsforecast + Hodgdon et al., 2008; Hope 2003b 

Corporate governance + Verriest et al. (2013);  
Cascino & Gassen 2011; 

   
Tabel 1 - Oversigt over virksomhedsspecifikke variabler, egen tilvirkning 
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Landespecifikke variabler Retning Studier 

Håndhævelsesmiljøet + 

Brown et al. (2014); Glaum et al., 2013;  
Leuz, 2010; Daske et al., 2008; Jaggi & Low, 
2000; Hope 2003a; Bushman et al., 2004;  
Ball, 2006 

Nationale kulturer + Hope, 2003a; Jaggi & Low, 2000;  

Markedsudvikling + Frost et al., 2006; Glaum et al., 2013;  

   
Tabel 2 - Oversigt over landespecifikke variabler, egen tilvirkning 

3.4 Litteraturkritik 
Ovenstående litteratur kan være yderst interessant, men dette underminerer ikke det faktum, at resul-

taterne af de forskellige research bør undersøges og fortolkes med forsigtighed. Derfor anvendes – 

særligt ældre litteratur – med stor bevågenhed, da tidligere undersøgelser meget vel kan være udgået 

og give et mangelfuldt billede af forskningsområdet. Til trods for denne bemærkning, anses det nød-

vendigt at stifte bekendtskab med både ældre og nyere litteratur. Dette bidrager til en mere gennem-

gribende forståelse for, hvilke centrale begreber, definitioner og terminologi, der potentielt kan an-

vendes til den teoretiske ramme for denne afhandling.   

Ahmed & Courtis (1999) er et eksempel på artikel, hvor resultaterne skal fortolkes varsomt. Under-

søgelsen er kun baserede på andre offentliggjorte undersøgelser, og kan indeholde bias ved at ind-

drage et dominerende antal studier. Disse studier strækker sig ligeledes over en lang periode fra 1961-

1997, hvor specifikke regnskabsstandarder er udeladt, mens størstedelen af selskaberne anvender fri-

villig disclosure (Ahmed & Courtis, 1999, s. 37). Desuden har alle 29 studier anvendt en forskellig 

sammensætning i forhold til opbygning af et oplysningskravsindeks, hvilket som resultat giver en 

bred vifte af forskningsmetoder herunder dataindsamlingsteknikker. Denne artikel vil derfor blot be-

nyttes som inspiration til potentielle kontrolvariabler. 

Indekset udarbejdet i artiklen skrevet af Brown et al. (2014), er ligeledes underlagt nogle begræns-

ninger, hvorfor anvendelse heraf vil ske med særligt omhu. De enkelte elementer som forventes at 

påvirke måden hvorpå regnskabet revideres og regnskabsstandarderne håndhæves – herunder forhol-

det mellem disse – er ikke underbygget med noget dokumentation. Forholdet imellem elementerne er 

forbundet med stærke antagelser, og der gives ikke detaljerede beviser for deres sammenhæng. Der-

udover kan der meget vel være flere signifikante forhold, der ikke er medtaget i indekset grundet 

manglende data. Eksempelvis antallet af sanktioner imod bogholdere og revisorer. På den anden side 
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vil et forsøg på at måle noget så komplekst ofte være forbundet med antagelser og usikkerheder. Ikke 

desto mindre, er målet med indekset at forstå, hvordan landene er rangordnet i forhold til håndhæ-

velse. Derudover vurderes indekset til at være forholdsvis det bedste bud på, hvilke forskelle der 

eksisterer mellem landene i forhold til deres revisions- og håndhævelsesmiljø.   

Andre studier har konstateret, at nogle selskaber hævder at anvende de internationale regnskabsstan-

darder, men viser sig ikke at have opfyldt oplysningskravene (Street et al., 1999; Street & Bryant, 

2000; Street & Gray, 2001; Glaum & Street, 2003; Abdelsalam & Weetman, 2007 Hodgdon et al., 

2008). Her er det vigtigt at tage højde for det data, som er anvendt i disse undersøgelser. Datagrund-

laget vedrører perioder, hvor anvendelse af de internationale regnskabsstandarder var – i de fleste 

tilfælde – frivillige og samtidig ikke så udviklede som i dag. Endvidere, som tidligere nævnt, benytter 

tidligere studier ofte stikprøver fra meget heterogene regioner i verdenen (M. Glaum et al., 2013, s. 

166), hvilket giver særdeles brede og overfladiske resultater. Til at imødekomme denne forskellighed 

vil der i afhandlingen, som tidligere nævnt, gøres brug af forskningen udført af Glaum et al. (2013). 

Deres undersøgelse er afgrænset til 17 europæiske lande, herunder et større udsnit af børsnoterede 

selskaber, der obligatorisk er underlagt IFRS. 
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4 Metode  
Denne del indeholder en redegørelse for den metode, der anvendes i nærværende undersøgelse. Det 

metodiske fundament vil tage afsæt i relevante teoretiske værktøjer og eksisterende forskningslitte-

ratur på området. Indledningsvist vil der redegøres for deskriptiv statistik og OLS regressionsanalyse.  

Herefter redegøres for den valgte forskningsmetode og en beskrivelse af tilgange og arbejdsprocesser. 

Dernæst vil der, ud fra en beskrivelse af forskningsmodellen, foretages en konkret udvælgelse af de 

virksomheds- og landespecifikke variabler, der ønskes at anvendes i nærværende analyse. Efterføl-

gende gives en detaljeret gennemgang af dataudvælgelsen, udfyldelse og den efterfølgende behand-

ling af datasættet, samt argumentation for de metodiske beslutninger, der er foretaget under dataind-

samlingen. 

I det følgende afsnit vil der kort redegøres for deskriptiv statistik samt OLS regressionsanalyse (line-

ære regressionsanalyse). Disse to nævnte metoder vil blive anvendt senere i den empiriske analyse, 

der tilsammen vil danne grundlaget for en fyldestgørende analyse. Der vil først og fremmest tages 

kort fat i deskriptiv statistik og derefter OLS regressionsanalysen.  

4.1 Deskriptiv statistik 
Deskriptiv statistik, også kaldt beskrivende statistik, har til formål at opgøre og præsentere resultater 

på en overskuelig og forståelig måde – ofte via en tabelform eller en grafisk fremstilling. Det er en 

metode til at trække de væsentligste oplysninger ud af et uoverskueligt materiale, som dernæst frem-

vises på en mere overskuelig og præsentabel måde. Hovedformålet for deskriptiv statistik er derfor 

at få overblik over nogle indsamlede data, der tilsammen ender ud i enkle konklusioner. I deskriptiv 

statistik vil der yderligere forsøges at oplyse forskellige informative tal såsom procentfordelingen, 

standardafvigelsen, minimum, maksimum, medianen og hyppighedsfrekvensen, som kan illustreres 

via grafer eller tabeller. 

4.2 OLS regressionsanalyse 
Formålet med regressionsanalysen – specifikt i denne afhandling – er således at finde signifikante 

faktorer i forhold til de uafhængige variabler. Netop dette aspekt kan ikke drages ud fra den deskrip-

tive statistik, hvorfor den lineær regressions model vil blive anvendt. Denne model vil derved benyt-

tes, for at få afklaret hvilke uafhængige variabler der er signifikante og har betydning for oplysnings-

graden.  
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OLS regressionsanalyse anvendes til at beskrive lineære sammenhænge mellem variabler. Mere kon-

kret taler man om den forklarende/uafhængige variabel xi og responds/afhængige variabel Yi. For-

målet med en regressionsanalyse er generelt, at beskrive den uafhængige variabel, som en funktion 

af en eller flere forklarende variabler, hvilket også kan beskrives via denne formel: 

 

𝑌𝑌 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ 𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 ∗ 𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛 ∗ 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝜀𝜀, 

 

Tallene 𝛽𝛽0og 𝛽𝛽1 er modellens parameter som ikke kendes, og skal estimeres ved at foretage en stati-

stisk analyse. Da xi normalt ikke kan forklare Yi 100%, bliver den del, der ikke forklares af xi kaldt 

restleddet, 𝜀𝜀.  Den simple lineære regressionsmodel kan anvendes til at analysere data, der består af 

par af sammenhørende observationer (x1,yi)…(xn,yn), af netop de tidligere nævnte variable – den 

forklarende variabel og respondsvariabel. Brugen af modellen herunder udarbejdelse af regressions-

analyser, forudsætter helt eller delvis overholdelse af forudsætninger i det følgende afsnit. 

4.2.1 Forudsætninger for modellen  
1) Linearitet: Regressionsmodellen bygger på forudsætningen om lineær sammenhæng mellem X 

(uafhængige variabler) og Y (afhængige variabel).66 Hvis der ikke foreligger linearitet, så vil der ikke 

kunne drages pålidelige konklusioner. 

2) Autokorrelation: Observationerne må ikke være indbyrdes korrelerede, hvilket betyder at de ikke 

må være afhængige af hinanden.67 Hvis de er afhængige af hinanden, vil der således være tale om 

autokorrelation. Dette vil være med til, at påvirke R2 ved at overestimere denne. For at teste om dette 

forhold gøre sig gældende inddrages Durbin-Watson test. Såfremt værdien af Durbin-Watsons testen 

ligger tæt på 2, indikerer dette, at der ikke foreligger problemer med autokorrelation. Hvis værdien 

derimod er under 1.5 eller over 2.5, kan der være problemer i forhold til forudsætningen og dermed 

henføre til fejlagtige p-værdier. 

                                                 
66 Newbold, Paul & Carlson L. William & Thorne, Betty (2013) Statistics for Business and Economics,  
8th Edition, Pearson Edition Limited, s. 450. 
67 Newbold, Paul & Carlson L. William & Thorne, Betty (2013) Statistics for Business and Economics,  
8th Edition, Pearson Edition Limited, s. 761. 
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3) Varianshomogenitet: Denne forudsætning betyder, at variansen er ens på alle niveauer i datene, 

dvs. den afhængige variabel, har samme varians på alle niveauer af den uafhængige variabel. Vari-

anshomogeniteten kan testes ud fra scatterplots. Forudsætningen er opfyldt såfremt værdierne er for-

delt ensartet på alle niveauer. Hvis værdierne derimod er mere (eller mindre) spredte henover x-aksen 

(tragtformet), kan det være et tegn på, at forudsætningen er brudt. En manglende opfyldelse af forud-

sætningen øger således usikkerheden, der er forbundet med de beregnede p-værdier. I forbindelse 

med tolkning af resultatet leder det til, at man bør være mere varsom i sin fortolkning af p-værdi-

erne.68  

4) Multikollinearitet: Dette er en vigtig forudsætning om de uafhængige variabler og at disse ikke 

er stærkt indbyrdes korrelerede. Hvis der er tale om multikollinearitet, så vil korrelationen være stærkt 

indbyrdes mellem de uafhængige variabler, hvilket vil resultere i usikre estimeringer af regressions-

koefficienterne. Dette kan påvirke p-værdien til at være lavere end hvad de reelt burde være. Endvi-

dere kan dette medføre til, at man vurdere en variabel til at være signifikant, når dette ikke er tilfældet 

– kaldes også type II-fejl.69 For at teste for multikollinearitet indbyrdes mellem de uafhængige vari-

able, inddrages den såkaldte variance inflation factor (VIF). Denne VIF værdi skal være under 10 

hvis der ikke skal foreligge nogle problemer med forudsætningen.  

5) Normalfordelte data: De uafhængige variabler skal være normalfordelte, hvilket er en nødven-

dighed især for en mindre population.70 De enkelte variabler vil blive testet for dette forhold, og 

såfremt disse ikke er normalfordelte, er det nødvendigt at transformere variablerne. En konkret nor-

malfordeling af dataene for de uafhængige variable præsenteres senere, jf. afsnit 4.6.4 Transformation 

af data. 

Hvis der er tale om manglende overholdelse af en eller flere af ovenstående forudsætninger, skal disse 

inddrages i fortolkningen af resultaterne. En manglende overholdelse kan nemlig øge risikoen for 

bias, hvilket indikerer, at de estimerede variabler ikke anses for at være brugbare til at forklare de 

sande værdier.  

                                                 
68 Newbold, Paul & Carlson L. William & Thorne, Betty (2013) Statistics for Business and Economics,  
8th Edition, Pearson Edition Limited, s. 613-614. 
69 Newbold, Paul & Carlson L. William & Thorne, Betty (2013) Statistics for Business and Economics,  
8th Edition, Pearson Edition Limited, s. 610-613. 
70 Newbold, Paul & Carlson L. William & Thorne, Betty (2013) Statistics for Business and Economics,  
8th Edition, Pearson Edition Limited, s. 223-224. 
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4.3 Forskningsmodel 
Oplysningsgraden (COMPLIANCE) er beregnet ved at dividere antallet af overholdte oplysningskrav 

med det totale antal af relevante oplysningskrav for hver enkel virksomhed.  

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �
1

1 + 0
 

 

I formlen indikerer 1, antallet af overholdte oplysningskrav, mens 0 indikerer antallet af de manglende 

eller ej overholdte oplysningskrav. Oplysningsgraden vil blive målt og udregnet særskilt for hen-

holdsvis IFRS 3 og IAS 12. Derudover vil den afhængige variabel blive præsenteret og målt ud fra 

en række forskellige egenskaber såsom, industri, revisionsvirksomhed, aktiver mv, jf. afsnit 5. De-

skriptiv statistisk analyse. Efter den mest almindelige praksis er alle oplysningskrav ligeligt vægtet. 

Nogle studier vælger dog at anvende forskellige vægte, eksempelvis baseret på analytikerens profes-

sionelle subjektive vurdering. Litteraturen har dog vist, at anvendelse af både vægtede og ikke-væg-

tede oplysningskrav, giver generelt ensartede resultater.71  

Den grundlæggende påstand, der ønskes at behandles i denne afhandling er, at overholdelsen af IFRS 

standarderne er en funktion af både virksomheds- og landespecifikke variabler. Denne påstand er 

baseret på en række økonomiske ræsonnementer, der stammer fra en række tidligere studier og em-

pirisk forskning, hvilket også er omtalt i litteratur reviewet.72 Der vil i denne afhandling blive opbyg-

get en række modeller, hvori udvalgte virksomheds- og landespecifikke variabler indgår, som senere 

hen bliver testet i den empiriske analyse, jf. afsnit 6. OLS regressionsanalyse. I nedenstående afsnit 

vil der således redegøres for, hvilke variabler der er valgt, samt forventningerne til deres påvirkning 

af oplysningskravene. Disse er opdelt for henholdsvis virksomhedsspecifikke- og landespecifikke 

variabler. 

                                                 
71 Glaum et al.,2013; Chow & Wong-Boren, 1987; Zarzeski, 1996; Hodgdon et al., 2008. 
72 I tilknytning til tidligere litteratur kan følgende nævnes: (Ball et al., 2000, 2003; Hope, 2003b; Leuz et al., 2003, 
Bushman et al., 2004, Francis et al., 2005, Francis & Wang, 2008. 
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4.3.1 Virksomhedsspecifikke variabler 
Goodwill) 

Behandlingen af goodwill i regnskabet, er et komplekst og kompliceret område for de fleste virksom-

heder, da det kræver de fornødne kvalifikationer samt ressourcer.73 Det er ikke alle regnskabsafde-

linger i virksomhederne, der besidder disse ressourcer og kvaliteter, hvorfor det kan skabe problemer. 

Dette kan endvidere føre til en fejlbehæftet årsrapport, når de skal indregne goodwill i forbindelse 

med virksomhedsopkøb. Yderligere er det ikke en rutinetransaktion, der nødvendigvis forekommer 

hvert år. Det forventes derfor, at selskaber som har opnået goodwill fra tidligere virksomhedssam-

menslutninger, vil have et større fokus på at allokere ressourcer til de områder, der behandler udar-

bejdelsen af regnskabet i forhold til goodwill.74 En variabel for rationen af goodwill i forhold til de 

totale aktiver (GOODWILL_RATIO), vil derfor inddrages i modellen om beregningen og målingen 

af oplysningsgraden. Denne variabel forventes at have en positiv korrelation med oplysningsgraden, 

hvilket bygger på tanken omkring en større allokering af ressourcer, som resultat af goodwill fra 

tidligere virksomhedssammenslutninger. Denne variabel vil kun blive inddraget for IFRS 3, da den 

ikke er relevant for IAS 12.  

BIG-4 virksomheder)  

Revisorer er en meget vigtig brik og spiller en central rolle, når det kommer til overholdelse af de 

obligatoriske regnskabsstandarder. Tidligere undersøgelser tyder på, at de store og globalt opererende 

BIG-4 revisionsvirksomheder, yder en mere kvalitetsrig og gennemgående revision til sammenlig-

ning med mindre revisionshuse.75 BIG-4 kan, på baggrund af deres størrelse, investere flere ressour-

cer på udvikling og uddannelse samt kontrolsystemer. Derudover er de mindre afhængige af enkelte 

kunder, mindre følsomme og har generelt et større incitament til at beskytte deres omdømme.76 Tid-

ligere undersøgelser, har ligeledes fundet en positiv sammenhæng mellem oplysningsgraden og det 

at blive revideret af BIG-477 virksomheder.78 Man vil derfor normalt forvente, at oplysningsgraden 

vil være højere for virksomheder, der bliver revideret af BIG-4 end mindre revisionsvirksomheder.  

Da denne afhandling tager udgangspunkt i større børsnoterede virksomheder i Danmark og England, 

forventes disse selskaber kun at blive revideret af BIG-4 revisionshuse, hvorfor det ikke helt vil være 

                                                 
73 Wüstemann & Duh, 2003; Hommel et al., 2004. 
74 Shalev, 2009. 
75 De Angelo, 1981.   
76 Boone et al., 2010; Francis and Wang, 2008.  
77 Tidligere kendt som BIG-5, men grundet opløsning af revisionsvirksomheden Arthur Andersen blev det til BIG-4. 
78 Glaum & Street, 2003; Street & Bryant, 2000; Street & Gray, 2001; Cascino & Gassen, 2011. 
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muligt, at sammenligne BIG-4 med mindre revisionsvirksomheder. Derfor vil der som alternativt 

udelukkende fokuseres på BIG-4 revisionshuse. Dette drejer sig om Deloitte, KPMG, Ernst & Young 

(EY) og PricewaterhouseCoopers (PwC). Såfremt der alligevel forekommer tilfælde, hvor der er tale 

om andre revisorer end BIG-4, vil disse blive holdt ude for modellen.79 Tidligere studier har sat disse 

4 revisionshuse under en gruppe og sammenlignet dem med andre mindre revisionshuse. Denne af-

handling vil derimod sammenligne de 4 største revisionshuse indbyrdes med hinanden. Analysen vil 

derfor baseres ud fra en vurdering af, hvilket revisionshus, der viser sig at have den mest positive 

sammenhæng med oplysningsgraden. Tidligere studier har oftest undersøgt BIG-4 revisionshuse i 

forhold til ikke BIG-4 selskaber, derfor er det svært at opstille nogle forventninger til resultatet for 

hvert revisionshus. Den umiddelbare forventning vil være, at BIG-4 selskaber leverer den samme 

revisionsydelse, og der vil derfor ikke være en indbyrdes forskel mellem disse revisionshuse. Som 

resultat kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt der er en signifikant forskel mellem BIG-

4 selskaber, i forhold til overholdelse af de obligatoriske oplysningskrav efter IFRS.  

Virksomhedsstørrelse) 

Flere tidligere undersøgelser påpeger også virksomhedsstørrelsen, som en afgørende faktor i forhold 

til overholdelsen af de obligatoriske oplysningskrav.80 Større virksomheder har, som tidligere nævnt, 

ofte flere ressourcer og dermed bedre forudsætninger i regnskabsafdelingen for at aflægge et årsregn-

skab af højere kvalitet, end mindre virksomheder. Samtidig kan større virksomheder også blive udsat 

for større politisk pres eller offentlig kontrol end mindre virksomheder. Som resultat kan det give 

større virksomheder incitamentet til at gå hånd i hånd med de internationale regnskabsstandarder og 

oplyse de relevante informationer i regnskabet.81 Der forventes derfor en positiv sammenhæng mel-

lem virksomhedsstørrelsen og oplysningsgraden. Denne variabel kan fastlægges ud fra forskellige 

parameter såsom antal medarbejdere, antal aktiver, omsætning etc. I nærværende undersøgelse er 

virksomhedsstørrelsen (SIZE) blevet fastlagt på baggrund af de totale antal aktiver i forhold til antal 

medarbejdere, som de enkelte virksomheder besidder. Denne variabel vil dog blive underlagt en ro-

busthedstest senere i analysen til at teste styrken og følsomheden af resultatet, jf. afsnit 6.2.4 Ro-

busthedstest for model 1. 

Noteret på amerikanske og udenlandske børser)  

Virksomheder, der er noteret på amerikanske børser, er endnu en faktor, der har vist sig i tidligere 

                                                 
79 Der er blot tale om 1 selskab, Randgold Ressources, der er blevet revideret af BDO.  
80 Ahmed & Courtis, 1999; Street & Gray, 2001; Glaum & Street, 2003.  
81 Watts & Zimmerman, 1990.  
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undersøgelser at have en sammenhæng med overholdelsen af de internationale regnskabsstandarder.82 

Undersøgelserne viser, at såfremt virksomheder har noteret deres aktier på det amerikanske markedet, 

har de måtte underkaste sig til en strengere lovregulering af værdipapirloven, samt strengere offentlig 

og privat håndhævelsessystem i USA.83 Mange børsnoterede selskaber, der er blevet valgt i denne 

afhandling, har aktier der er noteret i udlandet, såvel som i USA og andre lande. Der vil derfor un-

dersøges om, hvorvidt børsnoterede virksomheder der er noteret i USA, har en højere oplysningsgrad, 

i forhold til de virksomheder, der er noteret i alle andre lande. På baggrund af de meget stringente 

regler og lovreguleringer, der er i USA, forventes en højere oplysningsgrad for de virksomheder, der 

er noteret på det amerikanske marked, end virksomheder der er noteret andre steder. Virksomheder 

der er noteret på det amerikanske marked (US_LISTED), vil således blive kodet som 1, mens de 

resterende vil blive kodet som 0. Virksomheder vil også blive kodet som 1, såfremt de er både noteret 

i USA og et andet land.   

Yderligere vil der medtages endnu en variabel i denne sammenhæng, da de børsnoterede virksomhe-

der også er noteret i andre lande end USA og deres hjemland. Tidligere undersøgelser viser en positiv 

sammenhæng mellem antallet af noteringer i udlandet med oplysningsgraden, hvorfor dette vil være 

interessant at undersøge.84 Her vil de virksomheder, der udelukkende er noteret i USA holdes udenfor, 

da den kan påvirke variablen positivt ud fra teorien. I stedet vil det være interessant at undersøge, 

hvorvidt de virksomheder, der er noteret i udlandet (X_LISTED), har en påvirkning på oplysnings-

graden. Virksomheder der er noteret i udlandet, vil således blive kodet som 1, mens de virksomheder 

der ikke er noteret nogle steder, vil blive kodet som 0. Virksomheder, som både er noteret i udlandet 

samt USA, vil også blive kodet som 1. 

Kapitalomkostninger)  

Kvaliteten af oplysningsgraden i et regnskab er med til at formindske informationsasymmetri, der 

kan opstå i et kapitalmarked samt mindske kapitalomkostningerne for virksomhederne.85 Kapitalom-

kostninger er vigtige, særligt for de virksomheder, som har brug for kapital fra eksterne kilder, da 

deres egne interne finansielle ressourcer ikke rækker nok til de potentielle investeringsprojekter.86 

Derfor er det vigtigt, at virksomheder, der søger eksternt kapital, har et gennemsigtigt og informati-

onsrigt regnskab til investorer samt kreditorer. Hvis virksomheden ikke udarbejder et gennemsigtigt 

                                                 
82 Street & Bryant, 2000; Hope, 2003a. 
83 Hail & Leuz, 2009; Wysocki, 2010. 
84 Archambault & Archambault, 2003. 
85 Healy & Palepu, 2001. 
86 Francis et al., 2005.  
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og informativt regnskab, vil mulige interessenter ikke have tillid til virksomheden, og derfor heller 

ikke opfylde virksomhedens ønske om eksternt kapital. Som resultat vil virksomheder, der udsteder 

aktier eller obligationer i håb om kapital, være mest bekymret for deres regnskab, da de er nødsaget 

til at udarbejde et kvalitetsrigt regnskab, der følger de obligatoriske regnskabstandarder.87 Derfor 

forventes en positiv sammenhæng mellem oplysningsgraden samt de virksomheder, der udsteder nye 

obligationer eller aktier i 2014 (CAPITAL). De virksomheder der har udstedt nye aktier eller obliga-

tioner i 2014, vil blive kodet som 1, mens de resterende virksomheder vil blive kodet som 0 i model-

len.   

Likviditeten af aktier)  

Kvaliteten af regnskabsaflæggelsen har derudover også en påvirkning på likviditeten samt volatilite-

ten af aktier og dermed kapitalomkostningerne.88 For at kunne måle kapitalomkostningerne, vil bid-

ask spreadet (BID_ASK_SPREAD) inddrages, der har til formål at måle sammenhængen mellem 

kapitalomkostningerne og oplysningsgraden. Med andre ord vil bid ask spread benyttes, som en proxy 

for at måle kapitalomkostningerne. Sammenhængen vil således være, at jo højere kvaliteten af regn-

skabet er, desto lavere vil kapitalomkostningerne være og endeligt medfører en forventning om, at 

bid ask spreadet også vil være lavere. Der vil derfor foretages en test på, hvorvidt ræsonnementet om 

et kvalitetsrigt regnskab og lavere kapitalomkostninger, reflekterer sig i bid ask spreadet. Endeligt 

forventes en negativ korrelation mellem bid ask spreadet og oplysningsgraden.  

Ejerskabsstruktur)  

Informationsasymmetri og agentproblemer opstår på baggrund af adskillelsen af både ejerskabet, men 

også kontrollen af virksomheden.89 Agentproblemerne vil derfor typisk være mere udbredt, hvis der 

er et meget bredt ejeskabsforhold i virksomheden. Dette skyldes, at de små investorer vil have en lille 

andel af magten samt en mindre grad af incitament til at monitorere og overvåge ledelsen. Derfor kan 

ledelsen have en nemmere tilgang til at varetage egne interesser og ikke investorernes, da de ikke vil 

blive overvåget i så høj grad af de små investorer.  For at lindre dette problem kan virksomheder med 

et bredt ejerskabsforhold oplyse flere informationer i et regnskab, der derved får oplysningerne ud til 

alle de små investorer.90 Derudover har større investorer, som har incitament til at kontrollere virk-

somheden, en beføjelse til aktivt at overvåge selskabets ledelse. Hvis en enkelt investor bliver alt for 

                                                 
87 Lang & Lundholm, 1993. 
88 Healy & Palepu, 2001. 
89 Jensen & Meckling, 1976. 
90 Hossain et al., 1994; Chau & Gray, 2002; Abdelsalam et al., 2007.  
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stor, kan vedkommende dominere virksomheden i så høj grad, at de vil forsøge – i miljøer hvor min-

dretal af investorer ikke er så godt beskyttet af loven – at ekspropriere udefrakommende investorer. 

En dominerende investor vil have en mindre interesse i at offentliggøre informationer i regnskabet, 

da de igennem deres monitorering og kontrol af virksomheden kan indhente insider information.91 

Det modsatte er gældende for de mindre investorer, da de ikke har kontrol eller beføjelser til at ind-

hente disse insider informationer i virksomheden. Som resultat af dette, vil disse investorer være mere 

interesseret i at have et informativt regnskab. Ovenstående tyder på, at der kan være en omvendt U-

formet sammenhæng mellem ejerskabsforholdet og oplysningsgraden. I modellen vil variablen CLO-

SELY_HELD således inddrages, der viser den procentvise mængde af egenkapitalen, som er kontrol-

leret af strategiske investorer såsom familier, fonde eller institutionelle investorer. Jo lavere CLO-

SELY_HELD er, desto højere forventes oplysningsgraden. For at kunne teste, om sammenhængen 

følger en omvendt U-formet struktur, vil CLOSELY_HELD2 blive kvadreret og anvendt. Mens CLO-

SELY_HELD tester den lineære sammenhæng i forhold til oplysningsgraden.92 

Revisionsudvalg)  

Der har være en del diskussioner omhandlende virksomhedens corporate governance, som angiveligt 

viser sig at være en vigtig faktor, når det kommer til kvaliteten af regnskabet.93 Det gælder især revi-

sionsudvalget, der kan spille en vigtig rolle. Revisionsudvalget omfatter blandt andet regnskabsek-

sperter, der fører tilsyn med virksomhedens interne processer og kontroller, finansiel rapportering 

samt kordinerer kommunikationen mellem bestyrelsen, ledelsen og revisoren med henblik på regn-

skabsaflæggelsen. Det er særligt efter implementeringen af Sarbanes-Oxley Act 200294, at amerikan-

ske virksomheder blev påkrævet at etablere og opretholde et revisionsudvalg. Tidligere forskning 

tyder ligeledes på, at revisionsudvalget i en virksomhed, har en positiv effekt på kvaliteten af selska-

bets regnskabsaflæggelse.95 Europæiske virksomheder var på daværende tidspunkt ikke forpligtet til 

at etablere et revisionsudvalg ved indførelsen af IFRS standarderne. Til trods for den manglende for-

pligtelse, valgte et stort antal virksomheder at etablere et revisionsudvalg.96  

I denne model vil revisionsudvalg derfor medtages som en variabel (AUDIT_COM_M). Da denne 

afhandling tager afsæt i større børsnoterede virksomheder i England og Danmark forventes det, at 

                                                 
91 Fan & Wong, 2002; Leuz & Wysocki, 2008.  
92 Glaum et al., 2013. 
93 La Porta et al., 2000; Bushman et al., 2001; Eng & Mak, 2003.  
94 Definition: En ny forbundslov, der blev implementeret i USA i 2002, som har til formål at beskytte investorer ved at 
øge præcisionen og pålideligheden af oplysninger offentliggjort i henhold til værdipapirhandelslove og øvrige forhold.  
95 Klein, 2002; Krishnan, 2006; Xie et al., 2003. 
96 Collier & Zaman, 2005.  
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alle virksomheder har etableret et revisionsudvalg. Derfor vil det ikke give mening at undersøge, 

hvorvidt der er en forskel på oplysningsgraden i forhold til virksomhedens etablering af et revisions-

udvalg eller ej. Undersøgelsen vil derfor fokusere på, hvorvidt der er en forskel på oplysningsgraden 

i forhold til de antal møder revisionsudvalget holder om året. Antallet af møder, der bliver afholdt af 

revisionsudvalget, er stærkt varierende fra virksomhed til virksomhed. Dog er det blevet antaget, at 

det ”normale” antal møder en virksomhed bør afholde er 4 pr. år, hvilket svarer til et møde pr. kvartal. 

Derfor vil virksomheder med et revisionsudvalg, der har afholdt flere møder end 4 blive kodet som 

1, mens virksomheder der har afholdt 4 møder eller derunder i 2014 blive kodet som 0. Denne grove 

indeksering, hvor afholdelse af 4 møder pr. år er vurderet til at være utilstrækkeligt – er valgt ud fra 

en helhedsvurdering af stikprøvestørrelsen. Det forventes, at regnskabet vil blive positivt påvirket, 

hvis virksomheder afholder flere møder end 4. Det bør dog bemærkes, at det ikke nødvendigvis er 

positivt for revisionsudvalget at afholde mange møder, da det også kan være et udtryk for nedgang 

eller en krisesituation for virksomheden. Derfor kan denne variabel være lidt tvetydigt, men i bund 

og grund forventes at antallet af møder har en positiv korrelation med oplysningsgraden.   

Virksomhedsindustri)  

Endnu en faktor, der vurderes at være relevant og afgørende for oplysningsgraden, er industrien som 

virksomheden opererer i (INDUSTRY). Der er blevet foretaget nogle undersøgelser om, hvorvidt 

industrien påvirker oplysningsgraden, hvilket har fået blandede resultater. Overordnet set er der ikke 

givet en entydig holdning til denne variabel.97 Industrier er netop valgt som en variabel, da der kan 

være forskellige omkostninger forbundet med at identificere og værdiansætte aktiver og passiver un-

der virksomhedsopkøb eller nedskrivningstest for goodwill. Nogle industrier vil derfor være forbun-

det med en øget kompleksitet og være mere omkostningsfuldt i værdiansættelsen af aktiver og passi-

ver.  

Nogle industrier vil derfor være mere kompliceret og dyrere at værdiansætte deres aktiver og passiver. 

Derfor vil det være meget interessant i denne afhandling at se, hvilke industrier, der har en signifikant 

sammenhæng med oplysningsgraden. 

Ud fra DataStream er de engelske og danske selskaber blevet opdelt i 10 forskellige industrier: Basic 

materials, industrials, financial, consumer goods, consumer services, health care, oil and gas, techno-

logy, telecommunication, utilities. Til at øge sammenligneligheden i henhold til antal selskaber og 

stikprøvestørrelsen, er disse industrier blevet grupperet ned til 4 overordnet industrier, jf. bilag 1. 

                                                 
97 Ahmed & Courtis, 1999; Archambault and Archambault, 2003 
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Yderligere er de grupperede industrier blevet præsenteret i særskilte tabeller for henholdsvis IAS 12 

og IFRS 3, jf. afsnit 4.6 Datagrundlag og filtrering.  

4.3.2 Landespecifikke variabler  
Håndhævelse) 

Tidligere undersøgelser, vedrørende håndehævelse af regnskabsstanderne, har identificeret forskel-

lige landespecifikke faktorer. Der er midlertidig ikke etableret et fast mønster for hvilke lande, der 

udviser højere eller lavere opfyldelsesgrad. En af de første variabler der medtages i denne model er 

enforcement. Dette bygger på en interesse om at undersøge forskellen mellem Danmark og England 

med henblik på kapitalmarkedets tilsyn, samt hvor stringent regnskabsstandarderne håndhæves af de 

offentlige godkendte håndhævelsesorganer i de to lande. Det er sandsynligt, at håndhævelsesorga-

nerne har en indvirkning på opfyldelsesgraden ud fra hvor stringente de er. Adskillige tidligere stu-

dier, der også undersøger dette område, anvender et enforcement indeks baseret på La Porta et al. 

(1998), hvilket bliver benyttet til at sammenligne landendes håndhævelsessystemer.98 Dog benytter 

La Porta et al. (1998) data vedrørende perioden 1980, samt starten af 1990 til sit indeks, hvilket af 

den grund ikke bør anvendes til at vurdere enforcement i 2014 for Danmark og England. Samtidig er 

La Porta’s arbejde blevet kritiseret for at være mangelfuldt af forskellige teoretiker, hvilket også er 

nævnt under litteratur reviewet. Der vil derfor anvendes et nyere indeks, som er udarbejdet af Brown 

et al. (2014). Dette indeks måler ligeledes sammenhængen mellem enforcement og oplysningsgraden 

for England og Danmark. Ydereligere viser indekset af Brown et al. (2014) mere specifikke forskelle 

mellem landene i forhold til ”revision af regnskaber” og ”enforcement”. Der vil derfor anvendes en 

samlet totale score, hvor ’ENFORCE’ og ’AUDIT’ er lagt sammen for hvert land, jf. bilag 2.  Der 

forventes, at der vil være en positiv sammenhæng mellem opfyldelsesgraden og styrken af de natio-

nale håndhævelsessystemer (ENFORCE).  

Kapitalmarkedet) 

Endnu en variabel, der vurderes at være passende til at inddrage i modellen, er størrelsen og aktivi-

tetsniveauet af aktiemarkedet (S_MARKET). Tidligere undersøgelser viser, at kvaliteten af regn-

skabsaflæggelsen er forbundet med udviklingen af kapitalmarkedet.99 Kapitalmarkeder med masser 

af aktivitet, skaber en stor efterspørgsel efter nyttige informative finansielle oplysninger. Derudover 

viser det, at lande med et mere udviklet kapitalmarked, har en mere intens form for overvågning af 

                                                 
98 Leuz et al., 2003; Bushman et al., 2004; Francis et al., 2005.  
99 Leuz et al., 2003; Frost et al., 2006; Francis et al., 2008.  



Side 54 af 156 
 

ledelsen, hvilket til slut giver en højere grad af overholdelse af de obligatoriske oplysningskrav. S-

markedet er et indeks, der måler størrelsen samt aktivitetsniveauet i aktiemarkedet. Der forventes en 

positiv sammenhæng mellem S_MARKET og oplysningsgraden. Dataene for S_MARKET er trukket 

ud fra World Bank databasen, hvilket er karakteriseret ved ’market capitalization of listed companies 

(% of GDP)’.100 

Kultur) 

Slutningsvis kan det nævnes, at samfundets værdier og normer påvirker regnskabssystemet. Gray 

(1988) forbinder udviklingen af regnskabssystemerne med de kulturelle værdier og miljømæssige 

faktorer i sin undersøgelse. Han diskuterer, hvordan den regnskabsmæssige værdi samt regnskabs-

praksis er relateret til kulturen, som er udviklet af Hofstede (1981). I overensstemmelse med under-

søgelsen foretaget af Gray, fremfører Salter og Niswander (1995) ligeledes, at kulturren er et godt 

redskab til at hjælpe med at forklare forskelle i regnskabspraksis i forhold til oplysningsgraden blandt 

landene. Hope (2003a) finder også i sin undersøgelse, at kulturen har en sammenhæng med oplys-

ningsgraden. Denne afhandling vil derfor benytte sig af data fra Hofstede (CULTURE) til at under-

søge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem kulturen og oplysningsgraden i Danmark og England. 

Dataene for CULTURE variablen er fundet og beregnet ud fra 6 forskellige dimensioner: Power Di-

stance, Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance, Long Term Orientation og Indulgence.101 

Isoleret set er der ingen af disse dimensioner, der selvstændigt kan beskrive kulturen som helhed, 

derfor inddrages alle i forhold til at beskrive CULTURE. Endeligt vil de 6 dimensioners score blive 

lagt sammen for herefter at finde gennemsnittet, som vil blive benyttet til at måle kulturen i henholds-

vis Danmark og England. 

4.4 Uafhængige variabler 
Tabel 3 giver en kort opsummering af de endelige valgte uafhængige variabler, retningen for variab-

len, en tilhørende kort definition samt datakilden for hver variabel. De fleste data vedrørende virk-

somhedsspecifikke variabler, er manuelt indsamlet (hand-collected) fra årsrapporter. Mens data for 

landespecifikke variabler, hovedsageligt er indsamlet fra offentlige kilder og databaser eller tidligere 

empiriske studier. 

 

                                                 
100 Frost et al., 2006; Glaum et al., 2013. 
101 Se bilag 3 for yderligere beskrivelser og referencer. 
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Virksomhedsspecifikke variabler 
Variabel Retning Beskrivelse Kilde 

GOODWILL_RATIO + Forholdet mellem goodwill og de 
samlede aktiver ultimo 2014 

Hand-collected, 2014  
koncernbalance 

AUDIT_DELOITTE ? 
Variabel kodet 1 for virksomheder, 
der er revideret af Deloitte; 0 for 
andre 

Hand-collected, 2014  
årsrapport 

AUDIT_KPMG ? 
Variabel kodet 1 for virksomheder, 
der er revideret af KPMG; 0 for an-
dre 

Hand-collected, 2014  
årsrapport 

AUDIT_PWC ? Variabel kodet 1 for virksomheder, 
der er revideret af PwC; 0 for andre 

Hand-collected, 2014  
årsrapport 

AUDIT_EY ? Variabel kodet 1 for virksomheder, 
der er revideret af EY; 0 for andre 

Hand-collected, 2014  
årsrapport 

SIZE + 

Indeks for måling af virksomheds-
størrelse ud fra: antallet af totale 
aktiver i forhold til antallet af med-
arbejdere 

Hand-collected, 2014  
årsrapport 

US_LISTED + 
Variabel kodet 1 for virksomheder, 
der er noteret på amerikanske bør-
ser; 0 for andre 

Hand-collected, 2014  
årsrapporter, 

X_LISTED ? 
Variabel kodet 1 for virksomheder, 
der er noteret på udenlandske bør-
ser; 0 for andre 

Hand-collected, 2014  
årsrapporter, NASDAQ 

CAPITAL + 
Variabel kodet 1 for med SEO’s 
obligationsudstedelser i 2014; 0 for 
andet 

Hand-collected, 2014 
årsrapporter 

BID_ASK_SPREAD ? Proxy for at måle kapitalomkost-
ningerne DataStream 

CLOSELY_HELD - 

Den procentvise andel af aktier i 
besiddelse hos strategiske investo-
rer (familie, fonde, institutionelle 
investorer) 

DataStream 

AUDIT_COM_M + 
Variabel kodet 1 for virksomheder, 
der har afholdt flere end 4 møder; 0 
for 4 møder eller derunder 

Hand-collected, 2014 
årsrapport 

INDUSTRY ? Virksomheders tilhørende industri Thomson ONE Banker 

 
Tabel 3 - Virksomhedsspecifikke variabler: beskrivelse og kilde, egen tilvirkning 
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Landespecifikke variabler 
Variabel Retning Beskrivelse Kilde 

ENFORCE + Indeks for måling af graden af 
håndhævelse  

S_MARKET + Indeks for måling af størrelsen samt 
aktivitetsniveauet i aktiemarkedet World Bank 

CULTURE ? 
Værdier for de 6 dimensioner til at 
forklare sammenhængen mellem 
kulturen oplysningsgraden 

Hofstede 

 
Tabel 4 - Landespecifikke variabler: beskrivelse og kilde, egen tilvirkning 

4.5 Forskningsmetode – præsentation af modellen 
Figur 2 på næste side opsummerer afhandlingens forskningsmetode i en model. Det forslås, at føl-

gende virksomhedsspecifikke variabler har indflydelse på overholdelsen af de obligatoriske oplys-

ningskrav vedrørende virksomhedssammenslutninger og indkomstskatter (model 3): GOOD-

WILL_RATIO, AUDIT_PWC, AUDIT_DELOITTE, AUDIT_KPMG, AUDIT_EY, SIZE, US_LI-

STED, X_LISTED, CAPITAL, BID_ASK_SPREAD, CLOSELY_HELD, AUDIT_COM_M, IN-

DUSTRY. Derudover er det forslået, at overholdelsen af oplysningsgraden er påvirket af følgende 

landespecifikke variabler (model 2): S_MARKET, CULTURE, ENFORCEMENT. Regressionsana-

lyserne udføres på baggrund af en analyse for overholdelse på et virksomheds- og landespecifikt ni-

veau via simpel lineær regression (OLS regressionsanalyse). Endvidere vil en sammenkobling af mo-

del 3 og 2 foretages, hvor både virksomheds- og landespecifikke variable undersøges i en samlet 

model (model 1). På dette stadie vil det undersøges, hvilke variabler der tillægges værdi ved oplys-

ningsgraden af de obligatoriske oplysningskrav efter IFRS 3 og IAS 12, for danske og engelske børs-

noterede virksomheder. 

Analysen har fulgt en trinvis tilgang, der kort vil beskrives i det følgende.102 Først og fremmest testes 

de virksomheds- og landespecifikke variabler samlet på oplysningsgraden (COMPLIANCE), det vil 

sige model (1) i figur 2. Dernæst vil industrierne blive koblet sammen med resultaterne for model 1, 

og deraf undersøge de enkelte industriers sammenhæng med oplysningsgraden for IFRS 3 og IAS 12. 

I første omgang foretages en T-Test mellem industrierne, for at konstatere om der er en signifikant 

forskel på industriernes oplysningsgrad. Efterfølgende udarbejdes en regressionsanalyse til at skabe 

                                                 
102 Inspireret af Glaum et al., 2013; Francis et al., 2008; Gaio, 2010. 
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en forståelse for, hvorvidt industrierne har en signifikant sammenhæng med oplysningsgraden.  Her-

efter køres endnu en model, hvor udelukkende landespecifikke variabler vil blive kørt igennem re-

gressionsanalysen (model 2). Slutningsvis køres en model, hvor udelukkende virksomhedsspecifikke 

variable testes på oplysningsgraden (model 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bemærkes dog, at modellen er baseret på den antagelse, at landespecifikke variabler er uaf-

hængige og eksogene. Med andre ord er disse variable uden for den økonomiske model. Det vil sige, 

at de eksogene variabler, har en indflydelse på udfaldet af modellen, men ændringer i modellen på-

virker ikke disse variabler. Virkeligheden er dog ikke så simpel. Tværtimod eksisterer der komplekse 

forhold mellem finansielle tilsynsmyndigheder, håndhævelsesorganer og andre nationale institutio-

S_MARKET 
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Figur 4 - Virksomheds- og landespecifikke faktorer for overholdelse af obligatoriske oplysningskrav relateret til virksomheds-sam-
menslutninger og indkomstskatter, egen tilvirkning med inspiration fra Glaum et al. (2013) 
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ner, som løbende udvikler sig over tid – både internt og eksternt.103 Som resultat, er der nøje kontrol-

leret for tilstedeværelsen af multikollinearitet og forskellige modelvarianter, hvor hver landespecifik 

variabel er kørt igennem regressionsmodellen separat. Ydermere iværksættes en række af forskellige 

test mellem virksomheds- og landespecifikke variabler til at teste for mulige variationseffekter – ek-

sempelvis til at undersøge, hvorvidt effekten af virksomhedsspecifikke variabler på oplysningsgra-

den, påvirkes af landespecifikke variabler (model 1).  

Slutningsvis foretages en robusthedstest med henblik på at undersøge robustheden i resultaterne. Ro-

busthedstesten har til formål, at sikre, at der ikke drages fejlagtige konklusioner i forhold til oprinde-

lige resultater. Med andre ord undersøges, hvor følsomme resultaterne er over for en ændring i mo-

dellen, og dermed hvor solide disse resultater er.  

4.6 Datagrundlag og filtrering  
Denne undersøgelse er baseret på en vurdering af oplysningsgraden relateret til virksomhedssammen-

slutninger (IFRS 3) og indkomstskatter (IAS 12), fokuseret på de førende børsnoterede selskaber i 

Danmark (OMXC20) og England (FTSE100). I henhold til DataStream er der i disse lande i 2014, 

foretaget transaktioner svarende til kr. 883 milliarder, hvoraf hovedparten af opkøbene blev gennem-

ført i England. Med udgangspunkt i markedsindekset OMXC20 og FTSE100, er der blevet sat fokus 

på de mest omsatte aktier repræsenteret på henholdsvis den Københavnske Fondsbørs i Danmark og 

London Stock Exchange i England. Alle årsrapporter er anskaffet elektronisk og hentet ned fra de 

forskellige selskabers tilhørende hjemmeside. 

Som resultat har denne fremgangsmåde givet en potentiel stikprøve på 122 selskaber. I henhold til at 

bestemme den endelige stikprøve, er der foretaget en filtrering af selskaberne, jf. nedenstående figur 

5. De selskaber, der ikke har årsluk i tidsrummet mellem 31. december 2014 og 31. marts 2015104 

samt nedlukkede selskaber – Friends Life Group og Tui Rfd New Post – er blevet elimineret og holdt 

ude for stikprøven. Desuden har A.P. Møller Mærsk og Royal Dutch Shell både A og B aktier. Disse 

selskabers aktier bliver slået sammen og karakteriseres derfor som ét selskab. Dette resulterer i en 

endelig stikprøve på 98 selskaber. 

 

                                                 
103 Leuz, 2010. 
104 2 danske og 18 engelske selskaber. 
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En analyse for IAS 12 vil derfor foretages ud fra den endelige stikprøve på 98 selskaber, da der ikke 

er opstået yderligere forhold, der har påvirket størrelsen af stikprøven. Stikprøvestørrelsen er dog 

forskellig fra IAS 12 til IFRS 3, da det ikke overraskende er alle selskaber, som har foretaget virk-

somhedssammenslutninger i 2014, jf. nedenstående figur 6. Efter en gennemgang af den endelige 

stikprøve af 98 årsrapporter, er 9 selskaber blevet identificeret, som hverken havde haft opkøb i 2014 

eller opnået goodwill fra tidligere virksomhedssammenslutninger. Dette giver tilsammen en stikprøve 

på 89 selskaber. Bemærk dog, at ved denne stikprøve forventes en relativ høj oplysningsgrad hos 

flere af selskaberne, da 42 af disse selskaber ikke har foretaget virksomhedssammenslutning i 2014, 

men har blot goodwill fra tidligere perioder.105 Til at imødekomme denne ”kunstige” og høje oplys-

ningsgrad, vil der udelukkende fokuseres på de selskaber, der har foretaget opkøb. Den endelige 

stikprøve for IFRS 3, vil derfor være baseret på 47 selskaber, der udelukkende har foretaget virksom-

hedssammenslutninger i løbet af regnskabsåret for 2014, jf. figur 3. 

                                                 
105 Mangel på opkøb vil nemlig medføre, at en del paragraffer i IFRS 3, vi blive karakteriseret som at være ikke-relevante 
(N/A). I stedet har virksomheden opfyldt en større andel af de resterende paragraffer, som til slut resulterer i en ”boostet” 
og høj opfyldelsesgrad. 

122

20

2

2

98

Potentiel stikprøve 

- Forskudte regnskabsperioder 

- Nedlukkede selskaber 

- A+B aktier 

  = Endelig stikprøve 

Figur 5 - Proces for bestemmelsen af den endelig population for IAS 12, egen tilvirkning 



Side 60 af 156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomhederne har desuden ikke opgivet regnskabet ud fra samme valuta. Størstedelen af de virk-

somheder har anvendt pund som valuta, mens et mindre antal af virksomheder har anvendt dollar 

eller euro som valuta. Danske virksomheder har hovedsageligt anvendt den danske krone som valuta. 

Til at øge sammenligneligheden omregnes de forskellige valutaer herunder dollar, pund og euro til 

danske kroner. Dette vil særligt tilgodese de anvendte variabler senere i regressionsmodellen, såsom 

total assets, goodwill mv. Alle disse variabler er blevet omregnet til dansk valuta. Valutaomregningen 

er foretaget ved at finde de nødvendige oplysninger fra Nationalbankens hjemmeside. Disse oplys-

ninger har først og fremmest været, at finde valutakurser pr. måned af perioden fra 1. januar 2014 til 

31. marts 2015. Derefter er valuta årsgennemsnittet beregnet for virksomhederne og omregnet til 

danske kroner. Der er således beregnet forskellige valuta årsgennemsnit, som tager højde for alle 

virksomheder i forhold til, hvornår de afslutter regnskabet.   

Som tidligere nævnt, jf. afsnit 4.3.1 Virksomhedsspecifikke variable, kunne det være interessant at 

kigge på selskabernes tilhørende industrier i sammenhæng med oplysningsgraden. Forneden illustre-

res stikprøven for IFRS 3 og IAS 12 fordelt over industrier for henholdsvis Danmark og England: 

 

 

 

98

9

42

47

  Endelig stikprøve for 
IAS 12 

  - Ingen opkøb og goodwill fra 
tidligere perioder 

  - Ingen opkøb men kun  
goodwill fra tidligere perioder 

  = Endelig stikprøve for 
IFRS 3 

Figur 6 - Proces for bestemmelsen af den endelig population for IFRS 3, egen tilvirkning 
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 IFRS 3   
Industri Danmark England Total 

Manufacturing 0 14 14 
Consumer Goods/Services 2 10 12 
Financial 3 7 10 
Other 3 8 11 
Total 8 39 47 

Tabel 5 - Fordeling af stikprøven efter industri og land for IFRS 3, egen tilvirkning 

 IAS 12   
Industri Danmark England Total 

Manufacturing 4 22 26 
Consumer Goods/Services 2 22 24 
Financial 4 21 25 
Other 7 16 23 
Total 17 81 98 

Tabel 6 - Fordeling af stikprøven efter industri og land for IAS 12, egen tilvirkning 

Dataene for den afhængige variabel – oplysningsgraden – er blevet indsamlet igennem en omfattende 

vurdering af den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger og den regnskabs-

mæssige behandling af indkomstskatter via checklisten, jf. nedenstående afsnit 4.6.1 Checklisten. 

Denne vurdering er baseret på en gennemgang af de offentliggjorte regnskabsoplysninger i koncern-

regnskaber for år 2014 ud fra vores stikprøve af de danske og engelske selskaber. 

4.6.1 Checklisten 
Til at kunne foretage en vurdering af de offentliggjorte regnskabsoplysninger, er en checkliste udar-

bejdet, der indeholder alle obligatoriske oplysningskrav for IFRS 3 om virksomhedssammenslutnin-

ger og IAS 12 om indkomstskatter. Den endelige checkliste indeholder i alt 85 punkter, hvoraf 61 

punkter vedrører IFRS 3 og 24 punkter om IAS 12. Mere konkret vurderer checklisten forholde ved-

rørende overholdelse af obligatoriske oplysningskrav forbundet med:  

IFRS 3 – Virksomhedssammenslutninger 

• Gennemførte virksomhedssammenslutninger i løbet af regnskabsåret og efter balancedagen, 

men før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse, herunder navnene på og beskrivelser af 

sammensluttende virksomheder; overtagelsestidspunktet; procentdelen af overtagne stemme-

berettigede egenkapitalinstrumenter; kostprisen for sammenslutningen og en beskrivelse af 

kostprisens elementer, de beløb, der er indregnet på overtagelsestidspunktet for hver kategori 
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af den overtagne virksomheds aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser; en beskrivelse af 

de forhold, der har bidraget til en kostpris, som medfører indregning af goodwill (IFRS 3, 

afsnit 66-70).  

• Samme krævede oplysninger, jf. IFRS afsnit 66-70, der skal gives på et aggregeret niveau for 

virksomhedssammenslutninger, som er gennemført i løbet af regnskabsåret, og som hver for 

sig er uvæsentlige (IFRS 3, afsnit 68).   

• Den sammensluttede virksomheds omsætning og resultat som om, at overtagelsestidspunktet 

for alle virksomhedssammenslutninger gennemført i løbet af regnskabsåret, var foretaget i 

begyndelsen af året (IFRS 3, afsnit 70). 

• Den økonomiske virkning af gevinster, tab, fejlkorrektioner og andre reguleringer, der er ind-

regnet i det aktuelle regnskabsår, og som vedrører virksomhedssammenslutninger, der blev 

gennemført i det aktuelle eller tidligere regnskabsår (IFRS 3, afsnit 72-73). 

• Ændringer i den regnskabsmæssige værdi af goodwill i regnskabsåret, eksempelvis brutto-

værdien og de akkumulerede tab ved værdiforringelse; yderligere goodwill i løbet af regn-

skabsåret; reguleringer, som hidrører fra den efterfølgende indregning af udskudte skatteakti-

ver; nettovalutakursforskelle (IFRS 3, afsnit 74-75).106 

IAS 12 – Indkomstskatter 

• De væsentligste skatteomkostnings- og skatteindtægtselementer, eksempelvis aktuel skatte-

omkostning (skatteindtægt); reguleringer vedrørende aktuel skat for tidligere regnskabsår; ud-

skudt skatteomkostning (skatteindtægt), der vedrører de midlertidige forskelles opståen og 

udligning og vedrørende ændringer i skattesatser eller indførelsen af nye skatter; beløb som 

følge af ikke tidligere indregnet skattemæssigt underskud, fradrag eller midlertidige forskelle, 

som udnyttes til at reducere aktuel og udskudt skatteomkostning (IAS 12, afsnit 79-80). 

• Den samlede aktuelle og udskudte skat, der vedrører poster, som er indregnet på egenkapita-

len, herunder en redegørelse for skatteomkostning (skatteindtægt) og regnskabsmæssigt over-

skud, hvor der foretages en talmæssig afstemning for hvordan skattesatsen opgøres og/eller 

                                                 
106 Bemærk at disse paragraffer relateret til den regnskabsmæssige værdi af goodwill, er fortsat relevant i denne sammen-
hæng – på trods af de selskaber, der udelukkende har opnået goodwill fra tidligere perioder – ikke inddrages i stikprøven 
for IFRS 3. Dette ses i sammenhæng med, at de selskaber der har foretaget virksomhedssammenslutninger i 2014 også 
kan have opnået goodwill fra tidligere regnskabsperioder. Denne paragraf skal derfor medtages i den samlede vurdering 
af selskabernes oplysningsgrad for IFRS 3.  
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en talmæssig afstemning af den gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skatte-

sats, hvorpå den gældende skattesats er opgjort; den skattemæssig omkostning for ophørte 

aktiviteter (IAS 12, afsnit 81). 

• Oplyse beløbet for et udskudt skatteaktiv og hvilke informationer, der indikerer, at det bør 

indregnes; arten af potentielle skattemæssige konsekvenser som følge af udbetaling af udbytte  

til virksomhedens aktionærer (IAS 12, afsnit 82). 

4.6.2 Fremgangsmåde og proces 
Udfyldelsen af checklisten om ovenstående obligatoriske oplysningskrav, er blevet foretaget via en 

gennemgang af de indhentede årsrapporter for de danske og engelske børsnoterede selskaber. Hvert 

punkt i checklisten er kodet som: oplyst (1), ej oplyst (0) eller ikke relevant (N/A). Checklisten er 

yderst detaljeret og udførlig opdelt, hvilket har tilgodeset analysen af den regnskabsmæssige behand-

ling af virksomhedssammenslutninger og indkomstskatter. Selve udfyldelsen af checklisten er sket 

med stor omhu og nøje observationer for at minimere fejl. Checklistens tilgang er baseret på en gen-

nemgribende behandling af årsrapporter, hvilket indebærer koncernresultater, koncernforhold, den 

uafhængige revisors erklæring og særligt årsregnskabet samt tilhørende relevante noter mv. Alle disse 

regnskabselementer og flere er grundigt gennemgået for både at minimere risikoen for, at virksom-

heder bliver straffet for ikke relevante oplysninger, og minimere sandsynligheden for, at overse rele-

vante oplysninger, der præsenteres uden for de primære fremhævede noter – særligt relateret til virk-

somhedssammenslutninger, goodwill, nedskrivninger og indkomstskatter. Eksempelvis kunne oplys-

ninger omkring eventualforpligtelser, herunder tilgange ved køb af virksomheder, til tider kunne fin-

des under noten om hensatte forpligtelser. Det forekom også, at den samlede aktuelle og udskudte 

skat, der vedrører poster, som er indregnet på egenkapitalen, ikke fremgik direkte i regnskabet, men 

blev til gengæld oplyst i indkomstskattenoten. Såfremt der opstod tvivl og det ikke var muligt at 

bestemme, hvorvidt oplysningskravet var relevant eller ej, blev det fastlagt at lade det komme til gode 

for virksomheden. Denne tilgang vil sandsynligvis resultere i en stigende bias i vores checkliste samt 

kunstigt ”booste” oplysningsgraden. Det anerkendes derfor også, at kodningen herunder udfyldelsen 

af checklisten, er delvist baseret på skøn og dels underlagt konkrete subjektive vurderinger. Dette er 

almen praksis, som også har gjort sig gældende i tidligere litteratur ved udarbejdelse af indekser, der 
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også forsøger at kaste lys over oplysningsgraden af obligatoriske oplysninger.107 Arbejdet forbundet 

med at måle noget så komplekst vil derfor ofte være forbundet med nogle antagelse og usikkerheder. 

Gennemgangen af årsrapporterne er blevet udført af to cand.merc.aud. studerende. Efter gennemgan-

gen af årsrapporterne blev checklisten krydsvalideret af en tredje cand.merc.aud. studerende, der også 

har udfyldt checklisten i forbindelse med sin afhandling. Til at starte med blev alle årsrapporterne 

gennemgået i fællesskab, hvor enhver form for tvivl eller uoverensstemmelse blev diskuteret indbyr-

des i gruppen. Hensigten med dette er, at arbejdet med hensyn til udfyldelse af checklisten samt for-

ståelse af årsrapporter herunder skøn, konkrete vurderinger og estimeringer har så vidt muligt været 

ensartet igennem hele processen. Efter en analyse og diskussion af alle 17 danske selskaber i 

OMXC20-indekset, fortsatte kodningen på et mere individuelt niveau for de engelske selskaber. Så-

fremt der alligevel opstod tilfælde, hvor det stod uklart for, hvordan kodningen skulle håndteres, blev 

det drøftet og fuldt afklaret indbyrdes i gruppen. 

Derudover anerkendes det, at den ultimative årsag til manglende overholdelse af de obligatoriske 

oplysningskrav, ikke kan udledes på baggrund af en tredje-parts-vurdering af selskabers finansielle 

årsrapporter og regnskaber. Med andre ord kan det ikke fastlås om den manglede oplysningsgrad, er 

et resultat af utilsigtet forsømmelse, misfortolkning af regler eller en bevidst manglende overholdelse 

af oplysningskravene. Der er forsøgt med stor forsigtighed ikke at straffe virksomheders manglende 

overholdelse af, hvad der vurderes til at være, ikke relevante oplysningskrav. Dog kan det ikke måles, 

hvor relevante eller ikke-relevante disse oplysninger i praksis ville have været for kapitalmarkedets 

deltagere, herunder andre regnskabsbrugere. Derudover er det uundgåeligt accepteret – i det omfang 

manglende overholdelse kan skyldes tilfældige forsømmelser eller vedrører oplysninger, der ikke har 

stor relevans for regnskabsbrugere – at dette vil arbejde imod forsøget på at forstå og identificere, 

hvilke virksomhedsspecifikke og landespecifikke faktorer, der er med til at påvirke oplysningsgraden. 

4.6.3 Datavalidering 
Efter færdiggørelsen af checklisten, er der fuldført nogle afsluttende handlinger til at kvalitetssikre 

det endelige datasæt. Først og fremmest, er der blevet foretaget en revision af datasættet indbyrdes i 

gruppen, hvoraf omkring 10% af stikprøven er blevet vilkårligt udplukket og gennemgået for anden 

gang. Med andre ord er 9 selskaber blevet underlagt en re-performans for både IFRS 3 og IAS 12. 

                                                 
107 Tidligere forskning på området er forholdsvis begrænset, og har hverken ført til en fundamental etableret teori om 
overholdelse af oplysningskrav – eller modsætningsvist – manglende overholdelse af oplysningskrav. Der er dog bred 
enighed om, at et forsøg på at måle noget så komplekst ofte er forbundet med antagelser, usikkerheder og svagheder 
(Brown et al., 2014; M. Glaum et al., 2013; Abdelsalam & Weetman, 2007; Hodgdon et al., 2008). 
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Revisionen foretages med henblik på at afdække eventuelle fejl under udfyldelsen af checklisten og 

indsamlingen af det endelige datasæt. Dette omfatter en identifikation af fejltypen, herunder om der 

var tale om en tilfældig eller systematisk fejl. Ud fra resultatet af revisionen er der observeret få 

systematiske fejl for IFRS 3, afsnit 64 omkring overtagelse af tilgodehavende. Til trods for at disse 

systematiske fejl har haft en minimal indflydelse på oplysningsgraden på cirka 3-4% i forhold til den 

oprindelige gennemgang – er fejlene blevet rettet for hele stikprøven. Dog bør det bemærkes, at et 

øget antal af ikke-relevante paragraffer, giver en større følsomhed i forhold til oplysningsgraden, da 

der blot skal en enkelt oplyst (1) eller ej oplyst (0) til at foretage en større procentvis ændring. Dette 

har særligt gjort sig gældende for IAS 12, hvor fejlmarginen har været op til 10%. Fejlene er også her 

blevet gennemgået og korrigeret for hele stikprøven. På denne måde har vi både styrket tiltroen til 

hinandens arbejde og datakvaliteten i checklisten.  

Derudover er der foretaget en datavalidering af datasættet for netop at sikre, at dataene er behandlet 

ensartet igennem hele checklisten. Med ensartet menes nødvendigheden for at sikre, at al indtastning 

af data er tastet ensartet i Excel. Som resultat er datavalideringen derfor fuldført på en række af om-

råder. Først og fremmest kan der ved datavalidering tilføjes begrænsninger for, hvilke data der kan 

eller skal angives i en celle. På denne måde kan man forhindre at indtaste data, der ikke er gyldige – 

eksempelvis et punktum i stedet for et komma, indtastning af hele tal og forskel på store og små 

bogstaver mv. Dernæst er udvalgte celler foruddefineret på forhånd, hvilket betyder, at brugeren ikke 

selv kan indtaste, men er i stedet forpligtet til at vælge fra en dropdown liste. Prædefinerede celler er 

derfor med til at mindske sandsynligheden for fejl og indtastning af ugyldig data. 

I takt med indtastningen af regnskabstallene fra 2014, har vi valgt at inddrage sammenligningstal fra 

2013. Tallene skal bruges som et benchmark for oplysningsgraden i 2014 og sikre validitet heraf. 

Med andre ord skal det sikres, at tallene for 2014 virker fornuftige, når de sammenlignes med tallene 

for 2013. Samtidig giver det et overblik over oplysningsgraden af de obligatoriske oplysningskrav, 

der bør nogenlunde være på samme niveau som året før. IFRS 3 kan dog – helt forventeligt – være 

mere varierende fra år til år, da der kan være foretaget en virksomhedssammenslutning i det første år 

og intet opkøb i det efterfølgende år. IAS 12 vil dog typisk være mere sammenlignelige og mere 

ensartet fra år til år. Årsregnskabet herunder tallene fra 2013, anvendes derfor, som et ’sanity’ check 

for den beregnede oplysningsgrad og ikke mindst sikre validiteten i datasættet.  
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4.6.4 Transformation af data 
Lineære regressionsanalyse er blandt andet baseret på den antagelse at datene er normalfordelte, som 

også er nævnt tidligere, jf. afsnit 4.2 OLS regressionsanalyse. Dog er der en del datasæt, såsom fi-

nansielle og forretningsmæssige, der ikke er normalfordelte. Særligt har størstedelen af de uaf-

hængige variabler vist sig ikke at være tilnærmelsesvis normalfordelt, hvorfor en passende transfor-

mation af dataene for disse variabler er foretaget. Dette gøres ved at tage den naturlige logaritme. 

Fremgangsmåden for vurderingen af variablerne, som er medtaget i modellen, er sket ved at teste 

normalfordeling ud fra skewness og kurtosis. Skewness eller skævhed er et mål for symmetri, eller 

mere præcist, den manglende symmetri. En fordeling er derfor tilnærmelsesvis symmetrisk, såfremt 

skewness ligger tæt på 0. Kurtosis er et mål for, hvor tunge eller lette ”haler” datasættet har i forhold 

til en normal fordeling. Kurtosis for en standard normalfordeling er 3. Såfremt variablerne har en høj 

kurtosis, vil dataene have en tendens til at have tunge ”haler” eller outliers. Vurderingen af normal-

fordelingen, er blevet foretaget ud fra en observation af histogrammer over de enkelte variabler, hvil-

ket er en effektiv grafisk måde at vise skewness og kurtosis på. De enkelte variabler bliver derfor 

testet for normalfordeling, inden de endelig benyttes i regressionsanalysen. Som tidligere nævnt, har 

en række af variablerne krævet en transformering, hvorfor en gennemgående behandling af variab-

lerne i forhold til at normalisere dataene er blevet foretaget for IFRS 3 og IAS 12, jf. bilag 4 og bilag 

5. Dette er gjort med øje for skewness og kurtosis, hvor både et før og efter billede af outputtet er 

fremvist. Mens de resterende variabler, er såkaldte dummy variabler, som ikke kræver en transfor-

mering. Disse variabler tager blot værdien 0 eller 1 til at indikere en forventning til at påvirke den 

afhængige variabel.  
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5 Analyse 
Det følgende afsnit indeholder den empiriske undersøgelse af underspørgsmålene. Afsnittet er struk-

tureret i to underafsnit. Det første afsnit indledes med en deskriptiv statistisk analyse af IFRS 3 og 

IAS 12 samt korrelationskoefficienterne for den afhængige og de uafhængige variabler. Ud fra den 

deskriptive statistiske analyse, udarbejdes en undersøgelse af de egenskaber virksomhederne har, der 

opfylder eller ej opfylder de obligatoriske oplysningskrav efter IFRS 3 og IAS 12.  I det andet afsnit 

præsenteres resultaterne, herunder en gennemgang af forudsætningerne, for regressionsanalysen samt 

en undersøgelse af robustheden af disse resultater. Strukturen i analysen kan opstilles som følgende:  

 

5.0 Deskriptiv statistik  

5.1 Deskriptiv statistik for IFRS 3  

  5.1.1 Oplysningsgraden – Industrier  

5.1.2 Oplysningsgraden – BIG-4 revisionsvirksomheder  

5.2 Deskriptiv statistik for IAS 12  

 5.2.1 Oplysningsgraden – Industrier  

5.2.2 Oplysningsgraden – BIG-4 revisionsvirksomheder  

5.3 Top-10 liste  

5.4 Sammenhæng mellem oplysningsgraden og virksomhedsstørrelse  

5.5 Korrelationskoefficienter  

 

6.0 OLS regressionsanalyse  

6.1 Resultater for IFRS 3  

6.1.2 Gennemgang af forudsætninger  

6.1.3 Gennemgang af resultaterne  

6.1.4 Robusthedstest  

6.1.5. Analyse af industrier for IFRS 3 

6.1 Resultater for IFRS 3  

6.2.1. Gennemgang af forudsætningerne  

6.2.3. Gennemgang af resultaterne  

6.2.4 Robusthedstest 

6.2.5 Analyse af industrier for IAS 12  
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5 Deskriptiv statistisk analyse  
Indledningsvis er analysen opdelt i en særskilt analytisk deskriptiv gennemgang af IFRS 3 og dernæst 

IAS 12. Med denne struktur opnås en gennemgribende og detaljeret gennemgang af oplysningsgraden 

for disse to regnskabsstandarder. Den særskilte deskriptive analyse suppleres med en undersøgelse af 

oplysningsgraden baseret på både industrier og BIG-4 revisionsvirksomheder. Efterfølgende tilknyt-

tes en kombineret analyse af IFRS 3 og IAS 12 i form af en top-10 rangering over de børsnoterede 

selskaber, der formår at opfylde disse obligatoriske regnskabsstandarder bedst muligt. Dernæst fore-

tages en deskriptiv analyse med fokus på sammenhængen mellem oplysningsgraden for IFRS 3 og 

IAS 12 i forhold til virksomhedsstørrelsen baseret på totale aktiver, antal medarbejdere og omsæt-

ning. Afslutningsvist præsenteres to tabeller, der viser parvise korrelationskoefficienter for den af-

hængige og de uafhængige variable. 

Tabel 7 samt tabel 8 på side 70-71 og side 77-78 viser den udarbejdede deskriptive statistik for den 

afhængige variabel og de uafhængige variabler for henholdsvis IFRS 3 og IAS 12. Tabellen er opdelt 

i to dele. Den første del af tabellen beskriver middelværdien, standardafvigelsen, median, minimum 

og maksimum for oplysningsgraden for henholdsvis IFRS 3 og IAS 12. Den anden del af tabellen 

beskriver værdierne for de uafhængige variable  

Til at skabe et overblik over det endelige datasæt herunder stikprøven, vises fordelen af selskaberne 

i henholdsvis Danmark og England for IFRS 3 og IAS 12 som følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

17

IAS 12 - Antal selskaber

UK Denmark

39

8

IFRS 3 - Antal selskaber

UK Denmark
Figur 7 - Endelig stikprøve over selskaber i Danmark 
og England for IFRS 3, egen tilvirkning 

Figur 8 - Endelig stikprøve over selskaber i Danmark 
og England for IAS 12, egen tilvirkning 
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5.1 Deskriptiv statistik for IFRS 3 
Den gennemsnitlig oplysningsgrad i Danmark og England for IFRS 3 ligger på 83% (median på 82%), 

jf. tabel 7, s. 69-70, hvoraf tre engelske virksomheder (Shire, Reckitt Benckiser Group og SSE) for-

mår at oplyse alle de obligatoriske krav om virksomhedssammenslutninger. Den mindste overhol-

delse af IFRS 3 blev udvist af det engelske selskab, Sabmiller, med en oplysningsgrad på 56%. Stør-

stedelen af oplysningsgraden for IFRS 3 i 2014 stammer fra England (84%), hvoraf tillige størstede-

len af virksomhedssammenslutninger har fundet sted.108 Isoleret set har England gennemsnitlig en 

større oplysningsgrad for IFRS 3 på 84%, sammenlignet med Danmarks gennemsnitlige oplysnings-

grad på 78%. Standardafvigelsen er et statistisk mål for variablens variation omkring middelværdien 

af stikprøven. Med andre ord et udtryk for, hvor tæt enkeltresultaterne ligger på gennemsnittet – jo 

lavere standardafvigelser, desto mere ensartet resultater. Standardafvigelsen for IFRS 3 ligger på 

11%. Oplysningsgraderne fra selskab til selskab har altså en spredning på 11% fra gennemsnittet. I 

sammenhæng kan variationsbredden inddrages, hvor der kigges på henholdsvis den mindste og stør-

ste observation. I England oplyses den mindste oplysningsgrad på 56% og den maksimale på 100%, 

hvilket giver en variationsbredde på 44%. I Danmark ligger den mindste oplysningsgrad på 67% og 

den absolutte maksimale på 92%. Dette giver en variationsbredde på blot 25%, hvilket er væsentlig 

mindre sammenlignet med de engelske selskaber. Dog skal dette ses i forhold til stikprøvestørrelsen 

for henholdsvis England og Danmark – jf. figur 7 og 8, s. 68 – som har en væsentlig forskel, hvorfor 

en decideret konklusion ikke er hensigtsmæssig grundet et sammenlignelighedsproblem.  

Manglerne for oplysningskravene omkring virksomhedssammenslutninger i 2014, er mest ofte rela-

teret til udgifter i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, det tilgodehavende kontraktuelle 

beløb, forklaringer vedrørende goodwill herunder beskrivelse af forventede synergi. Andre mangler 

relateres til manglende reguleringer af goodwill eller eventuelle gevinster, der er indregnet i et tidli-

gere regnskabsår, jf. afsnit 4.6.1 Checklisten, IFRS 3, afsnit 64. Dette er fastslået på baggrund af en 

observation af den udfyldte checkliste. Derudover kan manglerne relateres til utilstrækkelige oplys-

ninger vedrørende uvæsentlige virksomhedssammenslutninger, såsom navnene og beskrivelser for 

opkøbet, overtagelsestidspunktet, procentdelen af det overtagende mv., jf. afsnit 4.6.1 Checklisten, 

IFRS 3, afsnit 68.

                                                 
108 I England blev der foretaget 39 virksomhedssammenslutninger i 2014, jf. Tabel 5 – Fordeling af stikprøven efter 
industri og land for IFRS 3, side 61. 
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Tabel 7. Deskriptiv statistik for den afhængige og de uafhængige variabler for IFRS 3. 

 N Mean Standard deviation Median Minimum Maximum 

Del 1: Dependent variable (level of compliance) 

 

COMPLIANCE 

 

 

 

0,8326 

 

 

0,1055 

 

 

0,8200 

 

 

 

By country 
     

 

Denmark 39 0,778 0,077 0,775 0,670 0,920 

UK 8 0,844 0,108 0,850 0,560 1,000 

       

By industry       

Manufacturing 14 0,860 0,069 0,875 0,750 0,097 

Consumer Goods/Service 12 0,801 0,149 0,810 0,560 1,000 

Financials 10 0,813 0,085 0,795 0,720 0,970 

Other 11 0,850 0,107 0,810 0,670 1,000 

       

By auditor       

PwC 19 0,820 0,100 0,810 0,560 1,000 

Deloitte 8 0,795 0,114 0,750 0,670 1,000 

KPMG 12 0,866 0,106 0,880 0,630 1,000 

EY 8 0,833 0,114 0,835 0,620 0,970 

       

 N Mean Standard deviation Median Minimum Maximum 

Del 2: Company-level independent variables       

       

GOODWILL_RATIO 47 0,196 0,163 0,184 0 0,490 

Total assets (1000 DK) / Number of employees 47 86.965 241.967 3559 486 1.262.846 
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Tabel 7. Fortsat 

 N Mean Standard deviation Median Minimum Maximum 

       

CLOSELY_HELD (%) 47 0,084 0,155 0,014 0 0,660 

BID_ASK_SPREAD 47 0,0006575 0,0002621 0,0006682 0,0002007 0,0012781 

       

Dummy variabler  = 0 = 1    

US_LISTED 47 36 11    

X_LISTED 47 38 9    

CAPITAL 47 8 39    

AUDIT_COM_M 47 19 28    

 

Del 3: Country-level variables     

  ENFORCE S_MARKET CULTURE 

 
  

Market capitalization of listed companies  

(% of GDP)   

       

Denmark  49 0,7135 39,33 

UK  54 1,2265 57,5 

Tabel 7 - Deskriptiv statistik for den afhængige og de uafhængige variabler for IFRS 3, egen tilvirkning 
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I tabel 7 del 2 ’Company-level independent variables’, er dummy-variablerne også præsenteret fordelt 

i forhold til antallet af 0’er og 1’er ud fra en stikprøvestørrelse på 47. Ud fra dummyvariablen US_LI-

STED kan det konstateres, at der er 11 ud af 47 virksomheder, der er noteret på det amerikanske 

marked, og dermed 36 virksomheder som ikke er noteret i USA. Derudover er 9 virksomheder X_LI-

STED, hvilke vil sige, at disse selskaber generelt er noteret på det udenlandske marked, mens de 

resterende 38 virksomheder kun er noteret i deres repræsentative hjemland. Yderligere kan det be-

mærkes ud fra CAPITAL, at der er 39 virksomheder som i 2014 har udstedt nyere aktier eller obliga-

tioner, hvilket ikke var tilfældet for de 8 andre virksomheder. I forhold til AUDIT_COM_M variab-

len, er der 28 virksomheder, som formåede at afholde 5 eller flere revisionsudvalgsmøder i 2014, 

mens de resterende 19 virksomheder afholdte 4 eller færre revisionsudvalgsmøder.   

Del 3 ’Country-level variables’ beskriver den deskriptive statistik for landevariablerne: ENFORCE, 

S_MARKET, CULTURE. Enforcement er udledt af Brown et al. (2014) ’Enforcement indekset’, 

hvor ’audit’ og ’enforcement’ er lagt sammen, jf. bilag 2. Både Danmark og England har scoret en 

værdi på 22 for ’enforcement’, men har en forskel i ’audit’ på henholdsvis 27 og 32.  S_MARKET er 

målt ud fra ’market capitalization of listed companies (% of GDP)’. Værdierne for denne er trukket 

ud fra World Bank databasen. Som forventet har England en højere markedskapitalisering (1,2265) 

sammenlignet med Danmark (0,7135). CULTURE er beregnet ud fra Hofstedes 6-D model, jf. 4.3.2 

afsnit Landespecifikke variabler og bilag 3. England har en gennemsnitlig score på 57,5, mens Dan-

mark har en score på 39,33. Der er ikke yderligere bemærkninger til denne værdi. 

5.1.1 Oplysningsgraden – Industrier 
Oplysningsgraden for IFRS 3 for henholdsvis Danmark og England, kan også illustreres ved at opdele 

selskaberne i deres tilhørende industrier. Selskaberne er blevet kategoriseret i 4 industrigrupper: Ma-

nufacturing, consumer goods/services, financials og other. Forneden illustreres oplysningsgraden for 

disse 4 industrier for IFRS 3, jf. figur 9. 
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Figur 9 - Oplysningsgraden af børsnoterede selskaber fordelt over 4 industrigrupper for IFRS 3, egen tilvirkning 

 

Den højeste gennemsnitlig oplysningsgrad opnås af industrien ’manufacturing’ på 86% og ’other’ på 

85%, mens den laveste oplysningsgrad på 80% og 81% bliver udvist af ’consumer goods/services’ 

sammen med ’financials’. Standardafvigelsen og dermed spredningen mellem oplysningsgraden af 

industrierne er forholdsmæssige høje – eksempelvis standardafvigelsen på 15% for ’consumer 

goods/services’. Standardafvigelsen set i relation til minimum og maksimum bekræfter ligeledes den 

relative store variationsbredde i oplysningsgraden for denne industri. Minimum for ’consumer 

goods/services’ er på 56% og maksimum på 100%. Selskaberne oplyser derfor i forskellige grader 

inden for denne industri. Den store variationsbredde i oplysningsgraden for henholdsvis Danmark og 

England, er derfor hovedsageligt påvirket af ’consumer goods/services’ industrien. Den mindste 

spredning og dermed en lavere standardafvigelse, kan konstateres i ’manufacturing’ industrien. Stan-

dardafvigelsen for denne industri ligger på 7%. Denne forholdsvise lave standardafvigelse samt den 

højeste oplysningsgrad på 86%, kan give et indtryk for, at ’manufacturing’ industrien har en højere 

oplysningsgrad til sammenligning for andre industrier. Dette skal dog igen specifikt betragtes i for-

hold til dette datasæt, hvorfor konkrete betragtninger udelukkende kan fremføres hertil. Dette aspekt 

vil ligeledes inddrages ved analysen af oplysningsgraden for IAS 12. Kategorien ’other’ dækker over 

en række af virksomheder fra forskellige industrier, jf. bilag 1. Denne kategori indeholder 11 selska-

ber, der tilsammen formår at oplyse gennemsnitlig 85% af oplysningskravene. Oplysningsgraden for 

denne kategori ligger forholds tæt på gennemsnittet, men har dog stadig nogle ekstremer med en 
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minimumsopfyldelse på 67% og en maksimum opfyldelse på 100%. Dette indikerer ligeledes større 

forskelle mellem de børsnoterede selskabers overholdelse af IFRS 3. 

5.1.2 Oplysningsgraden – BIG-4 revisionsvirksomheder 
Tabel 7 viser yderligere oplysningsgraden fordelt imellem de enkelte BIG-4 revisionsvirksomheder i 

forhold til IFRS 3. Følgende figur 10 illustrerer de børsnoterede selskabers overholdelse af de obli-

gatoriske oplysningskrav fordelt over de 4 største revisionshuse: 

 
Figur 10 - Oplysningsgraden af børsnoterede selskaber fordelt over BIG-4 revisionsvirksomheder for IFRS 3, egen tilvirkning 

 

Gennemsnittet eller middelværdien for oplysningsgraden mellem BIG-4 ligger i intervallet 80-90%, 

hvoraf KPMG ligger i den høje ende med 86% (median på 88%) i oplysningsgrad. Samtidig ligger 

standardafgivelsen for KPMG på 11%, hvilket er forholdsmæssigt lavere end EY (11,4%) og Deloitte 

(11,3%), men dog højere end PwC (10%). Med andre ord er spredningen, for de enkelte selskabers 

oplysningsgrad KPMG reviderer på, 11% fra gennemsnittet. Den største spredning opleves netop hos 

EY, som har en standardafvigelse på 11,4%. 

Den forholdsmæssige høje oplysningsgrad for KMPG er dog heller ikke helt overraskende, når der 

kigges nærmere på de selskaber KPMG reviderer. Her viser det sig, at et større antal af de selskaber, 

der revideres af KPMG og har virksomhedssammenslutninger i 2014, er tilknyttet ’manufacturing’ 

industrien. Disse virksomheder er blandt andet Bae Systems, Capita, Intertek Group, Johnson Mat-

they, Rolls-Royce Holdings mfl. ’Manufacturing’ var netop den industri, der opnået den højeste gen-

nemsnitlige oplysningsgrad på 86%, jf. afsnit 5.1.1 Oplysningsgraden baseret på industrier.  

82%
80%

87%

83%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

IFRS 3 - BIG-4 revisionsvirksomheder

Pwc Deloitte KPMG EY



Side 75 af 156 
 

Den laveste gennemsnitlig oplysningsgrad for IFRS 3 viser sig at være hos Deloitte på 80%. Kigger 

man endnu en gang nærmere på Deloittes kunder i 2014 for Danmark og England, kan det konstateres, 

at et større antal af selskaberne er tilknyttet enten ’consumer goods/services’ eller ’financials’ indu-

strien. Begge af disse industrier har haft den laveste gennemsnitlig oplysningsgrad på henholdsvis 

80% og 81%, jf. afsnit 5.1.1 Oplysningsgraden baseret på industrier.   

5.2 Deskriptiv statistik for IAS 12 
Den gennemsnitlige oplysningsgrad i Danmark og England for IAS 12 er på 75% (median på 77%), 

jf. tabel 8, s. 77-78 hvoraf et engelsk selskab (Centrica) oplyser alle oplysninger for indkomstskatter. 

Den mindste overholdelse af de obligatoriske oplysningskrav blev udvist af det engelske selskab, 

Whitebread, som har en oplysningsgrad på kun 33% i IAS 12. Standardafvigelsen og dermed spred-

ningen ligger på 13% for IAS 12, hvilket er lidt højere i forhold til IFRS 3 (10%). Isoleret set har 

Danmark og England samme gennemsnitlig oplysningsgrad på 75%. Standardafvigelsen for IAS 12 

ligger på 13%, hvilket er lidt højere til sammenligning for IFRS 3 (11%). Ekstremerne for oplys-

ningsgraden for England strækker sig fra et minimum på blot 33% til et maksimum på 100%. Dette 

giver en samlet variationsbredde på 67%. Med andre ord er selve intervallet for oplysningsgraden 

rimelig bred for England. Kigger man isoleret set på Danmark, ligger minimums oplysningsgraden 

på 57% og en maksimal oplysning på 86%. Dog skal disse beløb endnu en gang tages i betragtning 

med stikprøvestørrelsen, som er stærkt varierende med 81 selskaber i England og 17 selskaber i Dan-

mark, jf. figur 7 og 8. En opdeling set ud fra oplysningsgraden pr. industri, vil derfor også tilknyttes 

til IAS 12. 

Overholdelsen af de obligatoriske oplysningskrav for IAS 12, har også været problematisk på nogle 

områder: 1) Den manglende overholdelse i forhold til indkomstskatter var ofte relateret til nedskri-

velse af ikke uudnyttede udskudte skatteaktiver, 2) Oplysninger vedrørende indregningen af udskudte 

aktiver, når det er afhængig af fremtidig skattepligtig indkomst og/eller når virksomheden har lidt et 

tab, jf. afsnit 4.6.1 Checklisten, afsnit IAS 12, afsnit 81. Dette er fastslået på baggrund af en observa-

tion af den udfyldte checkliste. 

I nedenstående tabel 8, side 77-78, er der ligeledes vist fordelingen af dummyvariablerne for IAS 12, 

som er udarbejdet på baggrund af en stikprøvestørrelse på 98 selskaber. I forhold til US_LISTED kan 

det konstateres, at der er 21 virksomheder, som er noteret på det amerikanske marked, mens 77 virk-

somheder ikke er noteret i USA. Derudover er der 20 virksomheder som er X_LISTED, hvilket vil 

sige, at disse virksomheder er noteret på det udenlandske marked, hvoraf 78 virksomheder blot er 
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noteret i hjemlandet. Ud fra CAPITAL dummyvariablen kan det konstateres, at 78 virksomheder 

valgte at udstede nyere aktier eller obligationer i 2014. I forhold til den sidste dummyvariabel AU-

DIT_COM_M, kunne det ud fra årsrapporterne for 2014 observeres, at 61 virksomheder har afholdt 

5 eller flere revisionsudvalgsmøder, mens 37 virksomheder blot har afholdt 4 eller færre revisionsud-

valgsmøder. 
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Tabel 8. Deskriptiv statistik for den afhængige og de uafhængige variabler for IAS 12. 

 N Mean Standard deviation Median Minimum Maximum 

Del 1: Dependent variable (level of compliance) 

 

COMPLIANCE 

  

 

0,75 

 

 

0,127 

 

 

0,765 

  

 

By country 

      

Denmark 17 0,750 0,087 0,765 0,570 0,860 

UK 81 0,750 0,134 0,770 0,330 1,000 

       

By industry       

Manufacturing 26 0,771 0,118 0,780 0,440 0,940 

Consumer Goods/Service 24 0,756 0,144 0,815 0,330 0,930 

Financials 25 0,697 0,140 0,730 0,420 0,930 

Other 23 0,768 0,104 0,770 0,560 1,000 

       

By auditor       

PwC 38 0,748 0,122 0,775 0,500 1,000 

Deloitte 20 0,717 0,136 0,740 0,420 0,920 

KPMG 20 0,795 0,098 0,830 0,560 0,940 

EY 19 0,758 0,133 0,770 0,330 0,930 

       

 N Mean Standard deviation Median Minimum Maximum 

Del 2: Company-level independent variables       

       

SIZE:       

Total assets (1000 DK) / Number of Employees 98 59.190 173.807 3.847 72 1.262.846 
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Tabel 8. Fortsat 
 N Mean Standard deviation Median Minimum Maximum 

       

 

CLOSELY_HELD (%) 98 0,097 0,160 0,020 0 0,750 

BID_ASK_SPREAD 98 0,0006502 0,0002761 0,0006613 0,0002007 0,00017988 

       

Dummy variabler  = 0 = 1    

US_LISTED 98 77 21    

X_LISTED 98 78 20    

CAPITAL 98 20 78    

AUDIT_COM_M 98 37 61    

 

Del 3: Country-level variables     

  ENFORCE S_MARKET CULTURE 

 
  

Market capitalization of listed companies  

(% of GDP)   

       

Denmark  49 0,7135 39,33 

UK  54 1,2265 57,5 

Tabel 8 - Deskriptiv statistik for den afhængige og de uafhængige variabler for IAS 12, egen tilvirkning
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5.2.1 Oplysningsgraden – Industrier 
På samme måde som tidligere er oplysningsgraden nu illustreret for den obligatoriske regnskabsstan-

dard IAS 12 i forhold til industrier. Selskaberne er opdelt og kategoriseret som følgende: Manufactu-

ring, consumer goods/services, financials og other. Følgende figur 11 illustrerer oplysningsgraden for 

IAS 12 pr. industri: 

 

 
Figur 11 - Oplysningsgraden af børsnoterede selskaber fordelt over 4 industrigrupper for IAS 12, egen tilvirkning 

 

Gennemsnittet eller middelværdien for oplysningsgraden mellem de 4 industrier ligger i intervallet 

70-80%, hvoraf ’manufacturing’ og ’other’ kategorien ligger i den høje ende med 77%. Den absolutte 

laveste oplysningsgrad på 70% bliver udvist af ’financials’. Standardafvigelsen mellem oplysnings-

graden for industrierne viser sig at være relative høje for IAS 12, hvilket også blev observeret tidligere 

under analysen af IFRS 3. Samme tendens gøre sig gældende her, hvor industrierne ’consumer 

goods/services’ og ’financials’, har en standardafvigelse på 14%. Standardafvigelsen set i relation til 

minimum og maksimum værdierne, bekræfter ligeledes den relative store spredning i oplysningsgra-

den for disse industrier. Minimum for ’consumer goods/services’ er på 33% og maksimum på 93% 

for oplysningsgraden, hvilket svarer til en variationsbredde på 60%. Mens ’financials’ har en variati-

onsbredde på 51%. Selskaberne oplyser derfor i forskellige grader inden for disse industrier. Den 

store variationsbredde i oplysningsgraden for henholdsvis Danmark og England, er derfor hovedsa-

geligt påvirket af ’consumer goods/services’ og financials’ industrierne. Den mindste standardafvi-

gelse, kan konstateres i ’other’ samt ’manufacturing’, som ligger på henholdsvis 10% og 12%. 
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Resultaterne for IAS 12 kan på mange måder minde om tendenserne for IFRS 3, når oplysningsgraden 

baseres ud fra ovenstående 4 industrigrupper. ’Manufacturing’ er endnu en gang den industri, der 

ligger i den høje ende i forhold til oplysningsgraden på 77% og en forholdsvis lav standardafvigelse 

på 12% (dog 2% højere end ’other’ kategorien). Denne betragtning bekræfter igen, at ’manufacturing’ 

industrien har generelt en højere oplysningsgrad til sammenligning for andre industrier.  

5.2.2 Oplysningsgraden – BIG-4 revisionsvirksomheder 
Tabel 8 viser yderligere oplysningsgraden fordelt imellem de enkelte BIG-4 revisionsvirksomheder i 

forhold til IAS 12. Følgende figur 12 illustrerer de børsnoterede selskabers overholdelse af de obli-

gatoriske oplysningskrav fordelt over de 4 største revisionshuse: 

 

 
Figur 12 - Oplysningsgraden af børsnoterede selskaber fordelt over BIG-4 revisionsvirksomheder for IAS 12, egen tilvirkning 

 

Det bemærkes, at gennemsnittet eller middelværdien for oplysningsgraden mellem BIG-4 ligger nu 

lavere set i forhold til IFRS 3, hvor intervallet nu ligger mellem 70-80%. Dog ligger KPMG fortsat i 

den høje ende med 79% (median på 83%) i oplysningsgrad. Samtidig ligger standardafvigelsen på 

10%, hvilket endnu en gang er lavere i forhold til EY (13%) og PwC (12%) samt Deloitte (14%). 

Med andre ord er spredningen, for de enkelte selskabers oplysningsgrad KPMG reviderer på, 10% 

fra den gennemsnitlig oplysningsgrad Den største spredning kan konstateres hos Deloitte, som har en 

standardafvigelse på 14%. Ser man endnu en gang denne spredning i forhold til minimum og maksi-

mum værdierne, kan det bemærkes, at KPMG også her har den mindste variationsbredde på 38%. 
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Den største variationsbredde ses hos EY, som har et minimum på 33% og et maksimum på 93%. 

Dette giver EY den højeste variationsbredde på 60% efterfulgt af Deloitte og PwC på 50%.  

Den forholdsmæssige høje oplysningsgrad for KPMG, blev analyseret tidligere under den deskriptive 

analyse af IFRS 3, jf. afsnit 5.1.2 Oplysningsgraden – BIG-4 revisionsvirksomheder, hvorfor en høj 

oplysningsgrad for IAS 12 ikke forekommer overraskende. Størstedelen af KPMGs kundebase var 

nemlig tilknyttet ’manufacturing’ industrien, som også er en af de industrier, der har den højeste 

oplysningsgrad for IAS 12. Deloitte har midlertidig den gennemsnitlig laveste oplysningsgrad for 

IAS 12 på 72%. Dette var ligeledes også tilfældet ved IFRS 3, hvor Deloitte havde en oplysningsgrad 

på 80%. Tager man et nærmere kig på Deloittes kunder og de selskaber som bliver revideret, kan det 

konstateres, at cirka 25% af Deloittes kundebase i IAS 12 for England og Danmark, er tilknyttet 

kategorien ’financials’. Disse selskaber er blandt andet Jyske Bank, Tryg, Direct Line Insurance 

Group, Hammerson mv., som tilsammen har opnået en gennemsnitlig oplysningsgrad på 59%. ’Fi-

nancials’ var desuden den industri, der opnået den laveste gennemsnitlige oplysningsgrad på 70% for 

IAS, jf. afsnit 5.2.1 Oplysningsgraden – Industrier. Derudover har Deloitte også nogle selskaber til-

knyttet ’consumer goods/services’ industrien, som også havde en mindre oplysningsgrad på 76% i 

forhold til ’manufactoring’ (77%) og ’other’ (77%). 

5.3 Top-10 liste 
I nedenstående tabel 9, er der udarbejdet en rangering af virksomheder i forhold til opfyldelsesgraden 

af IFRS 3 og IAS 12. Tabellen viser først og fremmest en top-10 liste over de selskaber, som bedst 

muligt opfylder de obligatoriske krav efter IFRS 3. Listen og rangeringen af virksomhederne er ud-

arbejdet på baggrund af 47 virksomheder, der har foretaget virksomhedssammenslutninger efter IFRS 

3. De selvsamme 47 virksomheder er også valgt i forhold til sammenligneligheden af stikprøvestør-

relsen for IAS 12, ud fra den oprindelige stikprøvestørrelse på 98 virksomheder, for den pågældende 

regnskabsstandard. De andre virksomheder der ikke er en del af stikprøvestørrelsen på 47 vil således 

holdes udenfor pga. den manglende sammenligelighed. Det skal også bemærkes at rangeringen ud fra 

den fulde stikprøvestørrelse spænder fra 1 til 27 for IFRS 3, samt 1 til 25 for IAS 12 – forskellen 

stammer fra virksomheder der deler samme rang. Disse virksomheder der er i denne top 10 liste for 

IFRS 3, vil således også blive sammenlignet med, hvor de er rangeret i forhold til IAS 12. Det vil 

være interessant at se, hvorvidt disse virksomheder, har den samme rangering på tværs af regnskabs-

standerne, og i givet fald at der er forskel, hvor stor er denne så. I nedenstående tabel 9 ses ranglisten 

af virksomheden for IFRS 3 og IAS 12 samt deres oplysningsgrad for begge regnskabsstandarder. 
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Rang 
IFRS 3 

Rang 
IAS 12 Selskaber Oplysningsgrad 

IFRS 3 
Oplysningsgrad 

IAS 12 

1 8 SHIRE 100% 83% 
1 16 RECKITT BENCKISER GROUP 100% 73% 
1 19 SSE 100% 67% 
2 15 JOHNSON MATTHEY 97% 75% 
2 17 LONDON STOCK EX.GROUP 97% 70% 
2 18 PEARSON 97% 69% 
3 8 ITV 96% 83% 
4 14 ASTRAZENECA 95% 76% 
4 15 LAND SECURITIES GROUP 95% 75% 
5 5 GKN 94% 87% 
6 12 MEGGITT 93% 79% 
7 14 TDC 92% 76% 
8 7 CAPITA 91% 85% 
9 5 INTERTEK GROUP 90% 87% 
9 13 CRH 90% 77% 
9 14 GLENCORE 90% 76% 
10 3 BUNZL 89% 89% 

Tabel 9 - Top-10 liste over IFRS 3 selskaber i forhold til IAS 12, egen tilvirkning 
 

Tabellen er taget udgangspunk i de virksomheder der oplyser mest i forhold til oplysningsgraden for 

IFRS 3, som er blevet rangeret fra 1 til 10.  Der er virksomheder der deler samme rang, hvis de har 

samme oplysningsgrad, f.eks. er der 3 virksomheder der er rangeret som nummer 1 for IFRS 3, da de 

har en oplysningsgrad på 100%. Dette leder til, at der er i alt 17 virksomheder som er med i top 10 

listen. Efter at der er blevet fortaget en rangliste af virksomhederne i forhold til IFRS 3, er deres 

rangliste i forhold til IAS 12 også fundet og oplyst, jf. tabel 9.  

Det mest iøjnefaldende i denne tabel er, at de øverste virksomheder i ranglisten for IFRS 3 ikke deler 

helt samme placering for IAS 12.  De 3 virksomheder, der har scoret højst i ranglisten for IFRS 3 og 

deler en første plads, ligger på henholdsvis 8, 16 og 19 i rank for IAS 12. Det er især virksomheden 

Reckitt Benckiser Group og SSE, som har et stort spring i forhold til oplysningsgraden for IFRS 3 

sammenlignet med IAS 12. I forhold til listen med de 17 virksomheder, så forekommer det lidt para-

doksalt at de to virksomheder ligger øverst på listen for IFRS 3, men ligger faktisk helt nede blandt 

bunden for IAS 12, hvis man sammenligner dem med de andre virksomheder. De to virksomheder 

formår at opfylde henholdsvis 73% og 67% af oplysningskravene for IAS 12, hvilket giver dem en 

meget lav placering i listen. Shire som også ligger på en delt første plads for IFRS 3, har også en 

udmærket placering i forhold til de to andre virksomheder for IAS 12, hvilket er rang nummer 8.  
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Det kan også bemærkes, at de virksomheder der er rangeret som nummer 2 for IFRS 3, heller ikke 

har fået en høj score for IAS 12. De 3 virksomheder Johnson Matthey, London Stock Ex. Group og 

Pearson ligger rangeret som nummer 15, 17 og 18. Ud over at de indbyrdes er placeret højt for IFRS 

3, så ligger de på nogenlunde samme lave niveau for IAS 12. På baggrund af deres høje rang placering 

for den ene standard virker dette også lidt selvmodsigende, at de ender med at have en lav placering 

i forhold til IAS 12. Samme tendens kan også observeres for Astrazeneca og Land Securities Group, 

der er placeret som rang nummer 4 for IFRS 3, men ender nede på rang nummer 14 og 15 for IAS 

12. Der kan indtil videre iagttages, at der ikke er en positiv sammenhæng med virksomheder og deres 

oplysningsgrader r i forhold til de to standarder. Tværtimod virker det til, at virksomheder som har 

en høj oplysningsgrad og rangering for IFRS 3, har en lav oplysningsgrad og dermed en lav rangering, 

når det kommer til IAS 12. Dette er dog ikke gældende for alle virksomheder, hvoraf nogle viser et 

mere konsistent niveau af overholdelse samt rangeringen for begge regnskabsstandarder. Hvis man 

kigger kun i forhold til rangeringen af de to regnskabsstandarder, så er ITV (3/8), GKN (5/5) og 

Capita (8/7), nogenlunde placeret på samme niveau af rang i begge regnskabsstandarder. Hvis man 

derimod kun forholder sig til oplysningsgraden for de 2 regnskabsstandarder, så er det blot Intertek 

Group, der formår at holde en relativ høj oplysningsgrad for begge regnskabsstandarder med 90% for 

IFRS 3 og 87% for IAS 12. Derudover vil det også være relevant at nævne virksomheden Bunzl, som 

ligeledes formår at holde et højt konsistent niveau i begge regnskabsstandarder med 89% i opfyldel-

sesgrad for både IFRS 3 og IAS 12. Her kan det også være lidt bemærkelsesværdigt, at selvom Bunzl 

har den samme oplysningsgrad i begge regnskabsstandarder med 89%, så er der et spring i forhold til 

deres rangering. Deres rang i forhold til IFRS 3 ender på nummer 10, mens de ender på nummer 3 

for IAS 12. Dette understreger således, også at der generelt er en højere oplysningsgrad for virksom-

heder i forhold til IFRS 3 end IAS 12, hvilket også afspejles i gennemsnittet for de to regnskabsstan-

darder, som lå på henholdsvis 83% for IFRS 3 og 75% for IAS 12.  

Overordnet illustrerer tabel 10, at virksomheder med en høj oplysningsgrad for IFRS 3 ikke nødven-

digvis har samme høje oplysningsgrad for IAS 12. Der er altså ikke fundet en positiv sammenhæng 

mellem rangeringen af virksomhederne i forhold til IFRS 3 og IAS 12. Der er snarer observeret en 

negativ sammenhæng for de fleste højt rangeret virksomheder i IFRS 3 i forhold til IAS 12. Konklu-

derende er derfor ikke fundet en sammenhæng, men virker mere til at være en tilfældig rangeringen 

for IFRS 3 og IAS 12. 
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5.4 Sammenhæng mellem oplysningsgraden og virksomhedsstørrelse 
Nedenstående tabeller illustrerer top-5 og bund-5 statistikker for målinger af virksomhedsstørrelsen, 

baseret på totale aktiver, antal medarbejdere, omsætningen samt den dertilhørende oplysningsgrad, 

for hhv. IAS 12 og IFRS 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10 - Totale aktiver i forhold til oplysningsgrad for IAS 12, egen tilvirkning 

 

Tabel 9 viser totale aktiver for IAS 12. Top-5 selskaberne udviser en gennemsnitlig oplysningsgrad 

på ca. 79%; bund-5 selskaberne har gennemsnitligt ca. halvt så mange aktiver, og udviser en gennem-

snitlig oplysningsgrad på ca. 72% - altså en mindre afvigelse på 7%. 

Rangeringen af selskaberne i forhold til medarbejderantal og omsætningen, udviser begge større va-

riation i oplysningsgraden. Baseret på antal medarbejdere, udviser top-5 selskaberne en gennemsnit-

lig oplysningsgrad på 83%, med ca. 417.660 medarbejdere i gennemsnit; bund-5 selskaberne udviser 

derimod en oplysningsgrad på 57%, med ca. 344 medarbejdere i gennemsnit. 

 

 

 

 

Aktiver - IAS 12 
NORDEA BANK (CSE) 37.123.898.103 83% 
BARCLAYS 12.562.082.102 73% 
HSBC HDG. (ORD $0.50) 10.508.957.230 93% 
ROYAL BANK OF SCTL.GP. 9.720.681.016 63% 
LLOYDS BANKING GROUP 7.908.701.884 83% 
Gennemsnit 15.564.864.067 79,1% 
WILLIAM DEMANT HLDG. 11.219.000 82% 
PANDORA 10.556.000 67% 
GN STORE NORD 10.229.000 79% 
SEVERN TRENT 7.546.097 77% 
GENMAB 2.866.681 57% 
Gennemsnit 8.483.355,60 72,2% 
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Tabel 11 - Antal medarbejdere i forhold til oplysningsgrad for IAS 12, egen tilvirkning 

Slutningsvis udviser top-5 selskaberne, baseret på omsætningen, en gennemsnitlig oplysningsgrad på 

77%, og bund-5 selskaberne en gennemsnitlig oplysningsgrad på 49% forventes det, at virksomheds-

størrelsen påvirker oplysningsgraden i positiv retning, jf. afsnit 4.3.1 Virksomhedsspecifikke variab-

ler. Ovenstående belyser således, at der kan være en sammenhæng mellem de to faktorer. Den ende-

lige konklusion kan dog først falde, når regressionsanalysen er foretaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12 - Omsætning i forhold til oplysningsgrad for IAS 12, egen tilvirkning 

 
I forhold til IFRS 3 udviser de totale aktiver nogenlunde samme trend. Top-5 selskaberne har en 

gennemsnitlig oplysningsgrad på 83,2%, hvorimod bund-5 selskaberne udviser en gennemsnitlig op-

lysningsgrad på 78,5%, og dermed observeres en mindre forskel. 

Medarbejdere - IAS 12 
G4S 623.000 94% 
ISS AS 510.968 86% 
TESCO 506.984 67% 
HSBC HDG. (ORD $0.50) 266.000 93% 
GLENCORE 181.349 76% 
Gennemsnit 417.660 83% 
LAND SECURITIES GROUP 584 75% 
HAMMERSON 445 42% 
3I GROUP 271 60% 
BRITISH LAND 249 50% 
GENMAB 173 57% 
Gennemsnit 344 57% 

Omsætning - IAS 12 
A P MOLLER - MAERSK 1.750.765.215 79% 
ROYAL DUTCH SHELL A(LON) 1.680.007.940 75% 
BP 1.410.567.548 88% 
GLENCORE 881.975.743 76% 
TESCO 576.193.582 67% 
Gennemsnit 1.259.902.005 77% 
INTU PROPERTIES 4.962.273 50% 
RANDGOLD RESOURCES 4.335.638 44% 
BRITISH LAND 4.292.496 50% 
HAMMERSON 1.910.346 42% 
GENMAB 850.385 57% 
Gennemsnit 3.270.228 49% 
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Tabel 13 - Totale aktiver i forhold til oplysningsgrad for IFRS 3, egen tilvirkning 

 

Situationen er dog en anden for målingerne baseret på antal medarbejdere og omsætningen; den gen-

nemsnitlige oplysningsgrad udgør 78,6% for top-5 selskaberne, baseret på antal medarbejdere, og 

82,1% for bund-5 selskaberne. Baseret på omsætningen, udgør den gennemsnitlige oplysningsgrad 

81% for top-5 selskaberne, og 81,5% for bund-5 selskaberne. For IFRS 3 observeres dermed ikke den 

store sammenhæng i forhold til virksomhedsstørrelsen og oplysningsgraden. Dette kan angiveligt 

forklares ud fra kompleksiteten af IFRS 3, som både kan volde problemer for store og mindre virk-

somheder. 

 

Tabel 14 - Antal medarbejdere og omsætning i forhold til oplysningsgrad for IFRS 3, egen tilvirkning 

 

Aktiver - IFRS 3 
NORDEA BANK (CSE)           37.123.898.103      80% 
LONDON STOCK EX.GROUP             4.236.967.399      97% 
LEGAL & GENERAL             3.696.292.372      75% 
STANDARD LIFE             1.883.508.397      81% 
OLD MUTUAL             1.318.425.350      83% 
Gennemsnit             9.651.818.324      83% 
INTERTEK GROUP                   18.676.983      90% 
ARM HOLDINGS                   16.996.064      81% 
WILLIAM DEMANT HLDG.                   11.219.000      67% 
PANDORA                   10.556.000      80% 
GN STORE NORD                   10.229.000      75% 
Gennemsnit                   13.535.409      78,5% 

Medarbejdere - IFRS 3 Omsætning - IFRS 3 

TESCO 506.984 82% ROYAL DUTCH SHELL A(LON) 1.680.007.940 79% 
GLENCORE 181.349 90% GLENCORE 881.975.743 90% 
UNILEVER (UK) 172.000 63% TESCO 576.193.582 82% 
VODAFONE GROUP 105.300 80% NORDEA BANK (CSE) 567.056.504 80% 
ROYAL DUTCH SHELL A(LON) 94.000 79% LEGAL & GENERAL 476.587.322 75% 
Gennemsnit 211.927 79% Gennemsnit 836.364.218 81% 
JYSKE BANK 3.075 73% ARM HOLDINGS 7.356.450 81% 
INTU PROPERTIES 2.459 78% GN STORE NORD 7.340.000 75% 
BAE SYSTEMS 1.189 86% LAND SECURITIES GROUP 7.127.024 95% 
LAND SECURITIES GROUP 584 95% INTU PROPERTIES 4.962.273 78% 
BRITISH LAND 249 79% BRITISH LAND 4.292.496 79% 
Gennemsnit 1.511 82,10% Gennemsnit 6.215.649 81,50% 
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5.5 Korrelationskoefficienter  
I nedenstående tabel 15 og 16 er korrelationskoefficienterne vist for henholdsvis IFRS 3 og IAS 12. 

Korrelationskoefficienterne er både blevet vist ud fra ’Pearsons r’ og ’Spearmans p’. Korrelationen 

er en betegnelse for sammenhængen mellem to variable. Hvis et sæt variable har høj korrelation, 

betyder det, at man kan forudsige den ene variabel ud fra den anden. Tabellen undersøger yderligere, 

hvorvidt de uafhængige variabler korrelerer perfekt med hinanden, hvilket kan give anledninger til 

problemer i forhold til multikollinearitet. Det ses i forhold til tabel 15 for IFRS 3, at CAPITAL er 

signifikant inden for et signifikansniveau på 1%. Derudover er CLOSELY_HELD2 også signifikant 

inden for et signifikansniveau på 5%. I forhold til IAS 12, er følgende variabler SIZE, US_LISTED, 

X_LISTED og INDUSTRI_FIN signifikante inden for et signifikansniveau på 5%. 

Der vurderes ikke at være problemer med nogle virksomhedsspecifikke variabler, der har høje vær-

dier, hvorfor dette ikke burde give anledning til bekymringer for multikollinearitet. Derudover er 

dette billedet straks anderledes i forhold til landevariablerne. Her kan det observeres, at de indbyrdes 

korrelerer perfekt både i forhold til IFRS 3 og IAS 12. Dette svækker således ikke som sådan model-

lens prædiktionsevne, men det gør det svært at estimere individuelle variablernes indflydelse. Dette 

vil yderligere blive testet og kommenteret på i regressionsanalysen. 

5.6 Opsummering 
Ud fra den deskriptive statistiske analyse, er der blevet skabt et overblik over, hvilke egenskaber de 

børsnoterede virksomheder i Danmark og England har, der opfylder – eller ikke opfylder – de obli-

gatoriske oplysningskrav efter IFRS 3 og IAS 12. Med andre ord er der skabt en gennemgribende og 

detaljeret gennemgang af oplysningsgraden ud fra en undersøgelse af en række forskellige egenska-

ber. Den gennemsnitlige oplysningsgrad for England er beregnet til 83% for IFRS 3 og 75% for IAS 

12, mens oplysningsgraden for Danmark er på 73% for IFRS og 75% for IAS 12. På industribasis 

udviser ’manufacturing’ industrien den højeste oplysningsgrad for IFRS 3 og IAS 12 på henholdsvis 

86% og 77%. Den absolut laveste oplysningsgrad er udvist af ’financial’ industrien på 70% for IAS 

12. I forhold til oplysningsgraden ud fra de enkelte BIG-4 virksomheder, udviser KPMG den højeste 

oplysningsgrad for både IFRS 3 og IAS 12 på henholdsvis 87% og 79%, mens Deloitte opnår den 

laveste på henholdsvis 80% og 72%. Ud fra Top-10 listen kunne det udledes, at selskaberne ikke har 

samme oplysningsgrad for IFRS 3 og IAS 12. Rangeringen vurderes snarer at være relativ tilfældig 

sammensat. I forbindelse med den afsluttende deskriptive analyse, kunne der fremføres forskellige 

resultater for henholdsvis IFRS 3 og IAS 12.  IAS 12 er i overensstemmelse med forventning om den 
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positive effektiv af virksomhedstørrelse på oplysningsgraden. Imidlertid viser IFRS 3 ikke en sam-

menhæng mellem virksomhedsstørrelse og oplysningsgraden. Dette kan angiveligt forklares ud fra 

den omdiskuterede kompleksitet af IFRS 3, som kan volde problemer for både større og mindre virk-

somheder.
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Tabel 15 - Tabellen viser korrelationerne for IFRS 3; Spearman ranks korrelationskoefficienter er vist nederst til venstre, og Pearson korrelationerne er vist øverst til højre: 
(**'*) viser signifikansniveauerne på hhv. 1% (5%). 
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Tabel 16 - Tabellen viser korrelationerne for IAS 12; Spearman ranks korrelationskoefficienter er vist nederst til venstre, og Pearson korrelationerne er vist øverst til højre: (**'*) viser signifikansni-
veauerne på hhv. 1% (5%). 
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6 OLS regressionsanalyse 
Dette afsnit har til formål at udvide den foregående deskriptive statistisk analyse. Dette vil ske på 

baggrund af en OLS regressions analyse, der tager udgangspunkt i en række uafhængige variable, jf. 

afsnit 4.4 Uafhængige variabler. Formålet er at vise, hvilke uafhængige variabler, der har en signifi-

kant sammenhæng i forhold til oplysningsgraden, samt hvilken retning variablerne påvirker oplys-

ningsgraden. Dette vil ske ud fra de opstillede modeller, jf. afsnit 4.5 Forskningsmetode – præsenta-

tion af modellen. Der vil først og fremmest udføres en regressionsanalyse på baggrund af de virksom-

heds- samt landespecifikke variabler (model 1). Derefter vil der fokuseres udelukkende på de lande-

specifikke variabler (model 2), og slutningsvis testes de virksomhedsspecifikke variabler separat i 

regressionsanalysen (model 3). Denne struktur vil først og fremmest blive gennemgået for IFRS 3, 

og derefter for IAS 12. Selve regressionsmodellerne estimeres via SPSS programmet (version 22). 

Der anvendes en stepwise tilgang, hvilket har til formål at angive den mest teoretisk korrekte model, 

som finder de mest signifikante variabler. Der benyttes et signifikansniveau på 10%. 

6.1 Resultater for IFRS 3 
6.1.1 IFRS 3 – Model 1 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐺𝐺𝐶𝐶𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝛽𝛽2𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶

+ 𝛽𝛽3𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶 + 𝛽𝛽4𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛽𝛽5𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐶𝐶𝑌𝑌 

+  𝛽𝛽6𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶 + 𝛽𝛽7𝐴𝐴𝑆𝑆_𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑅𝑅𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛽𝛽8𝑋𝑋_𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑅𝑅𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛽𝛽9𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 

+ 𝛽𝛽10𝐵𝐵𝐶𝐶𝐺𝐺_𝐶𝐶𝑆𝑆𝐾𝐾_𝑆𝑆𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛽𝛽11𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌_𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺2

+ 𝛽𝛽12𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌_𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛽𝛽13𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶 + 𝛽𝛽14𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺𝐴𝐴𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑌𝑌

+ 𝛽𝛽15𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝐶 + 𝛽𝛽16𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 + 𝛽𝛽17𝑆𝑆_𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐾𝐾𝐶𝐶𝑅𝑅 

 

Model 1 kan matematisk illustreres via ovenstående ligning, som er en sammensætning af både virk-

somhedsspecifikke- samt landespecifikke variabler. For at teste, hvilke ovenstående variabler har en 

signifikant sammenhæng med oplysningsgraden, er de alle sammen blevet testet via en stepwise 

regressionsanalyse med følgende resultater: 

 



Side 92 af 156 
 

- Ekskluderede variable - 

Tabel 17. Model 1 for IFRS 3. 
 

R 0,534   ANOVA (F) 7,597 
R2 0,286  ANOVA (Sig.) 0,002 
Adj. R2 1,697   Durbin-Watson 1,697 

Variabel Parameter esti-
mat(β) t-værdi p-værdi VIF 

(Constant) 0,741 18,256   

CAPITAL 0,12 0,401 0,007 1,068 
CLOSELY_HELD2 -0,312 -0,266 0,068 1,068 
     
     
     
GOODWILL_RATIO -0,009 -0,061 0,951 1,017 
AUDIT_PWC -0,135 -0,977 0,335 1,021 
AUDIT_DELOITTE 0,077 0,502 0,619 1,229 
AUDIT_KPMG 0,074 0,528 0,601 1,024 
AUDIT_EY 0,029 0,207 0,837 1,006 
NORM_SIZE 0,066 0,469 0,642 1,037 
US_LISTED 0,012 0,088 0,931 1,048 
X_LISTED 0,044 0,316 0,54 1,002 
BID_ASK_SPREAD 0,176 1,186 0,243 1,184 
NORM_CLOSELY_HELD 0,142 0,619 0,54 2,758 
AUDIT_COM_M 0,95 0,678 0,502 1,031 
INDUSTRY -0,51 -0,356 0,724 1,054 
ENFORCEMENT -0,129 -0,675 0,504 1,902 
S_MARKET -0,129 -0,675 0,504 1,902 
CULTURE -0,129 -0,675 0,504 1,902 

Tabel 17 - Model 1 for IFRS 3; Virksomheds- og landespecifikke variable i forhold til oplysningsgraden, sammendrag af output fra 
SPSS, jf. bilag 6. 

6.1.2 Gennemgang af forudsætningerne 
I første omgang er det vigtigt at forholde sig til, hvorvidt forudsætningerne er opfyldt for linear 

regresssion jf. afsnit 4.2 OLS regressionsanalyse. Derfor vil der foretages en kort undersøgelse af, 

hvorvidt de forskellige forudsætninger vurderes til at være opfyldte.  

I forhold til lineariteten af observertionerne, vises ikke et tydeligt mønster. Observationerne er relative 

spredte, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger, jf. bilag 6. Derudover er der også, som 

tidligere nævnt, foretaget transformationer af de forskellige afhængige variabler, hvilket er med til at 

opfylde linearitetsforudsætningen.  
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Forudsætnignen for autokorrelation kan vises via Durbin-Watson værdien. Ud fra tabel 17 kan det 

iagttages, at Durbin-Watson ligger på et overordnet passende niveau på 1,697. Som resultat, giver 

dette ikke anledning til problemer med de korrelerede residualer. 

Forudsætningen for varianshomogenitet er blevet testet i nedenstående figur 13. Det kan iagttages, at 

de fleste observationer ligger i et pænt bånd omkring 0-linjen, hvilket indikerer at forudsætningen er 

opfyldt. Ud over de 2 observationer der virker til at være outliers, betragtes det samlede billedet til at 

være fornuftigt, hvorfor denne forudsætning også vurderes til at være opfyldt.  

 
Figur 13 - Varianshomogenitet for IFRS 3, output fra SPSS 

Multikollinearitet kan aflæses via VIF-værdierne. Her observeres det af tabel 17, at de fleste VIF-

værdier ligger mellem 1 og 2 – hvorimod kun NORM_CLOSELY_HELD har en VIF værdi på over 

2 (2,758). Dog har ingen variabler en VIF værdi, der er i nærheden af den kritiske grænse på 10, 

hvorfor denne forudsætning ikke giver anledning til problemer.  

Den sidste forudsætning der skal være opfyldt, er forudsætningen om normalfordelte data. Dette kan 

testes via nedenstående P-P plot, som anvendes til at evaluere skævheden af fordelingen. Det kan 

observeres, at punkterne tilnærmelsesvis følger linjen, hvilket indikerer, at denne forudsætning er 

opfyldt. Derudover er data, der ikke var normalfordelte, blevet transformeret, jf. bilag 4 og 5. Ud fra 

disse oplysninger vurderes det, at denne forudsætning også er opfyldt.  
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Figur 14 - P-P Plot of Regression for IFRS 3, Output fra SPSS 

Samlet set overholder ovenstående model forudsætningerne for regressionsmodellen, hvorfor resul-

taterne herfor vil blive anset mere pålidelige. 

6.1.3 Gennemgang af resultaterne 
Det kan observeres i tabel 17, at R2 for hele modellen er 28,6%. Oplysningsgraden kan derfor forkla-

res med 28,6% ud fra denne model. Derudover udviser ANOVA en F-værdi på 7,597, og at modellen 

er signifikant med en p-værdi <0,01. Med andre ord, er der en signifikant sammenhæng mellem op-

lysningsgraden og de signifikante variabler, hvilket i dette tilfælde er CAPITAL og CLO-

SELY_HELD2. Mere specifikt har CAPITAL en positiv signifikant sammenhæng med oplysnings-

graden (t = 2,832; P = 0,007). CAPITAL er derved signifikant inden for et signifikansniveau på 1%. 

Dette er i overensstemmelse med både teorien, men også forventningerne for denne variabel. Virk-

somheder der forsøger at søge ekstern kapital, er mest bekymret over for deres regnskabsaflæggelse, 

hvilket medfører et mere kvalitetsrigt regnskab, jf. afsnit 4.3.1 Virksomhedsspecifikke variabler. Et 

resultat med β = 0,12 indikerer at, virksomheder der har udstedt nyere aktier eller obligationer, har 

en oplysningsgrad der er 12% højere end virksomheder der ikke har.  

Derudover har CLOSELY_HELD2 en signifikant negativ sammenhæng med oplysningsgraden inden 

for et signifikansniveau på 10% (P = 0,068; t = -1,876). Dette indikerer, at oplysningsgraden er højst 

for virksomheder med en moderat grad af ejerskabsstruktur. Dette tilfælde er ligeledes i overensstem-

melse med tidligere undersøgelser. Disse antager generelt, at investorer der ejer større andele af aktier, 



Side 95 af 156 
 

men ikke har den fulde kontrol i virksomheden, er mest effektive til at monitorere og overvåge ledel-

sen. Dette er ligeledes med til at reducere agentproblemet.109 

Derudover har der været variable, der ikke viste signifikante sammenhænge med oplysningsgraden, 

herunder goodwill ratioen (GOODWILL_RATIO). Resultaterne for denne variabel afviger fra den 

opstillede forventning om, at virksomheder der allokerer ressourcer til de områder, som behandler 

udarbejdelsen af regnskabet i forbindelse med virksomhedsopkøb, har en højere oplysningsgrad. Med 

en p-værdi på 95,1%, er goodwill ratioen ikke i nærheden af at være signifikant inden for et signifi-

kansniveau på 10%. Samtidig påvirkes oplysningsgraden i den forkerte retning i forhold til forvent-

ningen (t = - 0,061). De forskellige revisionsvirksomheder, herunder PwC, Deloitte, KPMG og EY, 

udviser heller ingen signifikant sammenhæng med oplysningsgraden. Der er ikke opstillede nogle 

forventninger til hvilke revisionshuse, der udviser en signifikant negativ eller positiv sammenhæng 

med oplysningsgraden, da de i bund og grund udbyder samme revisionsydelse. Derudover udviser 

det faktum at være noteret i USA (US_LISTED), og at være noteret i udlandet (X_LISTED) heller 

ingen signifikant sammenhæng med oplysningsgraden. De påvirker, som forventet, oplysningsgraden 

positivt, men er blot ikke signifikante. Derudover udviser virksomhedsstørrelsen (SIZE) heller ingen 

signifikant sammenhæng med oplysningsgraden, men har dog en forventet positiv retning. 

BID_ASK_SPREAD viser ligeledes ikke en signifikant sammenhæng, men viser en positiv påvirk-

ning på oplysningsgraden, hvilket ikke er i overensstemmelse med forventningerne. Slutningsvis bør 

det kommenteres, at landevariablerne ENFORCEMENT, CULTURE og S_MARKET udviser 

samme resultat, hvilket formodes at stamme fra deres indbyrdes korrelation jf. tabel 15 og 16. Der vil 

derfor ikke kommenteres yderligere på disse landevariabler, da der foreligger et indbyrdes multikor-

relationsproblem.  

6.1.4 Robusthedstest for model 1 
En alternativ analyse er foretaget, for at teste robustheden af resultaterne i model 1. Bestemte variable 

er således blevet udskiftet, for at teste en mulig påvirkning på resultaterne. Overordnet er robustheds-

testen med til at sikre, at der ikke drages fejlagtige konklusioner i forhold til modellens oprindelige 

resultater. SIZE er til at starte med fastlagt ud fra antal aktiver i forhold til antal medarbejdere. I denne 

robusthedstest vil SIZE blive fastlagt ud fra antal medarbejdere og derefter ud fra antal aktiver. Der-

udover vil US_LISTED og X_LISTED blive lagt sammen til LISTED, hvilket har til formål at un-

dersøge, hvorvidt der er en signifikant sammenhæng mellem oplysningsgraden og at være noteret i 

                                                 
109 Glaum et al., 2013; Morck et al. 1988; La Porta et al., 2009 
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udlandet. Dette gælder uafhængigt af land. Resultaterne er vedlagt i bilag 7.  SIZE_EMPLOYEE og 

SIZE_ASSET har ikke haft en væsentlig påvirkning på resultatet i forhold til den oprindelig model. 

CAPITAL og CLOSELY_HELD2 er fortsat signifikante på henholdsvis 1% og 10%. På baggrund af 

resultaterne for robusthedstesten af LISTED, udvises heller ingen signifikante forskelle i forhold til 

den oprindelige model. Det kan således konstateres, at resultaterne ikke adskiller sig fra den grund-

læggende model, og de oprindelige resultater vurderes derfor for at være robuste.  

6.1.5 Analyse af industrier for IFRS 3 
Formålet med dette afsnit er at sammenligne industrierne mellem hinanden. Dette sker først og frem-

mest ved en T-test mellem industrierne, for at undersøge, hvorvidt der er en signifikant forskel mellem 

industriernes middelværdier. Dernæst vil der foretages en regressionsanalyse, hvor de enkelte indu-

strier testes i samspil med de fundne signifikante variabler fra model 1. Der foretages således en test 

af, hvorvidt der er en signifikant sammenhæng mellem de forskellige industrier, de tidligere fundne 

signifikante variable og oplysningsgraden.  

I nedenstående tabel 18 fremgår resultaterne af T-testene. Testen er udført indbyrdes mellem alle 

industrier. Resultatet herfor viser således, at ingen af p-værdierne er under 5%. Der er derfor ingen 

signifikante forskelle mellem industrierne.  

 Mean p-værdi   Mean p-værdi 
Manufacturing 0,86 

0,22  Consumer 0,80 
0,82 Consumer 0,80  Financial 0,81 

       
 Mean p-værdi   Mean p-værdi 
Manufacturing 0,86 

0,16  Consumer 0,80 
0,37 Financial 0,81  Other 0,85 

       
 Mean p-værdi   Mean p-værdi 
Manufacturing 0,86 

0,77  Financial 0,81 
0,38 Other 0,85  Other 0,85 

 

Tabel 18 - Resultater for t-test mellem alle industrier for IFRS 3, egen tilvirkning 

I bilag 8 vises resultaterne for regressionsanalysen. Først og fremmest kan det ses, at INDU-

STRY_MAN bliver holdt ude af modellen som baseline (sammenligningsgrundlaget). Det observeres 

yderligere, at CAPITAL og CLOSELY_HELD2 fortsat er signifikante inden for et signifikansniveau 
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på henholdsvis 5% og 10%. Derudover udviser ingen industrier signifikante sammenhænge med op-

lysningsgraden. I forhold til baseline industrien ’manufacturing’, kan det observeres, at virksomheder 

der opererer i industrierne ’financial’ eller ’consumer goods/services’, har en negativ påvirkning på 

oplysningsgraden. Dog udviser industrien ’other’ en positiv sammenhæng med oplysningsgraden i 

forhold til ’manufacturing’.   

6.1.6 IFRS 3 – Model 2 
Denne model har til formål at undersøge de enkelte landevariablers (CULTURE, ENFORCEMENT 

og S_MARKET) sammenhæng med oplysningsgraden. Dog foreligger et multikollinearitetsproblem 

indbyrdes mellem disse variabler, hvilket blev belyst under den deskriptive analyse, jf. afsnit 5.5 

Korrelationskoefficienter. Dette problem kan angiveligt relateres til, at der kun er inddraget to lande 

i denne afhandling. Dette medfører et problem, da disse tre landevariabler ikke kan køres sammen i 

regressionsmodellen. I bilag 9 er det vist, at modellen kun medtager CULTURE, og ekskluderer de 

to andre landevariabler. Denne model kan således kun testes, hvis man medtager én landevariabel ad 

gangen. Dette vil dog medføre nøjagtig samme værdier på baggrund af den stærke indbyrdes korre-

lation. Derfor er det ikke muligt at foretage en regressionsanalyse af model 2, og ej påvise sammen-

hængen mellem landevariablerne og oplysningsgraden. 

6.1.7 IFRS 3 – Model 3     
Denne model tester sammenhængen mellem de virksomhedsspecifikke variabler og oplysningsgra-

den. Resultaterne er vedlagt i bilag 10. Det kan iagttages, at værdierne er stort set de samme, som i 

model 1. Endnu en gang er det CLOSELY_HELD2 samt CAPITAL, der udviser en signifikant sam-

menhæng med oplysningsgraden. Dette skyldes formentligt, at landevariablerne har haft en meget 

lille påvirkning i model 1. Da resultaterne for denne model tilnærmelsesvis er ens som i model 1, 

udelades yderligere kommentarer herpå. 
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- Ekskluderede variable - 

Tabel 19. Model 1 for IAS 12. 

6.2 Resultater for IAS 12 
6.2.1 IAS 12 – Model 1 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶 + 𝛽𝛽2𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶

+ 𝛽𝛽3𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛽𝛽4𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐶𝐶𝑌𝑌 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶 

+ 𝛽𝛽6𝐴𝐴𝑆𝑆_𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑅𝑅𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛽𝛽7𝑋𝑋_𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑅𝑅𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛽𝛽8𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 

+ 𝛽𝛽9𝐵𝐵𝐶𝐶𝐺𝐺_𝐶𝐶𝑆𝑆𝐾𝐾_𝑆𝑆𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛽𝛽10𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌_𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺

+ 𝛽𝛽11𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌_𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺2 + 𝛽𝛽12𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺𝐶𝐶𝑅𝑅_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶 + 𝛽𝛽13𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺𝐴𝐴𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑌𝑌

+ 𝛽𝛽14𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝐶 + 𝛽𝛽15𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 + 𝛽𝛽16𝑆𝑆_𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐾𝐾𝐶𝐶𝑅𝑅 

Model 1 for IAS 12 kan illustreres via ovenstående matematiske ligning, som er en sammensætning 

af både virksomhedsspecifikke- samt landespecifikke variabler. Alle ovenstående variabler er blevet 

testet via en stepwise regressionsanalyse med følgende resultater: 

 

R 0,374   ANOVA (F) 5,053 
R2 0,140  ANOVA (Sig.) 0,003 
Adj. R2 0,112   Durbin-Watson 1,794 

Variabel Parameter esti-
mat(β) t-værdi p-værdi VIF 

(Constant) 0,842 15,052   
US_LISTED 0,077 2,597 0,011 1,007 
LOG_SIZE -0,032 -2,255 0,026 1,001 
AUDIT_KPMG 0,065 2,141 0,035 1,008 
     
     
AUDIT_PWC 0,058 0,540 0,590 1,257 
AUDIT_DELOITTE -0,074 -0,737 0,463 1,086 
AUDIT_EY 0,13 0,133 0,894 1,088 
X_LISTED 0,146 1,488 0,140 1,061 
CAPITAL -0,070 -0,679 0,499 1,140 
BID_ASK_SPREAD -0,052 -0,500 0,618 1,140 
NORM_CLOSELY_HELD -0,079 -0,804 0,424 1,037 
CLOSELY_HELD2 -0,021 -0,213 0,832 1,034 
AUDIT_COM_M 0,126 1,248 0,215 1,110 
ENFORCEMENT -0,070 -0,706 0,482 1,047 
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CULTURE -0,070 -0,706 0,482 1,047 
S_MARKET -0,070 -0,706 0,482 1,047 
INDUSTRY -0,057 -0,504 0,616 1,376 

Tabel 19 - Model 1 for IAS 12; Virksomheds- og landespecifikke variable i forhold til oplysningsgraden, sammendrag af output fra 
SPSS, jf. bilag 11. 

6.2.2 Gennemgang af forudsætningerne 
Forudsætningen for linearitet illustreres i bilag 11, der viser at observationerne er relativt fordelte, 

hvorfor der ikke gives anledning til yderligere bemærkninger. Derudover er der som tidligere nævnt, 

blevet foretaget transformationer af data, hvilket har styrket opfyldelsen af linearitetsforudsætningen, 

jf. bilag 5.  

Autokorrelationsforudsætningen bliver påvist ved hjælp af Durbin-Watson værdien. På baggrund af 

ovenstående tabel 19, ligger denne værdi på 1,794. Dette er tæt på 2, hvilket heller ikke giver anled-

ning til problemer med forudsætningen. 

Der er testet for varianshomogenitet, hvilket illustreres i nedenstående figur 15. De fleste værdier 

observeres til at ligge pænt omkring 0-linjen, hvilket tyder på en opfyldelse af forudsætningen. 

Selvom få observationer ligger fra 0-båndet, betragtes helhedsbilledet at være fornuftigt, hvorfor 

denne forudsætning også vurderes at være opfyldt. 

 
Figur 15 - Varianshomogenitet for IAS 12, output fra SPSS 
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Multikollinearitet kan vurderes ud fra VIF-værdierne. VIF-værdierne kan aflæses i tabel 19. VIF-

værdierne er generelt meget lave og ligger mellem 1 og 2, hvilket indikerer, at der ikke er problemer 

med multikollinearitet. 

Slutningsvis er forudsætningen om normalfordelte data illustreret i nedenstående P-P plot. jf. figur 

16. Punkterne ligger tilnærmelsesvis på en lige linje, og på trods af outliers, betragtes det samlede 

helhedsbillede at være fornuftigt. Det vurderes derfor, at denne forudsætning også er opfyldt. 

 
Figur 16 - P-P Plot of Regression for IAS 12, output fra SPSS 

Alle forudsætningerne vurderes til at være opfyldt, hvorfor konklusionerne på baggrund af de empi-

riske resultater i regressionsmodellen kan anses pålidelige. 

6.2.3 Gennemgang af resultaterne  
Ud fra tabel 19, kan det først og fremmest iagttages, at R2 for model 1 udgør 14%. Dermed kan 

oplysningsgraden forklares med 14% gennem virksomheds- og landespecifikke variabler i denne mo-

del. Derudover udviser ANOVA en F-værdi på 5,053, og en p-værdi under 1%, hvorfor hele modellen 

er signifikant. Der findes en signifikant sammenhæng mellem oplysningsgraden og at være noteret i 

USA (US_LISTED), virksomhedsstørrelsen (SIZE) samt at blive revideret af KPMG (AU-

DIT_KPMG). 
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US_LISTED viser sig til at være signifikant inden for et 5% signifikansniveau (t = 15,052; P = 0,011). 

Resultaterne for denne variabel er i overensstemmelse med både teorien samt forventningerne. Virk-

somheder, der er noteret på det amerikanske marked, har måtte underkaste sig den strengere lovregu-

lering af værdipapirloven, samt det strengere offentlige og private håndhævelsessystem i USA. Det 

er derfor forventeligt, at virksomheder der er noteret på det amerikanske marked, ville have en højere 

oplysningsgrad end øvrige virksomheder. Dette går også hånd i hånd med den estimeret beta-para-

meter (β = 0,077). Dette betyder, at virksomheder som er noteret på det amerikanske marked har en 

oplysningsgrad, der er 7,7% højere end de virksomheder, der ikke er noteret på det amerikanske mar-

ked. Der kan således også knyttes en kommentar til variablen om at være noteret i udlandet (X_LI-

STED), der er signifikant ved et 15% signifikansniveau (t = 1,488; P = 0,14). Den har yderligere en 

positiv påvirkning på oplysningsgraden, hvilket også stemmer overens med forventningen, jf. afsnit 

4.3.1 Virksomhedsspecifikke variabler.  

Dernæst udviser SIZE også signifikant sammenhæng med oplysningsgraden, ved et signifikansniveau 

på 5% (t = -2,255; P = 0,026). Det bemærkelsesværdige i dette resultat, er den negative påvirkning 

SIZE har på oplysningsgraden, hvilket går imod teorien og forventningerne. Forventningen byggede 

på, at større virksomheder ville have flere ressourcer og dermed en bedre forudsætning for at aflægge 

et kvalitetsrigt regnskab, end mindre virksomheder. Resultatet er dog ikke konsistent med de opstil-

lede forventninger, da større virksomheder for denne variabel udviser en lavere oplysningsgrad. Det 

skal bemærkes, at SIZE er blevet fastlagt på baggrund af antal aktiver i forhold til antal medarbejder. 

SIZE kan dog, som tidligere nævnt, fastlægges ud fra forskellige parametre, som vil blive yderligere 

testet i forbindelse med robusthedstesten. 

Slutningsvis viser det sig, at AUDIT_KPMG er signifikant inden for et 5% signifikansniveau (t = 

2,141; P = 0,035). Det kan yderligere udledes, at variablen har en positiv påvirkning på oplysnings-

graden. Dette virker til at være lidt overaskende i forhold til det forventede, da de andre revisionshuse 

PwC, Deloitte og EY ikke viser nogen signifikant sammenhæng med oplysningsgraden, men i bund 

og grund også leverer samme revisionsydelse som KPMG. Hvis man dog kobler dette sammen med 

den deskriptive analyse, er resultatet ikke overraskende, da KPMG opnåede den højeste oplysnings-

grad sammenlignet med de andre revisionshuse, jf. afsnit 5.2.2 Oplysningsgraden – BIG-4 revisions-

virksomheder. 
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Der vil ikke kommenteres yderligere på de variabler, der ikke viste sig at være signifikante, men blot 

henvises til tabel 19. Dog er det vigtigt at påpege, at der igen foreligger et problem med multikolli-

nearitet blandt de landespecifikke variabler, hvorfor de også opnår samme indbyrdes resultat. 

6.2.4 Robusthedstest for model 1 
Der vil foretages en robusthedstest med de samme alternative variabler som tidligere, jf. 6.1.4 Ro-

busthedstest for model 1. Virksomhedsstørrelse SIZE vil først blive testet på baggrund af antal med-

arbejdere og derefter antal aktiver. Mens US_LISTED og X_LISTED bliver slået sammen til LI-

STED. Resultaterne er vedlagt i bilag 12. I forhold til SIZE_EMPLOYEE kan det observeres, at den 

fortsat er signifikant, men inden for et signifikansniveau på 1%. US_LISTED og AUDIT_KPMG, 

som tidligere viste sig at være signifikante ved 5%, er nu blevet påvirket til at være signifikante ved 

henholdsvis 15% (P = 0,116) og 16% (P = 0,152). Det kan dog bemærkes, at SIZE_EMPLOYEE nu 

påvirker oplysningsgraden positivt, hvilket stemmer overens med teorien og forventningerne. Lige-

ledes foretages en robusthedstest for SIZE med SIZE_ASSET. Her observeres det, at SIZE_ASSET 

har en meget høj p-værdi (P = 0,708) og er dermed ikke signifikant ved 10%. Dog er US_LISTED (P 

= 0,14) og AUDIT_KPMG (P = 0,046) fortsat signifikante som i den oprindelig model. I forhold til 

variablen LISTED, som er en sammensætning af US_LISTED og X_LISTED, observeres det, at re-

sultaterne ikke adskiller sig fra den grundlæggende model.  

Robusthedstesten belyser derfor, at de 3 variabler LISTED (P = 0,003), SIZE (P = 0,024) og AU-

DIT_KPMG (P = 0,076) fortsat er signifikante. Dog er virksomhedsstørrelsen SIZE følsom i forhold 

til den grundlæggende statistiske model. Man skal derfor være påpasselig med at drage pålidelige 

konklusioner på baggrund af denne variabel.  

6.2.5 Analyse af industrier for IAS 12    
I det følgende vil der foretages en sammenligning af industriernes middelværdier for IAS 12. Først 

og fremmest foretages en T-test og derefter en regressionsanalyse for at undersøge, hvorledes indu-

strierne har en signifikant sammenhæng med oplysningsgraden. I nedenstående tabeller er resulta-

terne for T-testene vist. Det kan i nedenstående resultater observeres, at ’manufacturing’ og ’finan-

cial’ er signifikante (P = 0,044) inden for et signifikansniveau på 5%. Ydermere viser det sig også, at 

’financial’ og ’other’ er signifikante (P = 0,049) inden for et 5% signifikansniveau. ’Financial’ op-

træder begge gange som den industri, med en signifikant forskel i middelværdierne sammenlignet 

med ’manufacturing’ eller ’other’. Dette stemmer overens med den deskriptive analyse, hvor det blev 
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belyst, at ’financial’ er den industri, som havde en markant lavere gennemsnitlig oplysningsgrad på 

70%.  

  Mean p-værdi    Mean p-værdi 
Manufacturing 0,77 

0,68  Consumer 0,76 
0,15 Consumer 0,76  Financial 0,70 

       
 Mean p-værdi    Mean p-værdi 
Manufacturing 0,77 

0,044*  Consumer 0,76 
0,73 Financial 0,70  Other 0,77 

 

 Mean p-værdi    Mean p-værdi 
Manufacturing 0,77 0,92  Financial 0,70 0,049* Other 0,77  Other 0,77 

 

Tabel 20 - Resultater for t-test mellem alle industrier for IAS 12, egen tilvirkning 

I det følgende foretages en regressionsanalyse af industrierne i sammenhold med de signifikante va-

riabler fra model 1, jf. bilag 13. ’Manufacturing’ er også her valgt som baseline. Det observeres, at 

US_LISTED samt AUDIT_KPMG fortsat er signifikante ved et 5% signifikansniveau. Derudover er 

SIZE ikke længere signifikant (P = 0,669), hvilket igen understreger følsomheden i denne variabel. 

Det kan yderligere iagttages, at industrien ’financial’ er den industri, med den laveste p-værdi (P = 

0,143), og er signifikant ved et 15% signifikansniveau. Slutningsvis kan det bemærkes, at såfremt 

’manufacturing’ vælges som baseline, påvirker de tre andre industrier negativt på oplysningsgraden.  

6.2.6 IAS 12 – Model 2 
Der foreligger igen et multikollinearitetsproblem mellem landevariablerne, som også forekom i mo-

del 2 for IFRS 3.  Derfor kan der ikke køres en regressionsanalyse på baggrund af disse variabler, 

hvilket også er vist i bilag 14. Der vil derfor ikke kommenteres yderligere herpå.  

6.2.7 IAS 12 – Model 3 
Resultaterne for denne model er vedlagt i bilag 15. Det kan her iagttages, at US_LISTED, SIZE og 

AUDIT_KPMG er signifikante. Resultaterne og estimaterne er tilnærmelsesvis de samme som for 

model 1, da landevariablerne igen har haft en meget lille påvirkning i denne model. Derfor foretages 

der ikke yderligere kommentarer på disse. Der henvises til ovenstående model 1, jf. afsnit 6.2.1 Model 

1 – IAS 12. 
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6.3 Opsummering 
Ud fra OLS regressionsanalysen er det forsøgt at fastlægge, hvilke virksomheds- og landespecifikke 

variable der er signifikante i forhold til oplysningsgraden af de obligatoriske oplysningskrav efter 

IFRS 3 og IAS 12. Først og fremmest blev model 1 for IFRS 3 kørt i regressionsanalysen. Denne 

medtager både virksomheds- og landespecifikke variable. Her kunne det konstateres, at CAPITAL 

var signifikant ved et signifikansniveau på 1%. Virksomheder der søger eksternt kapital og udsteder 

nyere aktier eller obligationer, har en oplysningsgrad på 12% højere end virksomheder, der ikke ud-

steder nyere aktier eller obligationer. CLOSELY_HELD2 har en signifikant negativ sammenhæng 

med oplysningsgraden inden for et signifikansniveau på 10%. Dette betyder, at oplysningsgraden er 

højst for virksomheder med en moderat grad af ejerskabsstruktur. Robusthedstesten for de oprindelige 

resultater i model 1, gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger, hvorfor resultaterne anses for 

at være robuste.  Ud fra T-testene kunne det udledes, at industrierne ikke havde en signifikant forskel 

mellem hinandens middelværdier, og der observeres heller ingen industrier med en signifikant sam-

menhæng med oplysningsgraden. I forhold til model 1 for IAS 12 viste det sig, at følgende variable 

var signifikante: US_LISTED, SIZE og AUDIT_KPMG. Virksomheder som er noteret i USA, har en 

signifikant sammenhæng med oplysningsgraden inden for et 5% signifikansniveau. Derudover udvi-

ser disse selskaber en oplysningsgrad som er 7,7% højere, sammenlignet med virksomheder, der ikke 

er noteret i USA. SIZE blev også fundet signifikant ved 5%, dog med en negativ påvirkning på op-

lysningsgraden, hvilket ikke er i overensstemmelse med teorien eller forventningerne. Slutningsvis 

viser AUDIT_KPMG at have en signifikant sammenhæng med oplysningsgraden ved 5%. Ud fra 

robusthedstesten for de oprindelige resultater i model 1 for IAS 12 kunne det udledes, at virksom-

hedsstørrelsen (SIZE) ikke er robust. I forhold til industrierne blev det fastslået, at der er en signifikant 

forskel mellem ’manufacturing’ og ’financial’, samt ’financial’ og ’other’.  Ud fra regressionsanaly-

sen af industrierne, kunne det konstateres, at ingen af industrierne var signifikante inden for et 10% 

signifikansniveau. Regressionsanalysen for model 2 for IFRS 3 og IAS 12 kunne ikke testes, da der 

eksisterede et multikorrelationsproblem, angiveligt fordi stikprøven kun udgør 2 lande.  Resultaterne 

for model 3 var tilnærmelsesvis ens som i model 1, hvilket formentlig skyldes landevariablernes min-

dre grad af påvirkning. Dette er gældende for både IFRS 3 og IAS 12.    
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7 Konklusion 
I denne afhandling er der foretaget en undersøgelse af, hvorvidt børsnoterede virksomheder i Dan-

mark og England, overholder de obligatoriske krav efter IFRS 3 ’Virksomhedssammenslutninger’ og 

IAS 12 ’Indkomstskatter’. Dette omfatter endvidere en identifikation af de faktorer, der påvirker gra-

den af overholdelse af disse standarder.  

For at undersøge hvilke egenskaber de børsnoterede virksomheder har i Danmark og England, der 

opfylder – eller ikke opfylder – de obligatoriske oplysningskrav efter IFRS 3 og IAS 12, er der først 

og fremmest foretaget en deskriptiv statistisk analyse af oplysningsgraden herpå. Den gennemsnitlige 

oplysningsgrad for England er beregnet til 83% for IFRS 3 og 75% for IAS 12, mens oplysningsgra-

den for Danmark er på 73% for IFRS og 75% for IAS 12. Manglerne for oplysningskravene omkring 

virksomhedssammenslutninger i 2014, er mest ofte relateret til udgifter i forbindelse med virksom-

hedssammenslutningen, det tilgodehavende kontraktuelle beløb, forklaringer vedrørende goodwill 

herunder beskrivelse af forventede synergi. Andre mangler relateres til manglende reguleringer af 

goodwill eller eventuelle gevinster, der er indregnet i et tidligere regnskabsår. Overholdelsen af de 

obligatoriske oplysningskrav for IAS 12, har også været problematisk på nogle områder. Den mang-

lende overholdelse i forhold til indkomstskatter var ofte relateret til nedskrivelse af ikke uudnyttede 

udskudte skatteaktiver, og oplysninger vedrørende indregningen af udskudte aktiver, når det er af-

hængig af fremtidig skattepligtig indkomst og/eller når virksomheden har et lidt tab. De børsnoterede 

virksomheder er efterfølgende præsenteret ud fra deres tilknyttede industrier og dernæst fordelt over 

deres tilhørende revisor. Som resultat udviser ’manufacturing’ industrien den højeste oplysningsgrad 

for IFRS 3 og IAS 12 på henholdsvis 86% og 77%. Den absolut laveste oplysningsgrad er udvist af 

’financial’ industrien på 70% for IAS 12. KPMG opnår den højeste oplysningsgrad for både IFRS 3 

og IAS 12 på henholdsvis 87% og 79%, mens Deloitte opnår den laveste på henholdsvis 80% og 72%. 

Endelig blev det konstateret, at selskaberne ikke har samme oplysningsgrad for IFRS 3 og IAS 12. 

Tværtimod er der en vilkårlig sammenhæng mellem de selskaber, der har en høj oplysningsgrad for 

IFRS 3 i forhold til IAS 12. Slutningsvis viser IAS 12 virksomhedsstørrelse en positiv effekt på op-

lysningsgraden. Imidlertid viser IFRS 3 ikke en sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og op-

lysningsgraden. Dette kan angiveligt forklares ud fra den omdiskuterede kompleksitet af IFRS 3, som 

kan volde problemer for store og mindre virksomheder.  

For at undersøge hvilke virksomheds- og landespecifikke variable, der er signifikante i forhold til 

oplysningsgraden af IFRS 3 og IAS 12, er der udarbejdet en regressionsanalyse til at undersøge denne 
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sammenhæng. De empiriske analyser viser, at overholdelsen af de obligatoriske regnskabskrav efter 

IFRS 3 og IAS 12, har en signifikant sammenhæng med virksomhedsspecifikke variable. Dette indi-

kerer, at et udvalg af disse faktorer fortsat spiller en vigtig rolle i forhold til niveauet af oplysnings-

graden – til trods for anvendelse af den internationale regnskabskonvergens baseret på IFRS. Først 

og fremmest er følgende to virksomhedsspecifikke variable identificeret til at have en signifikant 

indflydelse på oplysningsgraden for IFRS 3: 1) Udstedelse af nyere aktier eller obligationer i regn-

skabsåret (CAPITAL), hvilket viser at have en positiv sammenhæng med oplysningsgraden, 2) Ejer-

skabsstruktur (CLOSELY_HELD^2). Dominerende ejerskabsstruktur viste sig, at have en negativ 

påvirkning på oplysningsgrad, hvorfor virksomheder med moderat grad af ejerskabsstruktur har en 

positiv påvirkning på oplysningsgraden. Disse signifikante variable vurderes at være robuste i forhold 

til alternative variable. Ud fra den empiriske regressionsanalyse af de landespecifikke variable har 

ingen af de undersøgte variable haft en signifikant indflydelse på oplysningsgraden for både IFRS 3 

og IAS 12: 1) Graden af håndhævelse (ENFORCE), 2) størrelsen samt aktivitetsniveauet for aktie-

markedet (S_MARKET) og 3) kulturen (CULTURE). Ud fra den empiriske analyse af de virksom-

hedsspecifikke variable for IAS 12, er følgende tre variable identificeret til at have en signifikant 

indflydelse på oplysningsgraden: 1) Noteret på amerikanske børser (US_LISTED). Virksomheder der 

er noteret i USA viste sig, at have en positiv sammenhæng med oplysningsgraden. 2) Virksomheds-

størrelse (SIZE). Mod forventningerne viste virksomhedsstørrelsen at have en negativ påvirkning på 

oplysningsgraden. 3) Revision udført af KPMG (AUDIT_KPMG), viste sig at have en positiv sam-

menhæng med oplysningsgraden. Dog tages der forbehold for resultatet af virksomhedsstørrelse 

(SIZE), da denne variabel viste sig at være mere følsom i forhold til andre signifikante variabler under 

robusthedstesten. Konkluderende er det derfor udelukkende de virksomhedsspecifikke faktorer, der 

er signifikante i forhold til oplysningsgraden af de obligatoriske oplysningskrav efter IFRS 3 og IAS 

12.  

Til slut anerkendes en række begrænsninger i resultatet af denne undersøgelse. Dette er uundgåeligt, 

da et forsøg på at måle noget så komplekst ofte vil være forbundet med antagelse og usikkerheder – 

til trods for styrken af den empiriske analyse herunder robustheden af resultaterne. På den ene side 

ses styrken i den empiriske analyse i den grundige behandling af datasættet samt vægtning og præ-

sentation af forudsætningerne for den empiriske analyse. På den anden side bør resultaterne fortolkes 

med stor forsigtighed på baggrund af de begrænsninger, der er opstået som konsekvens af den valgte 

metode og tilgængeligheden af data. Først og fremmest er datagrundlaget herunder udfyldelsen af 
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checklisten dels baseret på en subjektiv vurdering af opfyldelse – eller omvendt – manglende opfyl-

delse af de obligatoriske oplysningskrav. I tilknytning hertil omfatter den subjektive vurdering også, 

hvorvidt et oplysningskrav anses som relevant eller ej for virksomheden. Til at imødekomme denne 

begrænsning er vurderingen for så vidt muligt, foretaget med stor omhu for at minimere sandsynlig-

heden for fejl. For det andet kan stikprøvestørrelse for IFRS 3 være på grænsen til at være for lille, 

hvorfor resultaterne forbundet med standarden bør fortolkes med særlig forsigtighed. For det tredje 

har det ikke været muligt at konkludere noget ud fra landevariablerne, hvilket muligvis kan forklares 

ud fra tilstedeværelsen af multikollinearitet. Landevariablerne har vist sig at være perfekt korreleret 

med hinanden og er derfor påvirket af multikollinearitet, hvilket angiveligt kan henføres til, at der 

kun inddrages to lande i undersøgelsen. Endeligt kunne en årsagsforklaring til en manglende opfyl-

delse af oplysningskravene bidrage med et nyt perspektiv til den empiriske analyse. Dette er dog ikke 

muligt uden adgang til en virksomheds interne oplysninger. Som resultat af disse begrænsninger, kan 

en mangel på generalisering foreligge, da resultaterne for undersøgelsen er for så vidt muligt begræn-

set til datagrundlaget, anvendt i denne afhandling. 
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8 Perspektivering 
Dette afsnit har til formål at reflektere og forholde sig til afhandlingens resultater, samt belyse nogle 

af de områder, der kunne være interessante at undersøge nærmere, hvis det tids- og omfangsmæssigt 

var muligt.  

Oplysningsgraden er, som bekendt i denne afhandling, blevet udregnet enkeltvis for IFRS 3 og IAS 

12. Det har således være muligt at opgøre en særskilt oplysningsgrad af de to regnskabsstandarder 

for de børsnoterede virksomheder i Danmark og England. Her kunne det være interessant at supplere 

den empiriske analyse med en samlet model, hvor både oplysningsgraden for IFRS 3 og IAS 12 bliver 

målt og sat sammen under et resultat. Dermed vil man kun forholde sig til ét resultat for begge regn-

skabsstandarder. Dette vil være med til at belyse opgaven med en anden vinkel, ved at vise en generel 

oplysningsgrad for virksomheden. Sammenkoblingen af to eller flere standarder ses også anvendt i 

tidligere studier såsom Glaum et al. (2013). 

Et andet perspektiv kunne være at foretage en tidsserieanalyse af de børsnoterede selskabers overhol-

delse af de obligatoriske oplysningskrav, over en længere periode. Ud fra dette kan man således af-

dække, hvorvidt selskaberne er blevet bedre eller dårligere til at oplyse henover årene. 

En nærmere undersøgelse af landevariablerne, er endnu et aspekt, som kunne være interessant at un-

dersøge. Det er bekendt i afhandlingen, at det ikke har været muligt at foretage en regressionsanalyse 

af landevariablerne. Dette problem skyldes landevariablernes perfekte indbyrdes korrelation, som an-

giveligt stammer af, at der kun er inddraget to lande i undersøgelsen. Dette medførte at landevariab-

lerne ikke har kunne blive kørt under samme regressionsmodel. En tilføjelse af flere lande vil derfor 

kunne være med til at gøre regressionsanalysen mere indholdsrig i forhold til at teste, hvorvidt lan-

devariablerne har en signifikant sammenhæng med oplysningsgraden. Dermed vil det berige opgaven 

med en større omfattende analyse, der vil bidrage med en bedre viden i forhold til, hvorvidt og i så 

fald hvilke landevariabler, kan være med til at forklare graden af overholdelse af de obligatoriske 

regnskabsstandarder.
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Bilag 1 – Gruppering af industrier 
 

Industrier fra Datastream Grupperet industrier IAS 12 IFRS 3 

Basic Materials 
Industrials Manufactoring 26 14 

Consumer Goods 
Consumer Services Consumer Goods/Services 25 9 

Financials Financials 24 13 

Health Care 
Oil and Gas 
Technology 
Telecommunications 
Utilities 

Other 23 11 

Total  98 47 
Bilag 1 – Gruppering af brancher samt fordeling i forhold til IAS 12 og IFRS 3, egen tilvirkning 
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Bilag 2 – Brown et al. (2014) enforcement indeks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2 – Opsummering og sammenligning af AUDIT og ENFORCEMENT for lande, der har vedtaget IFRS i 2005. De 
to markerede værdier indikerer total (audit + enforcement) målingen for henholdsvis Danmark og England i 2008. 
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Bilag 3 – Hofstedes 6-D Model 
 

 

 

If we explore the Danish culture through the lens of the 6-D Model©, we can get a good overview of 

the deep drivers of Danish culture relative to other world cultures. 

Power Distance  

This dimension deals with the fact that all individuals in societies are not equal – it expresses the 

attitude of the culture towards these inequalities amongst us. Power Distance is defined as the extent 

to which the less powerful members of institutions and organizations within a country expect and 

accept that power is distributed unequally. 

With a score of 18 points, Denmark is at the very low end of this dimension compared to other coun-

tries. This matches perfectly with what many foreigners in Denmark express: Danes do not lead, they 

coach and employee autonomy is required. In fact, Denmark ranks highest amongst the EU27 coun-

tries in terms of employee autonomy. With a very egalitarian mind-set the Danes believe in independ-

ency, equal rights, accessible superiors and that management facilitates and empowers. Power is de-

centralized and managers count on the experience of their team members. Respect among the Danes 

is something, which you earn by proving your hands-on expertise. Workplaces have a very informal 
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atmosphere with direct and involving communication and works on a first name basis. Employees 

expect to be consulted. 

Individualism 

The fundamental issue addressed by this dimension is the degree of interdependence a society main-

tains among its members. It has to do with whether people´s self-image is defined in terms of “I” or 

“We”. In Individualist societies people are supposed to look after themselves and their direct family 

only. In Collectivist societies people belong to ‘in groups’ that take care of them in exchange for 

loyalty. 

Denmark, with a score of 74 is an Individualist society. This means there is a high preference for a 

loosely-knit social framework in which individuals are expected to take care of themselves and their 

immediate families only. It is relatively easy to start doing business with the Danes. Small talk is kept 

at a minimum and you do not need to create relationships first. Danes are also known for using a very 

direct form of communication. 

Masculinity 

A high score (Masculine) on this dimension indicates that the society will be driven by competition, 

achievement and success, with success being defined by the winner / best in field – a value system 

that starts in school and continues throughout organizational life. 

A low score (Feminine) on the dimension means that the dominant values in society are caring for 

others and quality of life. A Feminine society is one where quality of life is the sign of success and 

standing out from the crowd is not admirable. The fundamental issue here is what motivates people, 

wanting to be the best (Masculine) or liking what you do (Feminine). 

Denmark scores 16 on this dimension and is therefore considered a Feminine society. In Feminine 

countries, it is important to keep the life/work balance and you make sure that all are included. An 

effective manager is supportive to his/her people, and decision making is achieved through involve-

ment. Managers strive for consensus and people value equality, solidarity and quality in their working 

lives. Conflicts are resolved by compromise and negotiation and Danes are known for their long 

discussions until consensus has been reached. Incentives such as free time and flexible work hours 

and place are favored. 

Uncertainty Avoidance  

The dimension Uncertainty Avoidance has to do with the way that a society deals with the fact that 
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the future can never be known: should we try to control the future or just let it happen? This ambiguity 

brings with it anxiety and different cultures have learnt to deal with this anxiety in different ways.  

The extent to which the members of a culture feel threatened by ambiguous or unknown situations 

and have created beliefs and institutions that try to avoid these is reflected in the score on Uncertainty 

Avoidance. 

With a score of 23 Denmark scores low on this dimension. This means that that Danes do not need a 

lot of structure and predictability in their work life. Plans can change overnight, new things pop up 

and the Danes are fine with it. It is a natural part of their work life. Curiosity is natural and is encour-

aged from a very young age. This combination of a highly Individualist and curious nation is also the 

driving force for Denmark’s reputation within innovation and design. What is different is attractive! 

This also emerges throughout the society in both its humor, heavy consumerism for new and innova-

tive products and the fast highly creative industries it thrives in – advertising, marketing, financial 

engineering. 

At the workplace, the low score on Uncertainty Avoidance is also reflected in the fact that the Danes 

tell you if you are in doubt or do not know something. It is ok to say “I do not know” and the Danes 

are comfortable in ambiguous situations in the workplace. 

Long Term Orientation   

This dimension describes how every society has to maintain some links with its own past while dealing 

with the challenges of the present and future, and societies priorities these two existential goals dif-

ferently. Normative societies, which score low on this dimension, for example, prefer to maintain 

time-honored traditions and norms while viewing societal change with suspicion. Those with a cul-

ture, which scores high, on the other hand, take a more pragmatic approach: they encourage thrift and 

efforts in modern education as a way to prepare for the future. 

A low score of 35 indicates that Danish culture is normative. People in such societies have a strong 

concern with establishing the absolute Truth; they are normative in their thinking. They exhibit great 

respect for traditions, a relatively small propensity to save for the future, and a focus on achieving 

quick results. 

Indulgence 

One challenge that confronts humanity, now and in the past, is the degree to which small children are 

socialized. Without socialization, we do not become “human”. This dimension is defined as the extent 
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to which people try to control their desires and impulses, based on the way they were raised. Rela-

tively weak control is called “Indulgence” and relatively strong control is called “Restraint”. Cultures 

can, therefore, be described as Indulgent or Restrained. 

Denmark has a high score of 70 in this dimension, meaning that Denmark is an Indulgent country. 

People in societies classified by a high score in Indulgence generally exhibit a willingness to realize 

their impulses and desires with regard to enjoying life and having fun. They possess a positive attitude 

and have a tendency towards optimism. In addition, they place a higher degree of importance on 

leisure time, act as they please and spend money as they wish. 

Kilde: https://www.geert-hofstede.com/denmark.html (21/04/2016) 
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Bilag 4 – Transformering af variable for IFRS 3 
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CLOSELY_HELD 
Før transformering
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CLOSELY_HELD^2 
Før transformering 
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Bilag 5 – Transformering af variable for IAS 12 
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Bilag 6 – OLS resultater for IFRS 3 (model 1) 
 

Scatterplots 
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Durbin-Watson 
Forudsætning for autokorrelation 

 

 
 

VIF 
Forudsætning for multikollinearitet + resultater for de ekskluderede variabler 
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ANOVA 
Samlede model 
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Bilag 7 – Robusthedstest for model 1 for IFRS 3 
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Signifikante variabler + de ekskluderede variable 
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Bilag 8 – Analyse af industrier for IFRS 3 
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Bilag 9 – Analyse af de landespecifikke variable for IFRS 3 
(model 2) 

 

Model 2 

 

Landevariablene der forsøges at køres igennem samme regresionsmodel  
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Bilag 10 – Analyse af de virksomhedsspecifikke variable for 
IFRS 3 (model 3) 
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Bilag 11 – OLS resultater for IAS 12 (model 1) 
 

Scatterplots 
Forudsætning for linearitet 
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VIF 
Forudsætning for multikollinearitet + resultater for de ekskluderede variabler 
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Bilag 12 – Robusthedstest for model 1 for IAS 12 
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Signifikante variabler + de ekskluderede variable 

 

 

 

SIZE_ASSET 

 

Durbin-Watson 
 

 

 

 



Side 149 af 156 
 

ANOVA 

 

 

Signifikante variabler + de ekskluderede variable 
 

 



Side 150 af 156 
 

LISTED  
(US_LISTED + X_LISTED) 
 

 

Durbin-Watson 
 

 

 

 

ANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 151 af 156 
 

Signifikante variabler + de ekskluderede variable 
 

 

 



Side 152 af 156 
 

Bilag 13 – Analyse af industrier for IAS 12 
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Bilag 14 – Analyse af de landespecifikke variable for IAS 12 
(model 2) 

 

Model 2 

Landevariablene der forsøges at køres igennem samme regresionsmodel  
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Bilag 15 – Analyse af de virksomhedsspecifikke variable for 
IAS 12 (model 3) 
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