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Executive summary 
	
In this thesis, I examine compliance with disclosures required by IFRS 3 Business Combinations and 

IAS 12 Income Taxes, for a sample of Danish and English listed firms mandatorily applying interna-

tional reporting standards. First, I account for IASB’s Framework and the current rules of business 

combinations and income taxes, as set out in IFRS 3 and IAS 12, indicating that these areas of ac-

counting can be complex. Furthermore, a description of the principal-agent theory is introduced, with 

the purpose of illustrating the conflict of interest, that may arise between the management and the 

shareholders, which eventually leads to non-compliance. Next, I review the literature addressing stud-

ies on the determinants of disclosure level and compliance, and the effects of national institutions on 

financial reporting. Previous studies indicate that compliance levels are determined jointly by com-

pany- and country level variables, providing a total number of 13 control variables in this analysis. I 

subsequently describe the empirical model, methodology and explain the chosen variables and their 

expected influences on the basis of the literature review.  

 
The empirical analysis is based on a descriptive statistical analysis and a regression analysis. Based 

on the descriptive statistics, the average level of disclosure is 83% for IFRS 3 and 75% for IAS 12. 

For both reporting standards, companies audited by Deloitte and belonging to the financials or con-

sumer service industry represent the lowest disclosure levels. On the other hand, companies audited 

by KPMG and belonging to the manufacturing industry typically represents the highest disclosure 

levels. Finally, a regression analysis is undertaken with the purpose of investigating the company- 

and country level determinants influencing the disclosure level. I find significant correlation between 

company specific determinants and the disclosure level. For IFRS 3, the disclosure level is influenced 

significantly and positively by the issuance of equity shares or bonds in the reporting period. Further-

more, I find a significant and negative influence by a great number of audit committee meetings 

during the reporting period, and a negative influence by a dominant ownership structure. For IAS 12, 

the disclosure level is influenced significantly and positively by having shares listed on the American 

market and being audited by KPMG. Against expectations based on previous literature, I find a neg-

ative correlation with the size of the firms. Furthermore, a negative correlation is found between the 

financial industry and the disclosure level. Finally, country specific variables have no influence on 

the level of compliance for both reporting standards, mainly due to their high mutual correlation. The 

results indicate that company-specific determinants continue to play a role in explaining compliance 

with international reporting standards.  
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1 Indledning 
1.1 Introduktion og motivation 
Den europæiske regnskabsregulering er i høj grad påvirket af international lovgivning. EU’s indgri-

ben i den danske og engelske regnskabsregulering har resulteret i en international regnskabsharmo-

nisering med tre overordnede formål1: 1) effektiv ressourceallokering, 2) beskyttelse af investorer og 

3) konkurrencehensyn. Med andre ord har EU’s indgriben haft særlig betydning for etableringen af 

et frit marked. I 2002 blev IFRS-forordningen udstedt af Europa-Kommissionen, som bl.a. har til 

formål at etablere og sikre ensartet og gennemsigtig regnskabsaflæggelse i EU. På denne måde imø-

dekommes ovenstående punkter. Forordningen fra 2002 indebærer, at børsnoterede selskaber i EU 

skal følge IFRS (International Financial Accounting Reporting Standards) i aflæggelsen af koncern-

regnskaber fra 2005 og fremefter.2 

 
Ensartet anvendelse af IFRS på tværs af forskellige lande har været stærkt betvivlet, da implemente-

ringen af ensartede og gennemsigtige regnskabsstandarder nødvendigvis ikke fører til kvalitetsrig 

regnskabsaflæggelse, pga. forskelligheder i landenes håndhævelsessystemer (Ball, 2006; Nobes, 

2006). ”As long as national institutions remain influental, it is unlikely that IFRS will be implemented 

uniformly around the globe” (Wysocki, 2011). Tidligere forskning belyser således, at nationale love, 

regulering og tilsyn af kapitalmarkedet samt andre institutioner, determinerer kvaliteten af virksom-

heders regnskabsaflæggelse i lige så høj grad, som kvaliteten af regnskabsstandarderne (Ball et al., 

2003; Leuz et al., 2003; Wysocki, 2011).  

 
Tidligere forskning konstaterer ydermere, at virksomheder ikke formår at overholde oplysningskra-

vene i internationale regnskabsstandarder (Street & Gray, 2001; Glaum & Street, 2003; Glaum et al., 

2013). Der kan være flere årsager til virksomhedernes manglende overholdelse af oplysningskravene. 

Ledere kan uforsætligt overse særlige krav, misfortolke kravene, vælge bevidst og forsætligt ikke at 

overholde oplysningskravene samt vurdere oplysningen som uvæsentlig for regnskabet (DeFond & 

Jiambalvo, 1991). Regnskabsmæssige fejl er altså et resultat af, at ledere reagerer på deres miljømæs-

sige og økonomiske incitamenter (DeFond & Jiambalvo, 1991). Regnskabsmæssige fejl er dog ikke 

kun et resultat af ovenstående grunde, men er også systematisk associeret med virksomhedsspecifikke 

karakteristika (Glaum et al., 2013).  

																																																								
1 Kilde: Elling, Jens O. (2011): side 69 
2 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 39 
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Den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger (IFRS 3) og indkomstskatter 

(IAS 12) omfattes af de obligatoriske regnskabsstandarder. IFRS 3 kræver at virksomhederne indreg-

ner og måler de overtagne aktiver og forpligtelser, der eksisterer i den overtagne virksomhed på over-

tagelsestidspunktet, til dagsværdi. IFRS 3 er således en kompleks regnskabsstandard, og er især ud-

fordrende for regnskabsaflæggere (Beattie et al., 2007). Derudover udgør regnskabsaflæggelsen af 

virksomhedssammenslutninger, og andre relaterede oplysninger, en essentiel information for inve-

storer og andre regnskabsbrugere. Virksomhedssammenslutninger involverer ofte store kapitalsum-

mer og kan samtidig være af strategisk betydning for virksomhedens værdi, hvorfor oplysningerne er 

yderst relevante for investorer og andre regnskabsbrugere (Glaum et al., 2013). Ydermere bunder 

relevansen for regnskabsbrugerne i, at en høj procentdel af virksomhedssammenslutninger ofte ikke 

formår, at imødekomme de operationelle og finansielle mål (Sudarsanam, 2010). På baggrund af 

ovenstående, er de omfattende oplysningskrav i IFRS 3 designet til at bidrage med meningsfulde og 

gennemsigtige regnskaber, så investorer og andre regnskabsbrugere kan evaluere konsekvensen ved 

virksomhedssammenslutninger (Glaum et al., 2013). Den regnskabsmæssige behandling af IAS 12 

vedrører alle former for indkomstafhængige skatter. Skat er en omkostning, der skal periodiseres. 

Dvs. alle indkomstskatter, der vedrører regnskabsåret skal indregnes i balancen, uanset hvornår beta-

lingen forventes. IAS 12 kan være forbundet med ledelsesmæssige skøn, og dermed en højere risiko 

for regnskabsmæssige fejl. Særligt IFRS 3 er blevet kritiseret for dets kompleksitet og stærke af-

hængighed af indregning og måling til dagsværdi. Omfanget og kompleksiteten af IFRS, er den ho-

vedsagelige drivkraft for regnskabsmæssige fejl (Glaum et al., 2013). 

 
Ovenstående ræsonnementer vedrørende manglende overholdelse af oplysningskravene i internatio-

nale regnskabsstandarder, kompleksiteten og kritikken af IFRS 3 samt risikoen for regnskabsmæssige 

fejl af IAS 12, bidrager med en interesse til at undersøge nedenstående problemstilling. Afhandlingen 

har sit fokuspunkt i engelske og danske børsnoterede selskabers overholdelse af oplysningskravene i 

hhv. IFRS 3 og IAS 12. Ydermere indikerer ovenstående ræsonnementer, at kvaliteten af regnskabs-

aflæggelsen kan påvirkes af både virksomheds- og landespecifikke determinanter. Baseret på en sta-

tistisk regressionsmodel undersøges, hvorvidt de virksomheds- og landespecifikke faktorer, påvirker 

virksomhedernes oplysningsgrad for hhv. IFRS 3 og IAS 12.   
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1.2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i de beskrevne tendenser i indledningen, vil afdækning af afhandlingens hoved-

emne vedrørende børsnoterede selskabers overholdelse af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12, 

samt de underliggende faktorer for påvirkningen af oplysningsgraden, ske på baggrund af nedenstå-

ende problemformulering: 

 

 I hvilken udstrækning overholder børsnoterede virksomheder i hhv. England og Dan-

mark, de obligatoriske oplysningskrav i IFRS 3 og IAS 12, og hvilke faktorer påvirker 

graden af overholdelse for disse standarder? 	

	

I besvarelsen af problemformuleringen, er der fundet anledning til, at opdele problemstillingen i yder-

ligere underspørgsmål:  

1) Hvordan skal en regnskabsaflæggende virksomhed behandle virksomhedssammenslutninger 

i henhold til IFRS 3, og indkomstskatter i henhold til IAS 12? 

2) Hvilke kendetegn har de danske og engelske børsnoterede selskaber, der overholder/ikke 

overholder de obligatoriske oplysningskrav i IFRS 3 og IAS 12? 

3) Hvilke oplysningskrav bliver typisk ikke overholdt i de enkelte standarder?  

4) Hvilke virksomheds- og landespecifikke determinanter udviser signifikant positiv eller nega-

tiv sammenhæng med oplysningsgraden?  

Spørgsmål 1 besvares ved en kort redegørelse af reglerne i IFRS 3 og IAS 12. Spørgsmål 2-4 besvares 

på baggrund af statistiske empiriske analyser, herunder deskriptiv statistik og regressionsanalyser.  

1.3 Afgrænsning 
Dette afsnit har til formål at opstille en række afgrænsninger, som skal fastsætte rammerne til besva-

relsen af problemformuleringen. For at sikre en dybdegående behandling af afhandlingens problem-

stilling, er følgende afgrænsninger foretaget. Først og fremmest afgrænses afhandlingen til udeluk-

kende at undersøge overholdelsen af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12. Tidligere studier vedrø-

rende virksomhedernes overholdelse af oplysningskravene i U.S. GAAP inddrages i mindre grad, og 

benyttes blot som en inspirationskilde til udvalg af potentielle variable. Undersøgelsen baseres på 

danske og engelske børsnoterede selskaber, som har aktier noteret på OMXC20 og FTSE100. Data-

grundlaget baseres på årsrapporter for regnskabsperioden 2014. Årsrapporter for 2013 benyttes som 

”benchmark” til sammenligning af resultater, for at sikre validiteten og kvaliteten af det indsamlede 

data. Selskaber medtages ikke i datagrundlaget og i den empiriske analyse, hvis de har regnskabsluk 
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forskelligt fra d. 31. december 2014 - 31. marts 2015. Ydermere medtages ophørte selskaber ikke i 

datagrundlaget. Selskaber med A og B aktier analyseres som ét selskab. Den empiriske undersøgelse 

for IFRS 3 inkluderer udelukkende selskaber, der har foretaget virksomhedsopkøb i løbet af året. 

Grundet omfanget af afhandlingen, afgrænses der fra dybdegående teoretiske redegørelser af regres-

sionsmodellen og modellens forudsætninger. Disse beskrives udelukkende i kort omfang i metodeaf-

snittet. Derudover afgrænses afhandlingen fra beskrivelser, evalueringer og brug af øvrige mulige 

regressionsmodeller, ud over OLS regressionsmodellen. 

1.4 Struktur 
I dette afsnit gives en kort redegørelse for strukturen i afhandlingen. Afhandlingen indledes med en 

introduktion af problemstillingen, problemformuleringen og afgrænsning af forskningsområdet (ka-

pitel 1). I kapitel 2 præsenteres en redegørelse af IASB Begrebsrammen. Regnskabsstandarderne 

IFRS 3 og IAS 12 præsenteres i kapitel 3 og 4. Disse redegørelser skal bidrage med en afklaring af 

de væsentligste regnskabsteoretiske aspekter af standarderne, for bedre at opnå forståelse for regel-

sættet. Principal-agent teorien introduceres i kapitel 5. Teorien har til formål at belyse interessekon-

flikten mellem ledelsen (agenten) og principalen (ejerne), og hvorvidt konflikten har en påvirkning 

på regnskabsaflæggelsen. I kapitel 6 gives en grundig gennemgang af tidligere litteratur inden for 

forskningsområdet. Litteraturgennemgangen skal danne et teoretisk og konceptuelt grundlag for arten 

af analysen. Kapitel 7 giver en grundig gennemgang af metoden, som udgør det empiriske fundament. 

Afsnittet beskriver datagrundlaget, dataindsamlingsprocessen samt datavalideringen. Ydermere in-

troduceres tjeklisten, som danner grundlag for vurderingen af selskabernes overholdelse, og dermed 

opgørelsen af oplysningsgraden. Kapitel 8 indeholder en deskriptiv statistisk analyse. Kapitel 9 udgør 

afhandlingens regressionsanalyse, de empiriske resultater herfor og robusthedstest af de empiriske 

resultater. Endelig foretages en konklusion af problemformuleringen i kapitel 10. Nedenstående figur 

illustrerer afhandlingens struktur: 

	
Figur 1 - Afhandlingens struktur, egen tilvirkning	  
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2 IASB Framework 
Den teoretiske redegørelse af IFRS 3 og IAS 12 indledes med en forståelse af den internationale 

standardudstedende organisation IASB, samt formålet med organisationen. Dernæst afdækkes ho-

vedindholdet i Begrebsrammen udviklet af IASB, som udgør bindeleddet mellem regnskabsteori og 

regulering. 	

2.1 International Accounting Standards Board - IASB 
International Accounting Standards Board (IASB) er den uafhængige internationale standardudste-

dende organisation. De udvikler og godkender de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Tidli-

gere hed organisationen IASC (International Accounting Standards Committee), som blev stiftet til-

bage i 1973. Dengang var IASC en frivillig organisation, som ikke havde magtbeføjelser over med-

lemslandene. Deres opgave var at harmonisere regnskabspraksis i medlemslandene, ved at udvælge 

regler der allerede fandtes på nationalt plan, og derefter godkende disse regler på verdensplan.3 Dette 

resulterede dog i uklare standarder med begrænset effekt, hvorfor IASB i 2001 etableres som en uaf-

hængig organisation, og dermed erstattede IASC. IASB har således til formål, at 1) udvikle globale 

regnskabsstandarder i offentlighedens interesse, som skal sikre høj kvalitet, transparens og sammen-

lignelig information i årsrapporterne, 2) promovere brugen af standarderne og 3) sørge for konver-

gens mellem nationale og internationale regnskabsbestemmelser.4 I IASB’s organisatoriske struktur5 

fremstår IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation – Fondsbestyrelsen) 

som det øverste organ på 22 medlemmer, med repræsentanter fra hele verden, for at sikre en geogra-

fisk balance.6 De har bl.a. til opgave at udpege medlemmerne af IASB, tilvejebringe finansiering, 

overvåge mm. Derudover har de nedsat fortolkningskomiteen IFRIC, som udsteder fortolkningsbi-

drag til gældende standarder. Til slut skal Standards Advisory Council (SAC) nævnes, som er nedsat 

med det formål at give forslag og anbefalinger til IASB’s arbejde.7 

2.2 IASB - Begrebsrammen 
Dette afsnit har til formål at afdække hovedindholdet i Begrebsrammen, som er udarbejdet af IASB. 

Begrebsrammen er en normativ regnskabspolitik, altså en kombination af en normativ regnskabsteori 

og et samfundsmæssigt mål, som har til formål at opnå optimale løsninger og målopfyldelse.8 Be-

grebsrammen giver generelle retningslinjer for udarbejdelsen og aflæggelsen af årsrapporter, og anses 

																																																								
3 Kilde: Elling, Jens O. (2011): side 72 
4 Kilde: Elling, Jens O. (2011): side 73 
5 Se bilag 1 for illustration af IASB’s organisatoriske struktur 
6 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 69 
7 Kilde: Elling, Jens O. (2011): side 73 
8 Kilde: Elling, Jens O. (2011): side 194 
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dermed for at være bindeleddet mellem regnskabsteori og regulering. FASB (Financial Accounting 

Standards Board) udviklede Begrebsrammen i perioden 1978-85, og er således grundlaget i struktu-

ren, der er blevet indført af IASB i 1989. Formålet med IASB Begrebsrammen er således at:9 

• være en hjælp ved udarbejdelse af nye regnskabsstandarder og ændringer i eksisterende stan-

darder, 

• være en hjælp ved harmonisering af regnskabsreguleringen ved at indskrænke antallet af 

mulige behandlingsformer, 

• være en hjælp ved udarbejdelsen af nationale regnskabsstandarder, 

• være en hjælp for regnskabsaflæggere på områder, som ikke behandles i eksisterende stan-

darder,  

• være en hjælp for revisor ved vurdering af, om en årsrapport er udarbejdet i overensstem-

melse med de internationale regnskabsstandarder,  

• være en hjælp for regnskabsbrugere ved deres forståelse af informationen, som gives i en 

årsrapport, der er udarbejdet efter IFRS, og  

• angive hvilke kriterier IASB anvender, når der udarbejdes nye standarder.  

Begrebsrammen er dog ikke en egentlig del af de internationale regnskabsstandarder, hvilket betyder 

at standarderne kan have løsninger på regnskabsmæssige problemstillinger, som ikke er i overens-

stemmelse med Begrebsrammen.10 Derudover er Begrebsrammen heller ikke godkendt af EU, hvor-

for den ikke er en del af de officielle IFRS-standarder for EU-virksomheder.11 Begrebsrammen fast-

slår, at målsætningen med årsrapporter delvist er at opfylde de informationsbehov, investorer og an-

dre interessenter måtte have, og dels at være en forvaltningskontrol af virksomhedens ledelse.12 Be-

grebsrammen opstiller således to grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af årsrapport: perio-

diseringsprincippet og ”going-concern”-forudsætningen. Periodiseringsprincippet er styrende for, at 

transaktioner, begivenheder og værdiændringer indregnes i resultatopgørelsen og balancen i de peri-

oder de indtræffer.13 ”Going concern”-forudsætningen antager, at selskabet fortsætter sin drift i en 

overskuelig fremtid; denne antagelse bliver brudt i tilfælde af, at selskabet er tvunget til at ophøre 

(pga. konkurs), eller fordi ledelsen træffer beslutning om at ophøre med driften.14 

 

																																																								
9 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 99 
10 Kilde: PwC (2011), Regnskabshåndbogen: side 44 
11 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 99 
12 Kilde: PwC (2011), Regnskabshåndbogen: side 44 
13 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 100 
14 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 101 
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Begrebsrammen opererer med fire grundlæggende kvalitative egenskaber, som gør informationen i 

årsrapporten nyttig for regnskabsbrugerne: relevans, pålidelighed, forståelighed og sammenlignelig-

hed. Pålidelighed og relevans anses som de centrale begreber, da forståelighed og sammenlighed vil 

være opfyldt til en vis grad, når informationen er relevant og pålidelig.15 Når regnskabsinformation 

har nytteværdi for regnskabsbrugere, og hvis den kan påvirke disses økonomiske beslutninger, er 

informationen relevant. Al væsentlig information medtages, og information der ikke er væsentlig, 

præsenteres ikke særskilt. Information er væsentlig hvis udeladelse heraf – eller fejl heri – kan have 

indflydelse på regnskabsbrugeres økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag af årsrapporten.16  

Regnskabsbrugere skal kunne stole på regnskaberne, hvorfor pålidelighed indebærer, at regnskabsin-

formationens reelle indhold svarer til det, der anføres i årsrapporten. Information skal derfor først og 

fremmest repræsenteres troværdigt – dette betyder, at når en bestemt type transaktion indregnes (fx 

omsætning), skal alle transaktioner af denne type indregnes. Dernæst skal begrebet ”indhold frem for 

formalia” overholdes, som indebærer at transaktioner indregnes på baggrund af deres økonomiske 

indhold og ikke alene pga. det juridiske indhold. Den tredje forudsætning er neutralitet. Dette inde-

bærer, at der ikke skal foreligge en bevidst over- eller undervurdering af de indregnede poster, eller 

et uensartet grundlag heraf med positiv eller negativ effekt. Herudover skal der udvises forsigtighed; 

der skal altså ved udøvelse af skøn udvises en passende grad af omhu, således at alt for positive 

vurderinger undgås. Endelig skal informationen være fuldstændig, for at pålidelighedskravet over-

holdes.17 Til slut skal det nævnes, at årsrapporten skal udvise sammenlignelighed, så informationerne 

kan sammenlignes fra periode til periode.  

3 IFRS 3 – Virksomhedssammenslutninger 
Dette afsnit har til formål at afdække de væsentlige punkter i IFRS 3, for netop at give en teoretisk 

ballast for analysen af standardens oplysningskrav. Det er selvsagt den regnskabsmæssige behandling 

af virksomhedssammenslutninger der omfattes af standarden. Formålet med IFRS 3 er at øge rele-

vansen, pålideligheden og sammenligneligheden af de oplysninger, en regnskabsaflæggende virk-

somhed præsenterer i sine regnskaber om en virksomhedssammenslutning og dens virkning.18 IFRS 

3 definerer en sammenslutning, som en transaktion eller begivenhed, hvor en erhverver opnår kontrol 

over en anden virksomhed. Dette betyder, at en virksomhedssammenslutning kan ske ved etablering 

																																																								
15 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 101 
16 Kilde: PwC (2011), Regnskabshåndbogen: side 45 
17 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 102 
18 Kilde: Den Europæiske Unions Tidende (2008), Kommissionens forordning om vedtagelse af visse internationale 
regnskabsstandarder: side 373  
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af et moder-/datterselskabsforhold (altså ved køb af kapitalandele), ved køb af aktiviteten fra en anden 

virksomhed, ved selskabsretlige fusioner og ved aktieombytninger.19 Dog vil følgende scenarier ikke 

være omfattet af standarden:20 

Ø Ved etablering af joint ventures (behandlingen reguleres af IAS 31). 

Ø Ved køb af kapitalandele i en virksomhed, hvor den købende virksomhed allerede har be-

stemmende indflydelse, fx inden for samme koncern. 

Ø Ved køb af et aktiv eller gruppe af aktiver, der ikke udgør en virksomhed. Ved en virksomhed 

forstås aktiviteter og aktiver, som er integreret på en sådan måde, at de er i stand til at blive 

udført og ledet med henblik på at opnå afkast til ejerne. 

Ø IFRS 3 finder ej heller anvendelse ved en investeringsvirksomheds køb af en dattervirksom-

hed, som skal måles til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet ifølge IFRS 

10.  

3.1 Overtagelsesmetoden 
IFRS 3 kræver at alle virksomhedssammenslutninger, som er omfattet af standarden, behandles efter 

overtagelsesmetoden. Det er derfor vigtigt at sondre mellem den overtagende og den overtagne virk-

somhed. Den overtagende virksomhed er den virksomhed, der opnår kontrol med den eller de andre 

virksomheder.21 Den regnskabsmæssige behandling af en sammenslutning efter overtagelsesmeto-

den, består af følgende trin: 

1. Fastsættelse af overtagelsestidspunktet. 

2. Opgørelse af kostprisen (købsprisen). 

3. Identifikation og omvurdering af alle identificerbare, overtagne aktiver og forpligtelser på 

overtagelsesdagen. 

4. Opgørelse af goodwill eller forskelsværdi på købspris og dagsværdi. 

5. Øvrig information. 

3.1.1 Fastsættelse af overtagelsestidspunktet 
Overtagelsestidspunktet ved en virksomhedssammenslutning efter IFRS 3, er det tidspunkt, hvor den 

overtagende virksomhed opnår kontrol over den overtagne virksomhed. Det er således dette tidspunkt 

der benævnes ”closing date”. I praksis vil overtagelsestidspunktet være datoen for den sidste gene-

ralforsamling, der er nødvendig for at gennemføre opkøbet.22 Den overtagne virksomheds resultat 

																																																								
19 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 47 
20 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 148 
21 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 150 
22 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 153 
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skal indregnes i resultatet, og aktiverne og forpligtelserne skal indregnes i balancen fra overtagelses-

tidspunktet.23 

3.1.2 Opgørelse af kostprisen 
Det næste led i processen er at måle kostprisen. Det betalte vederlag opgøres til dagsværdien på over-

tagelsestidspunktet.24 Det erlagte vederlag kan afgives i form af kontant betaling, overdragelse af 

aktiver, påtage forpligtelser over for sælger og ved udstedelse af egenkapitalinstrumenter. Det er ikke 

længere tilladt at indregne transaktionsomkostninger, hvorfor disse indregnes direkte i resultatopgø-

relsen i takt med de afholdes.25 En kontant erhvervelse vil i praksis volde de mindste problemer i 

forhold til at opgøre købesummen. Ved erlagt vederlag i form af egenkapitalinstrumenter, fx optioner, 

vil det være nødvendigt at opgøre værdien af disse instrumenter. Dette kan volde problemer, da akti-

ernes kostpris for børsnoterede virksomheder kan fastsættes på grundlag af børskursen på erhvervel-

sestidspunktet, dvs. det tidspunkt hvor aktieombytningen gennemføres. Dog forekommer kursstig-

ninger ofte som en konsekvens af en annonceret overtagelse, og denne indregning vil dermed føre til, 

at der indregnes en art internt oparbejdet goodwill.26 Er der tale om ikke-børsnoterede aktier, må 

vurderingen baseres på en basis af en anerkendt værdiansættelsesmetode. Betingede betalinger ind-

regnes i købsprisen til dagsværdien. Denne form for betaling omfatter fx aftaler, hvor den endelige 

købspris afhænger af indtjeningen i efterfølgende perioder (earn-out). Hvis der sker efterfølgende 

ændringer i værdien af den betingede betaling efter overtagelsestidspunktet, skal disse indregnes i 

resultatet og ikke som en regulering af det betalte vederlag.27 

3.1.3 Identifikation og omvurdering af overtagne aktiver og forpligtelser 
På overtagelsestidspunktet skal alle aktiver og forpligtelser, der eksisterer i den overtagne virksom-

hed, identificeres og indregnes. Dette gælder uanset om de er indregnet i balancen i den overtagne 

virksomhed.28 Der er dog et krav om at aktiverne og forpligtelserne opfylder Begrebsrammens defi-

nitioner på at være aktiver og forpligtelser (indregningsprincippet). Ifølge IFRS 3 skal alle aktiver og 

forpligtelser, med fire specifikke undtagelser, måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. De fire 

undtagelser til kravet om indregning og måling til dagsværdi er følgende:29 

1) Udskudt skat, 

2) personaleforpligtelser (pensionsforpligtelser og lignende), 

																																																								
23 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 49 
24 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 49 
25 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 154 
26 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 154 
27 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 50 
28 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 158 
29 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 163 
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3) aktiver, der på overtagelsestidspunktet opfylder betingelserne for at være anlægsaktiver, der 

besiddes med henblik på salg efter IFRS 5 og 

4) aftaler om refusion/godtgørelse fra sælger. 

Ifølge IFRS 3 skal udskudt skat måles efter bestemmelserne i IAS 12, hvilket betyder, at udskudt skat 

måles til nettorealisationsværdi – dette vil blive uddybet i afsnittet om IAS 12, jf. afsnit 4. Pensions-

forpligtelser skal indregnes til værdien ifølge metoden der står beskrevet i IAS 19, også kendt som 

”projected unit credit method”. Anlægsaktiver eller grupper af anlægsaktiver, der besiddes med hen-

blik på salg i henhold til IFRS 5, skal indregnes til dagsværdi med fradrag af forventede salgsomkost-

ninger. Refusionsaktiver, altså aftaler om godtgørelse fra sælger (fx specifikke skattekrav), indregnes 

til samme beløb som den tilhørende forpligtelse.30 Eventualforpligtelser indregnes til dagsværdi i 

balancen, forudsat at dagsværdien kan måles pålideligt. Dette gælder uanset om forpligtelsen er sand-

synlig eller ej.31 Immaterielle aktiver skal indregnes separat fra goodwill hvis:32 1) de er særskilt 

identificerbare, 2) de er under virksomhedens kontrol og 3) det forventes, at de fremtidige økonomi-

ske fordele vil tilflyde virksomheden. Hvis et immaterielt aktiv kan adskilles og sælges eller udlejes 

særskilt, eller hvis det er baseret på en kontrakt eller er en juridisk rettighed, er det identificerbart. 

Dog anses kriterierne vedrørende, at fremtidige økonomiske fordele er sandsynlige, og at kostprisen 

kan opgøres pålideligt, altid for at være opfyldt i forbindelse med en virksomhedsovertagelse. 

3.1.4 Opgørelse af goodwill eller forskelsværdi på købspris og dagsværdi 
Goodwill kan efter IFRS 3 opgøres efter to metoder:33 

1) Fuld goodwill metode: forskellen mellem købsprisen med tillæg af dagsværdien af minori-

tetsinteressen, og dagsværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser (nettoaktiver). 

2) Købt goodwill metode: forskellen mellem kostprisen og nettoværdien af den overtagende 

virksomheds andel af dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver.  

Selve valget mellem de to metoder foretages transaktion for transaktion, hvorfor valget ikke er et 

udtryk for valg af en regnskabspraksis. Fuld goodwill metoden baseres på en enhedstankegang. Dette 

betyder, at der ved etableringen af koncernforholdet indregnes goodwill, som om hele virksomheden 

var handlet. Goodwill skal ifølge standarden ikke afskrives, men derimod nedskrivningstestes én gang 

årligt, og evt. nedskrives til en lavere genindvindingsværdi efter IAS 36. Hvis der realiseres et nega-

tivt forskelsbeløb (badwill) – hvilket er tilfældet når dagsværdien af overtagne aktiver og forpligtelser 

																																																								
30 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 164 
31 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 50 
32 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 51 
33 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 166 
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overstiger summen af det betalte vederlag, værdien af minoritetsinteresser og dagsværdien af eksi-

sterende ejerandele – skal det indtægtsføres straks, da virksomheden således har gjort en favorabel 

handel.34 Dette opgøres altid efter metode 2, og der kan dermed ikke indregnes nogen indtægt knyttet 

til den ikke-overtagne del af virksomheden. Ifølge IFRS 3 skal den overtagende virksomhed også 

revurdere identifikationen og måling af købsprisen, samt de identificerbare aktiver og forpligtelser.35 

Giver revurderingen ikke anledning til nogen ændring, indregnes forskelsbeløbet som en indtægt.  

3.1.5 Øvrig information 
Det skal også kort nævnes, at minoritetsinteresserne enten skal opgøres til deres forholdsmæssige 

andel af de identificerbare aktiver og forpligtelser eller til dagsværdi. Ved måling til dagsværdi, skal 

goodwill indregnes på den del af den overtagne virksomhed, som ejes af minoritetsinteresserne.36 

Trinvise overtagelser er scenarier, hvor den overtagende virksomhed i forvejen besidder kapitalan-

dele i den overtagne virksomhed, før en sammenslutning. Ved en virksomhedssammenslutning skal 

disse kapitalandele således revurderes til dagsværdien på overtagelsestidspunktet, og evt. gevinst eller 

tab skal indregnes i resultatet.37 Til slut bør behandlingen af efterfølgende identifikation af aktiver og 

forpligtelser nævnes, herunder ændrede vurderinger af disse. Det hænder, at man foretager en forelø-

big opgørelse af dagsværdien på de overtagne aktiver og forpligtelser, da man vil lide af manglende 

viden om den overtagne virksomhed på overtagelsestidspunktet. Standarden giver således mulighed 

for at foretage efterfølgende reguleringer i opgørelsen af de overtagne aktiver og forpligtelser, indtil 

12 måneder efter overtagelsesdatoen. Dette er dog betinget af, at ændringerne skal været forårsaget 

af forhold, der kunne have været kendt på overtagelsestidspunktet.38 Reguleringer af overtagelsesba-

lancen skal behandles med tilbagevirkende kraft, som om denne har været opgjort korrekt fra begyn-

delsen. Dog vil efterfølgende identificeringer af aktiver, forpligtelser eller værdireguleringer efter 

udløbet af 12 måneders perioden, kun rettes hvis der er tale om væsentlige fejl i henhold til IAS 8.39 

																																																								
34 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 54 
35 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 169 
36 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 52 
37 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 53 
38 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 169 
39 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 170 
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4 IAS 12 – Indkomstskatter 
4.1 Generelle principper  
Regnskabsstandarden IAS 12, beskriver den regnskabsmæssige behandling af alle former for ind-

komstafhængige skatter. Skat er grundlæggende en omkostning, der skal periodiseres. Alle indkomst-

skatter, der vedrører regnskabsåret skal indregnes i balancen, uanset hvornår betalingen forventes.40 

Skyldig skat skal indregnes som en forpligtelse og omkostningsføres. Betales der for meget aktuel 

skat, indregnes tilgodehavende aktuel skat som et aktiv.41 Derudover skal der indregnes udskudt skat 

i det omfang, der er forskel mellem den regnskabsmæssige- og skattemæssige balanceværdi (midler-

tidige forskelle). Denne metode benævnes den balanceorienterede gældsmetode. Udskudt skat ind-

regnes uanset om beløbet i realiteten forventes at kunne udskydes i al evighed. Derudover omfatter 

de midlertidige forskelle, alle forskelle mellem regnskabsmæssige- og skattemæssige balanceværdier. 

Det betyder, at der ikke skelnes mellem skat, der er udskudt pga. tidsmæssige forskelle, og anden 

skat, der er udskudt pga. andre forskelle (fx opskrivning af et materielt anlægsaktiv).42 Der indregnes 

også et udskudt skatteaktiv for alle fradragsberettigede midlertidige forskelle, eller fra underskud til 

fremførsel, hvis det er sandsynligt, at der vil være et skattemæssigt overskud. Dette udskudte skatte-

aktiv kan således modregnes i den fradragsberettigede midlertidige forskel, eller ved udligning i skat 

af fremtidig indtjening.43 Dog gælder nogle undtagelser til princippet om, at alle midlertidige for-

skelle skal indregnes som udskudt skat. Dette gælder midlertidige forskelle, der opstår ved første 

indregning af goodwill, og midlertidige forskelle, der opstår på anskaffelsestidspunktet for et aktiv, 

som ikke erhverves som led i en virksomhedsovertagelse. Grunden til dette er, at goodwill omfatter 

den ikke-fordelte merværdi ved en virksomhedsoverdragelse. Goodwill ved en virksomhedsoverdra-

gelse opgøres således som en residualpost i henhold til IFRS 3, ellers ville denne blot medføre en 

tilsvarene forøgelse af goodwill.44 

4.2 Måling af skatteaktiver og -forpligtelser  
Aktuel skat indregnes til det beløb, som forventes betalt til (eller tilbagebetalt fra) skattemyndighe-

derne, ved anvendelse af de skattesatser, der er vedtaget på balancedagen.45 Udskudt skat skal måles 

til nettorealisationsværdien og skal måles til den skatteprocent, der forventes at være gældende, når 

aktivet realiseres eller forpligtelsen indfries. Der anvendes altså de skatteregler, der er vedtaget på 

																																																								
40 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 319 
41 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 151 
42 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 320 
43 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 324 
44 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 321 
45 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 152 
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balancedagen.46 Udskudt skat må ikke tilbagediskonteres. Måling af udskudt skat opgøres på neden-

stående måder:47 

• For aktiver, der påvirker det regnskabsmæssige resultat ved anvendelse (aktiver, der afskri-

ves, varelagre mv.), og forpligtelser, der påvirker det regnskabsmæssige resultat ved afvik-

ling (hensatte forpligtelser), opgøres den skattemæssige værdi som det beløb, der vil indgå i 

det skattemæssige afskrivningsgrundlag. 

• For aktiver og forpligtelser, der ikke afskrives eller indtægtsføres regnskabsmæssigt (fx til-

godehavender og gæld), opgøres den skattemæssige værdi som den kontante anskaffelses-

sum.  

• Ved skattemæssigt underskud og skattemæssige dispositioner, opgøres den skattemæssige 

værdi til det beløb, der forventes at indgå i den fremtidige skattepligtige indkomst. 

4.3 Indregning af årets skatteomkostning 
Årets aktuelle og udskudte skat skal indregnes i resultatopgørelsen. Dog indeholder standarden nogle 

undtagelser, såfremt der er tale om skat der vedrører:  

1) en transaktion eller en begivenhed der indregnes direkte i egenkapitalen, eller  

2) udskudt skat relateret til en virksomhedssammenslutning.48 	

Deraf skal aktuel skat og udskudt skat, der vedrører poster af øvrig totalindkomst og egenkapitalpo-

ster, føres direkte på hhv. øvrig totalindkomst og egenkapitalen.49 Skat af egenkapitaltransaktioner 

kan bl.a. omfatte ændring af regnskabspraksis eller rettelse af fejl jf. IAS 8, opskrivninger af materi-

elle anlægsaktiver samt tilbageførsler heraf jf. IAS 16 og køb og salg af egne aktier og omkostninger 

i forbindelse med disse jf. IAS 32. IAS 12 indeholder også en vejledning omkring, hvorvidt aktieba-

seret vederlæggelse skal behandles jf. IFRS 2. Hvis der ikke opnås skattemæssige fradrag for aktie-

baseret vederlæggelse i samme periode som omkostningsførelsen af ordningerne, skal der afsættes 

udskudt skat af disse. Overstiger det forventede skattemæssige fradrag for ordningerne det akkumu-

lerede omkostningsførte beløb for ordningerne, skal den overskydende del beskattes direkte på egen-

kapitalen.50 En virksomheds betaling af en ikke-refunderbar udbytteskat (udbytteudlodning til aktio-

nærer), skal indregnes direkte i egenkapitalen.   

																																																								
46 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 152 
47 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 327 
48 Kilde: Fedders, J. & Steffensen, H. (2009): side 329 
49 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 152 
50 Kilde: Deloitte (2013), IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: side 153 
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5 Principal-agent teorien 
Principal-agent teorien anses som et vigtigt redskab til at beskrive, hvordan en principal kan få en 

agent til, at handle i overensstemmelse med principalens mål. Agentproblemerne opstår, når en inve-

stor ikke agter at spille en aktiv rolle i ledelsen, så ansvaret uddelegeres til andre folk. Konsekvensen 

vil være, at en virksomheds ledelse vil have incitament til at pleje egne interesser, som kan harme 

både investorer og virksomheden (Healy & Palepu, 2001). Principal-agent teorien har altså til formål, 

at beskrive den interessekonflikt, der kan opstå mellem agenten (ledelsen) og principalen (ejerne/in-

vestorerne). Den overordnede problemstilling vedrørende overholdelsen af oplysningskravene i givne 

regnskabsstandarder, tager afsæt i principal-agent teorien og den deraf følgende asymmetri. Teorien 

bidrager således med en bedre forståelse af, hvorfor virksomheder ikke formår at overholde oplys-

ningskravene i givne regnskabsstandarder. 

5.1 Asymmetrisk information 
Når en agent har ”privat information” om sin egen indsats, opstår et informationsgab mellem ledelse 

og ejere. Dette gab er kendt som asymmetrisk information. Ledelsen vil ofte ligge inde med flere 

oplysninger og informationer omkring virksomheden, netop fordi ledelsen har adgang til virksomhe-

dens regnskaber og øvrig information, som led i deres daglige arbejdsindsats.51 Det er netop dette 

informationsgab, der giver ledelsen mulighed og incitament til at agere efter egne interesser, som 

oftest vil være i strid med ejernes interesse. For at dette skal komme til livs, har ejerne et behov for 

at monitorere ledelsen. En type af ”privat information” kan eksempelvis være den situation, hvor 

agenten foretager en handling, som ikke observeres af principalen; dette er også kendt som moral 

hazard eller skjult handlen.52 

5.2 Moral hazard 
Moral hazard, eller skjult handlen, er det scenarie hvor agenter agere uden nogen form for observation 

fra principalens side. Dette indikerer således, at der er behov for monitorering og kontrol af ledelsens 

adfærd, så ejernes målsætning opfyldes af ledelsen. For at løse dette problem, påføres monitorerings-

omkostningerne virksomheden. Omkostninger i forbindelse med monitorering medfører en reduktion 

i virksomhedens overskud, som ydermere resulterer i en reduktion af ledelsens bonus, således at ejer-

nes og ledelsens interesser bliver sammenfaldende. Dette giver ledelsen en interesse i at holde moni-

toreringsomkostningerne nede, og giver dermed ledelsen incitament til i sin adfærd, at undgå at 

komme i konflikt med ejerne.53 Dette vil fx give ledelsen incitament til at offentliggøre regnskaber 

																																																								
51 Kilde: Laffont, J.J. & Martimort, D. (2002): side 3 
52 Kilde: Laffont, J.J. & Martimort, D. (2002): side 3 
53 Kilde: Elling, Jens O. (2011): side 47 
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med høj grad af oplysning, der således dækker ejernes informationsbehov. En anden kendt løsning 

på ovenstående problem er incitamentskontrakter. Incitamentskontrakter specificerer præcist hvilken 

belønning, der for hvert resultat principalen kan observere, skal tilfalde agenten. Kontrakten skal 

derfor udformes på en sådan måde, at den giver agenten incitament til at handle i overensstemmelse 

med principalens mål. Belønningen skal også specificeres, således at agenten tilskyndes til at agere 

og træffe de valg, der fører til den optimale adfærd hos principalen – dette kendes som the incentive 

constraint. Derudover skal kontrakten også være attraktiv, således at agenten vælger at acceptere 

kontrakten – også kendt som the participation constraint.54 

5.3 Revisors rolle 
Det er i praksis umuligt for principalen (ejerne) at monitorere alle agentens dispositioner. Det er heller 

ikke muligt for alle ejere at få en bestyrelsespost, hvorfor ejerne må ansætte nogen til at udøve kontrol 

med, at agentens dispositioner og rapporteringer er korrekte og forsvarlige. Her kommer revisors rolle 

ind i billedet.55 Relationen mellem principal og agent kan bruges som argument til, at eksterne regn-

skaber må forventes at blive revideret.56 Principalen vil nemlig i egen interesse ansætte revisorer til 

at kontrollere, at oplysningerne fra ledelsen er korrekte. Dette vil give ledelsen incitament til at af-

lægge et korrekt regnskab i henhold til regnskabsstandarderne, for netop at holde revisionsomkost-

ningerne nede samt holde ejerne fra at inddrage revisor i yderligere kontroller af ledelsen.57 Som 

tidligere nævnt, har ledelsen således incitament til at afdække ejernes informationsbehov, da deres 

kvaliteter bl.a. bedømmes på baggrund af evnen om at udarbejde informative regnskaber til ejerne. 

Dette kan føre til incitamenter om at udarbejde og levere pænere regnskaber, end hvad der reelt er 

tilfældet, for netop at pleje egne interesser. Principalen ønsker dermed at afdække denne risiko, ved 

at ansætte en uafhængig revisor, som således skal validere regnskaberne. Det må være indlysende, at 

revisor skal være uafhængig af agenten, ellers ville principalen ikke kunne have tillid til revisors 

arbejde og erklæringer herom. Derudover skal revisor også være uafhængig af principalen. For at 

tiltrække øvrige investorer, skal disse kunne have tillid til de rapporterede informationer. Derudover 

har principalen også en interesse i at stille virksomheden bedst muligt. Dette skabes ved at have for-

retningsforbindelsers og myndigheders tillid, som opnås ved offentliggørelse af troværdige oplysnin-

ger, som ydermere forøges ved at ansætte en revisor.58 Det kan således kort opsummeres,  at revisor 

																																																								
54 Kilde: Bregn, K. (2007): side 9 
55 Kilde: Christensen, M., Füchsel, K., Langsted, L.B. & Loft, A. (2000): side 12 
56 Kilde: Elling, Jens O. (2011): side 48 
57 Kilde: Elling, Jens O. (2011): side 48 
58 Kilde: Christensen, M., Füchsel, K., Langsted, L.B. & Loft, A. (2000): side 13 
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spiller en vigtig rolle i at reducere informationsasymmetrien mellem agent og principal. Nedenstå-

ende figur illustrerer netop forholdet mellem agent, principal samt revisor. 

	
Figur 2: Forhold mellem principal, agent og revisor, kilde: Christensen, M., Füchsel, K., Langsted, L.B. & Loft, A. (2000): side 15 

6 Literature review  
I dette afsnit foretages en litteraturgennemgang. En litteraturgennemgang er en evaluerende rappor-

tering af videnskabelige studier, der findes i den nuværende litteratur, herunder væsentlige fund samt 

teoretiske og metodiske bidrag til et bestemt emne. Gennemgangen har således til formål at identifi-

cere og illustrere, hvordan emnet tidligere er blevet undersøgt. Hertil kommer, at gennemgangen gi-

ver et overblik over, hvor forskningen befinder sig og hvor den bevæger sig hen. Det er dermed, med 

til at give et teoretisk grundlag for afhandlingen og bidrager med at bestemme arten af den empiriske 

analyse (Boote & Beile, 2005). 

6.1 Teoretiske rammer for regnskabsaflæggelse 
Dette afsnits fokuspunkt er en kort gennemgang af de teoretiske rammer for regnskabsaflæggelse, 

herunder ledelsens og virksomheders incitamenter til at tilbageholde eller oplyse relevante informa-

tioner. Efterfølgende foretages en redegørelse af det studie, der har været inspirationskilde til arten af 

denne afhandling, og dermed den videre litteraturgennemgang. 

 
Først og fremmest skal det nævnes, at tidligere studier og research ikke har givet anledning til grund-

læggende etablerede teorier, omkring overholdelse (eller manglende overholdelse) af oplysningskra-

vene i de internationale regnskabsstandarder, da tidligere research på dette område generelt er be-

grænset (Glaum et al., 2013). Øvrige teoretiske begrebsrammer inden for regnskab, er generelt base-

ret på antagelsen om, at alle virksomhedens handlinger er legitime (Harris & Bromiley, 2007).  Dog 

tager den overordnede problemstilling vedrørende overholdelsen af oplysningskrav, afsæt i principal-

agent teorien og den deraf følgende asymmetri, jf. afsnit 5. Oplysningskravene er opstået som et 

resultat af denne teori. 
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Der kan være flere årsager til, at virksomheder ikke opfylder oplysningskravene i en given regnskabs-

standard. Manglende overholdelse kan opstå, hvis ledelsen utilsigtet overser særlige krav. En anden 

årsag kan være misfortolkning af oplysningskravene, hvis ledelsen fx fejlagtigt konkluderer, at sær-

lige regler ikke gør sig gældende, eller hvis de ikke føler sig forpligtede til at oplyse informationen. 

En tredje årsag kan være, at ledere bevidst og forsætligt ikke overholder oplysningskravene (DeFond 

& Jiambalvo, 1991). En fjerde mulighed kan være, at ledelsen ikke vurderer oplysningen som væ-

rende væsentlig i regnskabet. Regnskabet skal indeholde påkrævede oplysninger, hvis de er væsent-

lige. Dog kan nogle af informationerne udelades fra regnskabet, som ikke vurderes væsentlige af 

ledelsen. Dette kan give anledning til vurderingsudfordringer for regnskabsbrugerne i forhold til, 

hvorvidt den udeladte oplysning er væsentlig eller ej, netop fordi de ikke kender oplysningen. Tidli-

gere undersøgelser vedrørende regnskabsfejl indikerer dog, at disse fejl er forbundet med visse virk-

somhedskarakteristika, og dermed ikke udelukkende sker på baggrund af ovenstående årsager (De-

Fond & Jiambalvo, 1991, Dechow et al., 1996, Palmrose & Scholz, 2004, Harris & Bromiley, 2007). 

 
De førnævnte undersøgelser har således belyst, at overholdelse (eller manglende overholdelse) af 

oplysningskravene, kan være en bevidst ledelsesbeslutning. Offentliggørelse af regnskabsmæssige 

informationer samt regnskabsaflæggelse, er et essentielt og vigtigt værktøj for ledelsen, i deres kom-

munikation af virksomhedens resultater og governance til eksterne investorer (Healy & Palepu, 

2001). Healy & Palepus’ (2001) artikel er vigtig at nævne i forbindelse med disclosure-undersøgelser, 

da de foretager en analyse af lederes rapporterings- og oplysningsbeslutninger i et kapitalmarked. Der 

kan opstå informationsproblemer i et kapitalmarked, hvor både investorer og øvrige interessenter vil 

pleje egne interesser, og dermed værdsætte information på deres egen måde. Hvis denne information 

er dårlig, vil de kunne overvurdere den, og omvendt hvis den er god, er der risiko for at undervurdere 

informationen. Problemerne opstår når en investor ikke agter at spille en aktiv rolle i ledelsen, således 

at ansvaret er uddelegeret til andre i ledelsen. Denne informationsasymmetri kan nedkæmpes ved at 

inddrage regulatorer, der påkræver ledelsen at offentliggøre og oplyse information. Dette vil således 

resultere i et mere gennemsigtigt regnskab med pålidelige informationer, som reducerer investorers 

risici og giver kapitalmarkedets interessenter bedre forudsætninger for, at træffe de rigtige valg. Dette 

medfører en øget likviditet af aktier, reduceret volatilitet og dermed mindskede kapitalomkostninger 

(Healy & Palepu, 2001).  

 
Fremskaffelse af oplysninger til årsrapporten påfører selskaber en række omkostninger, og det er af 

den grund ikke altid optimalt at oplyse alle informationer. Der kan således være direkte omkostninger 
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forbundet i indsamlings- og udarbejdelsesprocessen af informationerne. Der vil dog også være indi-

rekte omkostninger forbundet, da ledere vil undgå retssager mod virksomheden for netop at have 

oplyst/offentliggjort utilstrækkelig information, eller gjort det for sent. Dette kan give ledelsen inci-

tament til frivilligt at oplyse flere informationer. Aktionærerne kan nemlig sagsøge ledelsen, hvis de 

mener, at ledelsen har oplyst ukorrekt eller i utide, og kan holdes personligt ansvarlige for dette (Skin-

ner, 1994). Hvorvidt retssager er et rationale for offentliggørelse af information, afhænger af det ju-

ridiske miljø i det pågældende land (Bushman & Piotroski, 2006). I artiklen undersøges, hvorvidt det 

juridiske system påvirker adfærden hos aktionærerne, ledelsen og øvrige interessenter. Undersøgel-

sen belyser, at virksomheder, hjemhørende i lande med velfungerende juridiske systemer, reagerer 

hurtigere på negative oplysninger, end virksomheder i lande med ringere juridiske systemer (Bush-

man & Piotroski, 2006). Slutningsvist skal det også nævnes, at ledelsen samt virksomheden kan have 

incitament til at tilbageholde informationer, der både kan skade ledelsens og virksomhedens om-

dømme (Leuz & Wysocki, 2008).  

6.2 Undersøgelser vedrørende oplysningsgraden 
Inspirationskilden til arten af metodens fundament og dermed den empiriske analyse, stammer fra 

Glaum et al., (2013). Et af de nyeste studier på området i forbindelse med overholdelsen af oplys-

ningskrav, er netop foretaget af Glaum et al. (2013). Mere konkret undersøges overholdelsen af op-

lysningskravene i IFRS 3 (virksomhedssammenslutninger) og IAS 36 (nedskrivning af anlægsakti-

ver). Deres undersøgelse indeholder 357 børsnoterede virksomheder fra 17 europæiske lande, herun-

der Danmark og England. De årsrapporter, der benyttes i denne undersøgelse er fra 2005, altså året 

hvor det blev et EU-obligatorisk krav for virksomhederne, at opgøre regnskaberne efter IFRS. Glaum 

et al. (2013) beskriver, at IFRS øger gennemsigtigheden og sammenligneligheden af regnskaberne, 

og dette i sidste ende afhænger af, hvordan standarderne implementeres. De har valgt at kigge på 

IFRS 3 og IAS 36, fordi disse regnskabsstandarder volder de største problemer ved regnskabsaflæg-

gelse, hvilket også fremgår af følgende citat: ”The IFRS for business combinations… are controver-

sial and challenging for preparers” (Glaum et al., 2013: side 165). Grunden til dette er, at IFRS 3 

kræver at selskaberne indregner og måler alle overtagne aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dette 

gælder også immaterielle aktiver og eventualforpligtelser, hvilket generelt volder problemer for regn-

skabsaflæggere. Der har tidligere været foretaget undersøgelser og analyser på området omkring 

overholdelse af oplysningskrav i internationale standarder (disse præsenteres senere). Dog baserer 

størstedelen af disse sig (til forskel fra Glaum et al. (2013)) på data, der er indsamlet fra perioder før 
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implementeringen af obligatorisk regnskabsaflæggelse efter IFRS. Derudover har de tidligere under-

søgelser været baseret på studier af meget heterogene områder i verden, herunder Europa, Asien og 

Afrika. Derimod benytter Glaum et al. (2013) sig af årsrapporter for børsnoterede virksomheder fra 

17 europæiske lande. Dette giver en større grad af ensartethed og sammenlignelighed, da alle disse 

selskaber er underlagt EU reguleringen vedrørende opstilling af regnskaber efter IFRS. Således finder 

Glaum et al. (2013) frem til, at de skandinaviske og britiske selskaber ligger på overmiddel ved over-

holdelse af oplysningskravene, hvorimod selskaberne i Mellem- og Østeuropa ligger på undermiddel. 

De konkluderer således, at der findes væsentlig misligholdelse af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 

36, og på trods af brug af ensartede standarder ved regnskabsaflæggelse, spiller de virksomhedsspe-

cifikke og landespecifikke forhold en vigtig rolle ved overholdelsen af oplysningskravene. Glaum et 

al. (2013) giver dermed inspiration til at opstille både virksomhedsspecifikke- og landespecifikke 

faktorer i forhold til overholdelsen af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12. Den resterende del af 

litteraturgennemgangen vil derfor forsøge at skabe et overblik over de potentielle faktorer, der påvir-

ker graden af oplysning. 

 
Den resterende del af dette afsnit vil således basere sig på empiriske studier vedrørende oplysnings-

graden, som skal bidrage med at fastlægge de potentielle virksomhedsspecifikke faktorer, altså de 

mikroøkonomiske aspekter. Efterfølgende introduceres de landespecifikke faktorers effekter på regn-

skabsaflæggelsen, altså de makroøkonomiske aspekter. 

 
Virksomheders likviditet af aktieprisen er en faktor, der bør nævnes i forbindelse med oplysningsgra-

den, da tidligere empiriske studier belyser, at der er en positiv sammenhæng mellem disse (Welker, 

1995, Healy et al., 1999, Leuz & Verrecchia, 2000). Welkers (1995) undersøgelse er baseret på bid-

ask spreads (forholdet mellem udbuds- og efterspørgselsprisen på aktier), og kommer således frem 

til, at virksomheder med en lav oplysningsgrad, har bid-ask spreads på ca. 50% højere, end virksom-

heder med en høj oplysningsgrad. Healy et al. (1999) kommer også frem til, at oplysningsgraden hos 

97 testede virksomheder stiger som led af en højere aktielikviditet. Leuz & Verrecchia (2000) kon-

kluderer også, at bid-ask spreadet påvirkes af oplysningsgraden. Her undersøges tyske virksomheder, 

der har implementeret internationale regnskabsstandarder, herunder U.S. GAAP, hvilket indebærer 

et strengere krav om oplysning. Øvrige studier viser sammenhængen mellem oplysningsgraden og 

kapitalomkostningerne. Resultaterne viser, at forholdene er negativt korrelerede til hinanden (Boto-

san 1997, Sengupta 1998, Botosan & Plumee 2002, Hail 2003). 
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Ahmed & Courtis (1999) foretager en meta-analyse, altså en analyse af 29 tidligere empiriske studier 

vedrørende oplysningsgraden, og identificerer dermed de underliggende faktorer, der karakteriserer 

virksomhederne som ikke overholder oplysningskravene. De kommer således frem til, at der er et 

positivt forhold mellem oplysningsgraden og virksomhedsstørrelsen, listestatus og gearing. Virksom-

hedsstørrelsen er målt ud fra den bogførte værdi af aktiverne, omsætningen og antallet af medarbej-

dere. De kommer ydermere frem til, at virksomhedernes rentabilitet og størrelsen af revisionsfirma 

ikke udviser den store sammenhæng med oplysningsgraden. Archambault & Archambault (2003) 

identificerer også en række faktorer, der påvirker virksomheders oplysningsgrad. Af disse faktorer 

undersøges bl.a. revisor, listestatus og virksomhedsstørrelse. Undersøgelsen benytter sig af en meget 

heterogen population af lande, da der indgår 33 lande fra hele verden i deres stikprøve. Artiklen er 

interessant, da undersøgelsen bidrager med et større antal variable, der testes som determinanter for 

oplysningsgraden. I forhold til Ahmed & Courtis (1999) kommer de således frem til, at størrelsen af 

revisionsfirma udviser en større sammenhæng med oplysningsgraden. Derudover kommer de frem 

til, at oplysningsgraden stiger i forbindelse med et større antal af noteringer i udenlandske markeder. 

Slutningsvis kommer de også frem til, at virksomhedsstørrelsen påvirker oplysningsgraden i positiv 

retning. 

 
I forbindelse med virksomhedssammenslutninger, undersøger Shalev (2009) disses effekter på oplys-

ningsgraden i USA. Resultaterne viser, at oplysningsgraden i forbindelse med virksomhedssammen-

slutninger er aftagende, med unormale niveauer af købsprisen allokeret til goodwill. Ydermere kon-

kluderes det, at goodwill kan relateres til både en overbetaling af virksomheden og/eller kunstige 

overestimering af goodwill, hvilket kan resultere i en øget indtjening per aktie efter overtagelsen af 

virksomheden. Dette kan således være årsagen til, at det overtagende selskab har en tendens til at 

tilbageholde dårlige oplysninger om virksomhedssammenslutninger (Shalev, 2009). 

 
Fælles for Ahmed & Courtis (1999), Archambault & Archambault (2003) og Shalev (2009) er, at de 

alle undersøger de underliggende faktorer fra en periode, hvor oplysningerne i regnskabet generelt 

har været frivillig. Modsætningsvis vil de følgende undersøgelser være baseret på overholdelsen af 

internationalt anerkendte regnskabsstandarder, da disse undersøgelser vil være mere relevante for 

denne afhandling. Først og fremmest er det interessant at nævne Street & Gray (2002), som undersø-

ger en stikprøvepopulation på 279 selskaber fra hele verden. De undersøger årsregnskaber og fodno-

ter, der henviser til brugen af internationale regnskabsstandarder (IAS), for netop at vurdere omfanget 
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af oplysningsgraden, samt belyse de faktorer der er forbundet med overholdelsen af disse. Periode-

mæssigt tager undersøgelsen afsæt i 1998 regnskaberne. De finder frem til, at der foreligger en bety-

delig grad af manglende overholdelse af IAS. Til trods for dette, viser resultaterne en væsentlig posi-

tiv sammenhæng mellem overholdelsen af oplysningskravene i IAS og det at være noteret/listet på 

det amerikanske marked, at referere direkte til brugen af IAS og at blive revideret af et Big 5+2 

revisionsselskab59. Street & Gray (2002) undersøger også tidligere nævnte faktorer såsom virksom-

hedens størrelse, profitabilitet og kapitalmarkedets størrelse – det er dog ikke her de finder de signi-

fikante påvirkninger på overholdelsen af oplysningskravene. Street & Gray (2002) kommer ydermere 

frem til, at der er en væsentlig positiv sammenhæng mellem overholdelsen af oplysningskravene og 

at være i handels- og transport branchen, samt at have hjemsted i Kina eller Schweiz. Grunden til 

dette kan være, at disse lande skal gøre mere for at blive accepteret af det internationale investerings-

fællesskab (Street & Gray, 2002). Modsætningsvis findes en negativ korrelation ved at have hjemsted 

i Frankrig, Tyskland eller andre vesteuropæiske lande. 

 
Det er også værd at nævne undersøgelsen foretaget af Glaum & Street (2003). Undersøgelsen vedrø-

rer regnskaber fra år 2000, for virksomheder noteret på det tyske ”Neuer Markt”. Her undersøges en 

population på 100 virksomheder der anvender IAS, og 100 virksomheder der anvender U.S. GAAP. 

Graden for overholdelse af oplysningskravene spænder helt fra 100% til 41,6%, hvilket resulterer i 

et gennemsnit på 83,7%. Derudover findes væsentlig lavere overholdelse for virksomheder der an-

vender IAS, sammenlignet med virksomheder der anvender U.S. GAAP. Deres undersøgelse kommer 

ligeledes frem til, at overholdelse af IAS og U.S. GAAP er positivt korreleret med, at virksomhederne 

revideres af Big 5 revisionshuse, er noterede på det amerikanske marked og henviser til brugen af 

internationale regnskabsstandarder.  

 
Chau & Gray (2002) undersøger forholdet mellem oplysningsgraden og ejerskabsstrukturen. Deres 

undersøgelse baseres på børsnoterede selskaber i Hong Kong og Singapore. De kommer frem til, at 

der findes en positiv sammenhæng mellem en større andel af eksterne ejere og graden af frivillig 

oplysning. Dog viser det sig, at familieejede virksomheder og virksomheder der ejes af enkelte do-

minerende investorer, udviser en lavere grad af oplysning. Dette kan være et resultat af informations-

asymmetri, som opstår når ejerskab og kontrol af virksomheden separeres. Ejerskabsstrukturen er 

																																																								
59 Der er tale om periodens 5 største revisionsselskaber, samt BDO og Grant Thorton. Efter Arthur Andersens opløsning 
i 2002, udgør Big-4 revisionsselskaberne de fire største revisionshuse globalt: PwC, Deloitte, EY og KPMG.  
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således vigtig at nævne, da flere små investorer typisk ikke har de fornødne ressourcer til at monito-

rere ledelsen, og alt for dominerende investorer har en manglende interesse for samme.  

 
Hodgdon et al. (2008) undersøger forholdet mellem fejl i analytikernes indtjenings-forecast og virk-

somheders overholdelse af oplysningskravene i IFRS. Undersøgelsen er baseret på 89 virksomheder, 

og disses årsrapporter fra 1999 og 2000. Denne undersøgelse er vigtig at nævne, da de gør brug af et 

vægtet og uvægtet mål for overholdelse af oplysningskravene. Disse mål er baseret på Saidin-indekset 

fra Spetz & Baker (1999), som er et disclosure-indeks der vægter oplysningskravene. De kommer 

således frem til, at analytikernes forecast-fejl er positivt relateret til overholdelsen af oplysningskra-

vene i IFRS. 

 
Fælles for ovenstående studier er, at perioderne der undersøges er fra en tid, hvor implementeringen 

og brugen af internationale regnskabsstandarder i højere grad har været frivillig. Det er derfor inte-

ressant at inddrage Cascino & Gassen (2011), da dette studie undersøger effekten af implementerin-

gen af obligatoriske regnskabsstandarder (IFRS). Der foretages to analyser i denne undersøgelse, der 

vedrører perioden 2001 - 2008. Den første analyse er baseret på selskaber fra 29 lande og 2.155 

virksomheder (14 af landene har implementeret IFRS, de øvrige 15 har ikke). Resultatet af denne 

undersøgelse giver dog ikke nogen klar melding om påvirkningen af den obligatoriske implemente-

ring af IFRS. De foretager derfor yderligere en analyse af 156 italienske og 136 tyske virksomheder, 

hvor de kommer frem til, at selv ved brugen af ensartede regnskabsstandarder vil virksomhedsspeci-

fikke-, regionale- og landespecifikke faktorer føre til en heterogen overholdelse af standarderne og 

oplysningskravene. Motivationen for valget af Italien og Tyskland som de analyserende subjekter, er 

forfatternes holdning til landenes sammenlignelighed i forhold til de regulerende myndigheder, øko-

nomiske størrelse og at de generelt (set fra et fugleperspektiv) kan anses rimelige ens. Dog viser det 

sig at være forkert. På trods af implementeringen af ensartede regnskabsstandarder, findes en bety-

delig heterogen overholdelse af standarderne, samt at oplysningsgraden (især for Italien) er relateret 

til virksomhedsstørrelse, profitabilitet, vækst, governance karakteristika og at blive revideret af et Big 

4 revisionshus (Cascino & Gassen, 2011). 

 
Verriest et al. (2013) undersøger også en population af noterede europæiske selskaber, der aflægger 

deres regnskaber efter IFRS, som et resultat af EU-lovkravet om obligatorisk aflæggelse efter IFRS. 

Deres stikprøvepopulation udgør således 223 af de største selskaber fra 15 europæiske lande i perio-

den 2005-06. Undersøgelsen belyser sammenhængen mellem corporate governance-effektivitet og 
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selskabernes valg af oplysning i forhold til førstegangsaflæggelsen efter IFRS. Governance-effekti-

viteten måler de ved at indsamle data omkring bestyrelsen, bestyrelsens uafhængighed, bestyrelsens 

funktion60 og effektiviteten af revisionsudvalget. De kommer frem til, at virksomhederne udviser 

heterogenitet i forhold til kvaliteten af overholdelsen af oplysningskravene i IFRS. Det viser sig, at 

virksomheder der besidder stærkere governance (altså bedre fungerende bestyrelser og mere effektive 

revisionsudvalg), yder bedre informationskvalitet og overholder oplysningskravene bedre end virk-

somheder med svagere governance strukturer.   

6.3 Undersøgelser vedrørende landespecifikke faktorer og regnskabsaflæggelse 
Dette afsnit har til formål at afdække tidligere undersøgelser omkring forholdet mellem nationale 

faktorer og regnskabsaflæggelse. Leuz (2010) argumenterer, at der stadig findes store forskelle i til-

synssystemerne rundt omkring i verden. Derudover har flere lande valgt at implementere IFRS, hvor-

for de juridiske systemer kommer til at spille en stadig større rolle (Leuz, 2010). Eksempelvis viser 

tidligere studier, at de nationale juridiske systemer, og andre miljømæssige karakteristika, har en ind-

flydelse på regnskabsaflæggelsen (Ball et al., 2000, Bushman & Piotroski, 2006, Leuz et al., 2003). 

Leuz et al. (2003) finder frem til, at der er et link mellem kvaliteten af virksomheders indtjening og 

stærke juridiske institutioner. De undersøger hvorvidt interne aktionærer beskytter deres kontrolle-

rende fordele ved at forvalte indtjeningen, så de kan skjule virksomhedens reelle resultater for om-

verdenen. Det er netop denne forvaltning der elimineres ved stærkere tilsynssystemer, da der således 

ikke vil opstå kontrollerende fordele for aktionærerne. Som resultat betyder det, at man ikke vil skjule 

virksomhedens reelle resultater for omverdenen. 

 
Mange nyere studier finder inspiration i undersøgelsen af Daske et al. (2008), da de giver en empirisk 

analyse af implementering af obligatorisk aflæggelse efter IFRS, herunder dennes påvirkning på ka-

pitalmarkedet og dermed de økonomiske konsekvenser. Undersøgelsen foretages af 26 lande verden 

over, og populationen udgør over 3.100 selskaber der har implementeret IFRS. For at vurdere hvordan 

markedet har reageret, benytter de sig af data for perioden 2001-2005. Mere specifikt undersøges 

konsekvenserne på markedslikviditeten, kapitalomkostningerne og virksomhedernes værdi. De kom-

mer frem til at markedslikviditeten stiger, virksomhedernes kapitalomkostninger falder og værdien 

af egenkapitalen for virksomhederne stiger omkring tidspunktet for implementering af obligatorisk 

regnskabsaflæggelse efter IFRS. Ydermere finder de bevis for, at disse markedsmæssige fordele efter 

																																																								
60 Måler effektiviteten af bestyrelsen, herunder udøvelse af strategi, overvåge samt erstatte ledende medarbejdere, gen-
nemgå løn mm. 
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implementering af obligatorisk IFRS, udelukkende forekommer i de lande, hvor virksomhederne har 

incitamenter til at være gennemsigtige og hvor den juridiske håndhævelse er stærk. 

 
Ovenstående studier undersøger forholdet mellem nationale institutioner, og disses påvirkning på 

regnskabsaflæggelse. Studierne stammer fra perioder, hvor regnskabsaflæggelsen efter IFRS har væ-

ret frivillig, og hvor styrken og effektiviteten af tilsynssystemerne har været svagere end de er i dag. 

Derfor anses det som vigtigt at inddrage undersøgelsen foretaget af Brown et al. (2014), da de speci-

fikt kritiserer tidligere studiers brug af proxyer for at være mangelfulde. Der argumenteres for, at de 

tidligere studier har en alt for generel tilgang, og dermed ikke specifikt forklarer hvilke landespeci-

fikke faktorer, der påvirker overholdelsen af regnskabsstandarderne. Eksempelvis kan ekstern revi-

sion og aktiviteten af uafhængige tilsyn nævnes. Ydermere anser de, de eksisterende proxyer som 

gamle og muligvis forældede. Derudover skal det nævnes, at Brown et al. (2014) baserer undersøgel-

sen på perioderne 2002, 2005 og 2008, hvilket betyder at de sammenligner perioderne før og efter 

implementeringen af obligatorisk aflæggelse efter IFRS. Deres stikprøvepopulation udgør 51 lande, 

med data hentet fra IFAC61, The World Bank og nationale reguleringsmyndigheder. Mere specifikt 

opsætter de en proxy, der har til formål at redegøre for de forskelle landene besidder i forhold til den 

institutionelle ramme for regnskabsaflæggelse, herunder revision af regnskaber (AUDIT), den juridi-

ske overholdelse af landenes regnskabsstandarder samt håndhævelsen af disse (ENFORCE). De viser 

bl.a. at proxyerne for revision af regnskaber (AUDIT) og håndhævelsen af regnskabsstandarderne 

(ENFORCE), er forklarende faktorer for de forskelle landene besidder, herunder fx håndtering af 

indtjeningen, finansiel gennemsigtighed og generelt de juridiske systemer. De pointerer således, at 

revisorers- og tilsynenes rolle er en meget vigtig faktor for anvendelsen og overholdelsen af IFRS. 

 
Jaggi & Low (2000) analyserer de juridiske systemers indflydelse på oplysningsgraden, og analyserer 

også hvorvidt kulturen i det pågældende land påvirker oplysningsgraden. Undersøgelsen er baseret 

på 401 selskaber fra 6 lande – fordelt på ”common-62 og code law63”. Overordnet set er ”common 

law”-landene bedre til at oplyse i forhold til ”code-law”-landene. Dog viser det sig, at kultur er uvæ-

sentligt for ”common law”-landene, hvorimod der findes blandede signaler for ”code-law”-landene. 

Man kan således ikke drage en endelig konklusion på det punkt. Jaggi & Low (2000) diskuterer, at 

globalisering gennem årene kan gøre kultur overflødig. Dog konkluderes det, at de juridiske systemer 

																																																								
61 International Federation of Accounts. 
62 Direkte oversat til ”almindelig ret”; opstod i England i 13-1400 tallet, og betyder at domstolene har en lovgivende 
funktion, således at de både har mulighed for at fortolke og skabe ret. 
63 Systematisk samling af love og regler, der er samlet og klassificeret i forhold til det relevante emne.  
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i et land spiller en vigtig rolle i forhold til oplysningsgraden. Modsætningsvis kommer Hope (2003a) 

frem til, at der ikke er nok belæg for at kunne argumentere, at kultur ikke er en vigtig faktor i forhold 

til at forklare virksomheders praksis for offentliggørelse af oplysninger. Fælles for Hope (2003a) og 

Jaggi & Low (2000) er, at undersøgelserne baserer sig på perioderne primo 1990. I denne undersø-

gelse bruges dog en større landepopulation, sammenlignet med den Jaggi & Low (2000) bruger. De 

kommer frem til, at den juridiske oprindelse er en vigtig parameter; dette er dog også en vigtig faktor 

for kultur som helhed. Som nævnt kan man ikke konkludere, at kultur ikke er en vigtig faktor for 

oplysningsgraden, men den er dog heller ikke altafgørende. Dog er resultaterne med til at belyse og 

bekræfte synspunktet om, at de standardudstedende organisationer bør være opmærksomme på de 

kulturelle forskelle landene besidder. Dette gælder fx når de forsøger, at foretage ændringer i den 

regnskabsmæssige infrastruktur, da kulturelle værdier kan være mindre tilbøjelige at ændre i forhold 

til andre institutionelle faktorer (Hope, 2003a).  

 
Hope (2003b) undersøger forholdet mellem præcisionen af finansielle analytikeres indtjenings-fore-

cast og oplysningsgraden, samt forholdet mellem analytikernes indtjenings-forecast og graden af 

håndhævelse af regnskabsstandarderne. Undersøgelsen baseres på data for 22 lande, og det dokumen-

teres, at oplysningsgraden på virksomhedsniveau er positivt relateret til præcisionen af forecast. Yder-

mere finder Hope (2003b) frem til, at stærkere håndhævelse er relateret til højere grad af præcision i 

forecast, hvilket betyder at ledere vil følge fastsatte regnskabsregler, som i sidste ende mindsker ana-

lytikeres usikkerhed om fremtidig indtjening. Øvrige kontrolvariable undersøges også, herunder ana-

lytikere der følger virksomhederne, kultur og ”common law”-juridiske systemer. Undersøgelsen 

kommer således ydermere frem til, at oplysningsgraden er af vigtigere betydning, når der kun er få 

analytikere der følger virksomhederne. 

 
Bushman et al. (2004) undersøger virksomheders gennemsigtighed, altså tilgængeligheden af virk-

somhedsspecifik information til eksterne regnskabsbrugere. Undersøgelsen baseres på data for 46 

lande samt en faktoranalyse, som har til formål at afgøre, hvorvidt gennemsigtighed influeres af rets-

systemer og andre nationale institutioner. Deres faktoranalyse konstaterer især to afgørende faktorer: 

1) finansiel gennemsigtighed: fortolkes som graden og aktualiteten af finansielle oplysninger, samt 

analytikernes og mediernes fortolkning og formidling af disse, og 2) governance gennemsigtighed: 

fortolkes som graden af governance disclosure, der bruges af eksterne investorer til at holde ledere 

ansvarlige. Ydermere undersøges hvorvidt disse faktorer fluktuerer med landenes juridiske/retslige 

systemer. Deres resultater viser, at governance gennemsigtighed primært er relateret til det juridiske 
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system, mens den finansielle gennemsigtighed primært er relateret til det politisk-økonomiske styre. 

Med andre ord dokumenteres, at governance gennemsigtighed er højere i lande med juridiske syste-

mer, der karakteriseres af ”common law”-oprindelse og stærke juridiske institutioner. Finansiel gen-

nemsigtighed er højere i de lande, hvor den politiske økonomi er kendetegnet ved et lavt antal stats-

ligejede virksomheder og banker, samt lav risiko for ekspropriation64 af virksomheder. 

 
Francis et al. (2005) undersøger samspillet mellem incitamenter for frivillig oplysning, oplysnings-

graden og kapitalomkostninger. Undersøgelsen baseres på 34 lande, og 672 virksomheder uden for 

USA. De kommer frem til, at virksomheder i brancher med større finansieringsbehov fra eksterne 

kilder, har en højere grad af frivillig oplysning. En højere oplysningsgrad vil give fordele i form af 

lavere omkostninger til gæld og egenkapital. Francis et al. (2005) mener, at der på trods af landespe-

cifikke forskelle i de juridiske og finansielle systemer, findes en overensstemmelse med deres teore-

tiske forventninger om frivillig oplysning i forbindelse med et større finansieringsbehov. I en anden 

undersøgelse fokuserer Francis et al. (2008) på 3.722 private virksomheders frivillige implementering 

af IAS. Undersøgelsen baseres på små- og mellemstore virksomheder fra 56 lande i perioden 1999-

2000. De bygger således videre på tidligere undersøgelser vedrørende reducering af informations-

asymmetri, som et resultat af regnskabsaflæggelse efter IAS. Private virksomheder har en interesse i 

at skabe kontraktuelle forhold med eksterne parter, hvorfor de ønsker at skabe bedre og mere pålide-

lige regnskaber, og derfor frivilligt vælger at benytte sig af IAS (eksempelvis ved gældsoptagelse). 

Mere specifikt undersøger de, hvorvidt brugen af IAS påvirkes af virksomhedsspecifikke- og lande-

specifikke faktorer. De kommer frem til at både de virksomhedsspecifikke- og landespecifikke fak-

torer er vigtige, i forhold til den frivillige benyttelse af IAS. Ydermere kommer de frem til, at de 

virksomhedsspecifikke faktorer er relativt vigtigere, end landespecifikke faktorer i bedre udviklede 

lande (lande med høj økonomisk udvikling og stærke institutioner). Modsætningsvis er landespeci-

fikke faktorer relativt vigtigere i mindre udviklede lande. Virksomheders incitamenter influerer der-

med kraftigt på valget af frivillig aflæggelse efter IAS, og dermed regnskabers kvalitet. Derfor findes 

større implementering af frivillig IAS, når et lands juridiske systemer er svagere. 

 
En undersøgelse vedrørende sammenhængene mellem oplysningsgraden for børser og udviklingen af 

markedet foretages af Frost et al. (2006). Populationen vedrører 50 børser på verdensplan, som alle 

																																																								
64 Statens overtagelse ved magt, altså mod ejerens vilje, jf. Grundlovens § 73. 
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var medlem af The World Federation of Exchanges i perioden 1997 og 1998. Fokus ligger på børser-

nes oplysningssystemer og disses karakteristika, herunder oplysningskrav, overvågning og håndhæ-

velse. Deres fremgangsmåde forbinder oplysningssystemerne i forhold til markedets udvikling. De 

tester dette ved brug af en regressionsanalyse, hvor markedsudviklingen er den afhængige variabel 

og børsernes oplysningsgrad er den uafhængige variabel. For oplysningsgraden inddrager de variable 

såsom nationale forskelle i juridiske systemer, juridisk beskyttelse af investorer, markedsstatus (nye 

markeder mm.), markedskapitalisering og den gennemsnitlige størrelse af noterede virksomheder. 

For markedsudviklingen undersøges 1) aktiemarkedets kapitalværdi som ejes af minoriteter i forhold 

til BNP, 2) listede nationale virksomheder i forhold til befolkningsantallet i landet, 3) antallet af nyere 

listede virksomheder i forhold til befolkningsantallet og 4) likviditeten i markedet. Resultatet af deres 

undersøgelse belyser, at oplysningssystemerne/oplysningsgraden overordnet set hænger positivt sam-

men med markedsudviklingen. Dette gælder især ovennævnte variable for oplysningsgraden hænger 

signifikant sammen med markedsudviklingen. 

6.4 Opsummering 
Ovenstående litteraturgennemgang er med til at give et teoretisk grundlag vedrørende overholdelsen 

(eller manglende overholdelse) af oplysningskravene i en given standard, samt de væsentligste fak-

torer herfor. Dette bidrager med fundamentet til den empiriske analyse. Manglende overholdelse kan 

således forekomme, hvis ledelsen utilsigtet overser særlige oplysningskrav, misfortolker kravene, be-

vidst vælger ikke at overholde kravene eller hvis ledelsen vurdere oplysningskravene som uvæsent-

lige. Derudover fastslår tidligere litteratur, at manglende overholdelse af oplysningskrav er forbundet 

med visse virksomheds- og landespecifikke determinanter. Litteraturen har vist, at graden af oplys-

ning påvirkes i positiv retning, hvis virksomheder har aktier noteret i USA, revideres af Big-4 selska-

ber og/eller har etableret et revisionsudvalg. Derudover findes positiv sammenhæng mellem oplys-

ningsgraden og virksomhedsstørrelsen, som typisk indekseres på baggrund af aktiverne, omsætning 

og antallet af medarbejdere. Endelig observeres, at ejerskabsstrukturen og aktielikviditeten har en 

påvirkning. Litteraturen belyser ydermere, at de juridiske systemer spiller en større rolle, da tilsyns-

systemerne har en indflydelse på kvaliteten af regnskabsaflæggelsen. Dog viser det sig, at de stan-

dardudstedende organisationer også bør være opmærksomme på de kulturelle værdier i et land, når 

de forsøger at implementere regnskabsmæssige ændringer, da disse værdier kan være mindre tilbøje-

lige over for ændringer. Slutningsvis hænger graden af oplysning positivt sammen med udviklingen 

af et lands aktiemarked. Nedenstående tabel opsummerer de gennemgåede studier, samt de afgørende 

faktorer, der har belyst at have en sammenhæng med oplysningsgraden. Tabellen illustrerer også 



Overholdelse af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12 
En empirisk analyse af engelske og danske børsnoterede selskaber 

	

	 	 	 31 af 132 

hvilken retning, de enkelte faktorer påvirker oplysningsgraden. For at bevare det systematiske over-

blik, vises studierne vedrørende de virksomhedsspecifikke- og landespecifikke faktorer særskilt.  

 
Virksomhedsspecifikke faktorer Påvirkning Studier 

Likviditet af aktier (bid-ask spread) + 
Welker (1995), Healy et al. (1999), Leuz & Ver-
recchia (2000), Healy & Palepu (2001) 

Kapitalomkostninger - 
Botosan (2001), Sengupta (1998), Botosan & 
Plumee (2002), Hail (2003) 

Virksomhedsstørrelse + 
Glaum et al. (2013), Ahmed & Courtis (1999), 
Archambault & Archambault (2003), Street & 
Gray (2002), Cascino & Gassen (2011) 

Listestatus (noteret i udlandet) + 
Glaum et al. (2013), Ahmed & Courtis (1999), 
Street & Gray (2002), Archambault & Archam-
bault (2003) 

Gearing + Glaum et al. (2013), Ahmed & Courtis (1999) 

Big-4 vs. ikke-Big-4 + 
Glaum et al. (2013), Archambault & Archam-
bault (2003), Street & Gray (2002), Glaum & 
Street (2003), Cascino & Gassen (2011) 

Virksomhedssammenslutninger +/- Glaum et al. (2013), Shalev (2009) 
Henvisning til regnskabsstandarder + Street & Gray (2002), Glaum & Street (2003) 
Industri/branche +/- Glaum et al. (2013), Street & Gray (2002) 
Ejerstruktur (closely held) +/- Glaum et al. (2013), Chau & Gray (2002) 
Analytikeres indtjenings forecast + Hodgdon et al. (2008), Hope (2003b) 
Governance effektivitet (revisionsud-
valg, bestyrelse etc.) 

+ 
Glaum et al. (2013), Cascino & Gassen (2011), 
Verriest et al. (2013)  

Landespecifikke faktorer Påvirkning Studier 

Juridiske institutioner (tilsyn etc.) + 

Brown et al. (2014), Glaum et al. (2013), Leuz 
(2010), Ball et al. (2000), Bushman & Piotroski 
(2006), Leuz et al. (2003), Daske et al. (2008), 
Jaggi & Low (2000), Hope (2003b), Bushman et 
al. (2004) 

Kultur + 
Glaum et al. (2013), Jaggi & Low (2000), Hope 
(2003a) 

Kapitalmarkedets størrelse og udvikling + 
Glaum et al. (2013), Francis et al. (2008), Frost 
et al. (2006) 

Tabel 1 - Opsummering af litteraturgennemgangen, baseret på virksomheds- og landespecifikke variable, egen tilvirkning 

6.5 Kritik af litteraturen 
De gennemgåede studier har belyst forskellige faktorers sammenhænge med oplysningsgraden. Man 

bør dog forholde sig kildekritisk over for de gennemgåede studier. Mange af de gennemgåede studier 

baseres på meget tidlige perioder, hvorfor sammenhængene der observeres muligvis kan være foræl-

dede. Ahmed & Courtis (1999) har således belyst forskellige faktorers sammenhænge med oplys-

ningsgraden. Dog skal denne undersøgelse tages med et gran salt, da der først og fremmest er tale om 
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en meta-undersøgelse, og ydermere er der benyttet undersøgelser med perioder fra 1968-1997. Der-

udover er overholdelsen af oplysningskravene vedrørende specifikke regnskabsstandarder udeladt og 

størstedelen af selskaberne benytter sig af frivillig oplysning. Til sidst skal det nævnes, at der er brugt 

en meget heterogen population af lande, hvorfor denne artikel blot benyttes som inspiration til senere 

vurdering og valg af kontrolvariabler. Dette studie er således også et godt eksempel på en meget tidlig 

undersøgelsesperiode, som kan være forældet. Ball et al. (2000) er et andet eksempel på et studie, 

med en meget tidlig periode, da undersøgelsen baseres på en tidsstrækning fra 1985-1995. De benyt-

ter sig ligeledes af en meget heterogen landepopulation, hvilket kan resultere i usammenlignelige 

resultater. Ovenstående er blot et udvalg af studier, med datagrundlag fra meget tidlige perioder samt 

heterogene landepopulationer. 

 
Brown et al. (2014) kritiserer tidligere studiers enforcementproxyer for at være mangelfulde og mu-

ligvis forældede. Man bør dog også forholde sig kritisk over for indekset udarbejdet af Brown et al. 

(2014), da de først og fremmest anser deres opstillede indeks for at være et ”første forsøg” til at 

forklare landeforskelle, ud fra faktorerne omkring styrken af revision og effektiviteten af håndhæ-

velse fra tilsynenes side. Man kan også kritisere modellen for at være begrænset, da de ikke kan 

komme med direkte beviser for sammenhængene faktorerne der undersøges. Derfor har det været 

nødvendigt for dem, at foretage en del antagelser. De antager bl.a., at bedre kvalitet inden for revision 

og stærkere tilsyn vil forhøje kvaliteten af regnskabsaflæggelsen. 

7 Metode – Det empiriske fundament 
I dette afsnit præsenteres metodeafsnittet, som udgør det empiriske fundament for analysen. Afhand-

lingens problemformulering besvares på baggrund af en empirisk tilgang. I den anledning benyttes 

analytiske metoder, herunder en deskriptiv statistisk analyse samt en regressionsmodel. I følgende 

afsnit gives en kort teoretisk redegørelse for regressionsmodellen, samt forudsætningerne herfor. Der 

gives derefter en redegørelse af datagrundlaget, tjeklisten og dataindsamlingsprocessen. Der foreta-

ges ydermere en gennemgang af detaljerne omkring datavalidering og pålideligheden af disse. Disse 

afsnit udgør samlet set det empiriske fundament, og har således til formål at beskrive de tiltag, der er 

foretaget undervejs i dataindsamlingsprocessen. Med udgangspunkt i dette introduceres opgørelsen 

af den afhængige variabel, samt valget af de uafhængige variable baseret på den information, der er 

indsamlet i litteraturgennemgangen. Ydermere redegøres for forventningerne af de enkelte variablers 
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sammenhænge med oplysningsgraden, samt forudsætningerne for disse. Endelig præsenteres de en-

kelte regresionsmodeller der skal testes. Afsnittet afsluttes med test af, hvorvidt data bør transforme-

res, før den endelige empiriske analyse kan finde sted. 

7.1 OLS Regressionsmodel 
En lineær regressionsanalyse har til formål at teste sammenhængen mellem en afhængig numerisk 

variabel og en eller flere uafhængige variable. De uafhængige variable kan både være numeriske og 

binære. Binære variable vil indgå som dummy variable, og antager således værdien 0 eller 1. Regres-

sionsanalysen undersøger således, hvilke uafhængige variable, der har signifikant indflydelse på den 

afhængige variabel, og vurderer deres relative indflydelse herpå. Ligningen for modellen kan opstilles 

ud fra nedenstående matematiske model:65 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽&𝑋& + 𝛽(𝑋( + ⋯+ 𝛽*𝑋* + 𝜀 

Y er den afhængige variabel, som i denne undersøgelse udgør oplysningsgraden, der skal forklares af 

de uafhængige variable Xi. α er den parameter der skal estimeres, og måler Y’s værdi, når alle uaf-

hængige variable antager værdien 0. β-værdierne er også parametre, der skal estimeres. Disse para-

metre måler ændringen i Y, ved en ændring i Xi med 1 enhed, mens de øvrige Xi holdes konstante. N 

illustrerer antallet af uafhængige variable, og ε udgør fejlledet. Ordinary Least Squares regressions-

modellen har netop til formål at finde den linje, som minimerer summen af kvadraterne på fejlleddene 

(ε)2. Modellen finder således den linje, der minimerer summen af de kvadrerede vertikale afstande 

fra observationerne (Xi) til regressionslinjen. Fordelen ved at anvende en OLS regressionsanalyse er, 

at estimaterne bliver ”Best Linear Unbiased Estimators”, som sikrer estimater med mindst mulig va-

rians.66 For at kunne drage pålidelige konklusioner på baggrund af en lineær regressionsanalyse, for-

udsættes tilstedeværelsen af en række elementer ved datasættet, som analysen tager afsæt i.67 

7.1.1 Forudsætninger for regressionsmodellen 
1) Linearitet: Regressionsanalysen bygger på en antagelse om lineær sammenhæng mellem den 

afhængige variabel og de uafhængige variable. Overtrædes forudsætningen, kan der ikke dra-

ges pålidelige konklusioner. Dette problem kan afhjælpes ved datatransformationer. 

2) Varianshomogenitet: Forudsætningen betyder, at variansen skal være ens på alle niveauer i 

data. Dvs. den afhængige variabel skal have samme varians på alle niveauer af de uafhængige 

variable. Overholdes forudsætningen ikke, øges usikkerheden forbundet med de estimerede 

P-værdier. 

																																																								
65 Kilde: Newbold, P., Carlson, W.L. & Thorne, B. (2010): side 510 
66 Kilde: Jensen, J.M. & Knudsen, T. (2014): side 166 
67 Kilde: Newbold, P., Carlson, W.L. & Thorne, B. (2010): side 450 
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3) Multikollinearitet: Det er en vigtig forudsætning, at de uafhængige variable ikke er stærkt 

indbyrdes korrelerede. Stærk indbyrdes korrelation kaldes multikollinearitet, og resulterer i 

usikre estimeringer af regressionskoefficienterne. Multikollinearitet kan påvirke P-værdierne, 

og dermed fejlestimere disse lavere end de i realiteten er; altså vurdere at en variabel ikke er 

signifikant, når dette ikke er tilfældet (type II-fejl). Dette testes ved inddragelse af VIF-vær-

dier for de uafhængige variable. Høje VIF-værdier betyder, at der er stærk indbyrdes korrela-

tion med andre variable. Den kritiske grænse for VIF er 10, men VIF-værdier over 4 kan også 

resultere i multikollinearitet. 

4) Autokorrelation: De enkelte residualer/observationer må ikke være indbyrdes korrelerede. 

Det betyder, at der ikke må være observationer der er afhængige af hinanden. Dette kaldes 

autokorrelation, og kan således forårsage type II-fejl, ligesom for forrige forudsætning. Yder-

mere kan autokorrelation påvirke R2, og dermed overestimere denne. Autokorrelation testes 

ved en Durbin-Watson test. Durbin-Watson værdierne kan ligge i intervallet 0-4, og værdier 

tæt på 2 betyder, at der ikke er autokorrelation. Er værdierne mindre end 1,5 eller højere end 

2,5, kan der være problemer med korrelerede variabler. 

5) Normalfordelte data: Det forudsættes, at variablerne er normalfordelte. Især for mindre stik-

prøvepopulationer er dette en yderst nødvendighed. De enkelte numeriske uafhængige vari-

able testes for, hvorvidt de er normalfordelte eller ej. Hvis variablerne ikke er normalfordelte, 

foretages en transformation af disse, ved at tage den naturlige logaritme til værdien. Herefter 

testes variablerne igen. Dette illustreres i afsnit 7.6 vedrørende datatransformationer.  

6) Stikprøvestørrelsen: Der findes ingen endegyldig regel for, hvor stor en stikprøve bør være 

for at teste en regressionsmodel. Dog vil en mindre stikprøvestørrelse gøre det sværere, at 

finde signifikante sammenhænge mellem den afhængige variabel og de uafhængige variable.  

Manglende overholdelse af ovenstående forudsætninger kan således medføre, at resultaterne er upå-

lidelige eller meningsløse. Hvis forudsætningerne ikke overholdes, kan der være en risiko for bias, 

og parametrene samt P-værdierne kan være ukorrekte. De enkelte test af forudsætningerne foretages 

i takt med, at regressionsanalysen foretages. Normalfordeling af data præsenteres i afsnit 7.6.  
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7.2 Datagrundlaget og filtreringsprocessen 
Datagrundlaget for undersøgelsen baseres på de største engelske og danske børsnoterede selskaber, 

der har aktier på FTSE10068 og OMXC2069. Undersøgelsen baseres endvidere på, hvorvidt disse sel-

skaber overholder oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12. Dataindsamlingen baseres på årsrapporter 

fra 2014, da størstedelen af regnskaberne for 2015 ikke har været tilgængelige på dataindsamlings-

tidspunktet. Dette giver en potentiel stikprøve på 122 selskaber. 2 af selskaberne har dog både A-

aktier og B-aktier70; disse aktier analyseres som ét selskab, hvorfor stikprøven herefter udgør 120 

selskaber. Skæve regnskabsperioder kan mindske sammenligneligheden. Af den grund holdes selska-

ber ude af stikprøven, hvis de har regnskabsluk i perioden forskelligt fra perioden 31. december 2014 

- 31. marts 2015 (18 engelske og 2 danske selskaber). Ophørte selskaber holdes også ude (2 engelske 

selskaber). Dette giver en endelig potentiel stikprøve på 98 selskaber. For IAS 12 foretages ikke 

yderligere filtreringer. Den endelige stikprøve for IAS 12 udgør samlet set 98 selskaber, fordelt på 

17 selskaber i Danmark og 81 selskaber i England. For IFRS 3 foretages en yderligere filtrering af 

stikprøvepopulationen. De virksomheder der ikke har foretaget virksomhedsopkøb det pågældende 

år, medtages ikke i stikprøvepopulationen. Stikprøven for undersøgelsen vedrørende IFRS 3 ender 

således på 39 engelske selskaber og 8 danske selskaber, som samlet udgør en endelig stikprøve på 47 

selskaber. Nedenstående tabeller illustrerer filtreringen af stikprøvepopulationen: 

 
Tabel 2 - Filtrering af stikprøvepopulationen for IAS 12, egen tilvirkning 

	
Tabel 3 - Filtrering af stikprøvepopulationen for IFRS 3, egen tilvirkning 

7.2.1 Tjeklisten 
Datagrundlaget for oplysningsgraden udgør en omfattende indsamlingsproces af de oplysninger, sel-

skaberne har offentliggjort i de supplerende noter i deres 2014 årsrapporter. Det er således vurderet, 

																																																								
68 Aktieindekset over de 100 mest omsatte aktier på London Stock Exchange. 
69 Aktieindekset over de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs. 
70 Der er tale om A.P. Møller – Mærsk og Royal Dutch Shell. 
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hvorvidt oplysningskravene i hhv. IFRS 3 og IAS 12 har været oplyst korrekt, eller om denne infor-

mation har været uvæsentlig. Derfor har det været nødvendigt at udarbejde en tjekliste, som indehol-

der alle oplysningskravene i hhv. IFRS 3 og IAS 12. Tjeklisten indeholder således 62 punkter for 

IFRS 3, hvoraf 2 af paragrafferne blot henviser til efterfølgende paragraffer. Den endelige tjekliste 

indeholder herefter 84 punkter, fordelt med 60 for IFRS 3 og 24 for IAS 12. Oplysningskravene 

fremgår af IFRS 3, paragraf 59 og 60, som henviser til opfyldelsen af paragraf B64-B67 for overhol-

delsen af paragraf 59. For indkomstskatter fremgår oplysningskravene i IAS 12 paragraf 79-81. Ne-

denstående opridser kort nogle af kravene: 

• For virksomhedssammenslutninger (IFRS 3): 

• Jf. paragraf 59 skal den overtagne virksomhed oplyse relevant information, der giver regn-

skabsbrugere mulighed for at vurdere arten og den økonomiske virkning af en sammenslut-

ning, som enten opstår under den nuværende regnskabsperiode, eller efter slutningen af regn-

skabsperioden, men før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse. For at denne paragraf 

skal opfyldes, skal den overtagende virksomhed oplyse informationerne specificeret i paragraf 

B64-B67, jf. paragraf 60. 

• Jf. paragraf B64 kræves bl.a. følgende oplyst: navn og beskrivelse af det overtagende selskab; 

overtagelsesdatoen; procent af overtaget andel; de primære grunde til opkøbet; kostprisen 

samt en beskrivelse af dens bestanddele (udstedt eller tildelt egenkapitalinstrumenter, altså 

egne aktier, og oplysning vedrørende betingede betalinger); beskrivelse af faktorerne der har 

bidraget til, at der er opstået goodwill (synergier) og evt. negativ goodwill; omsætningen og 

årets resultat af sammenslutningen, som hvis virksomhedssammenslutningen havde været i 

begyndelsen af året. 

• Jf. paragraf B65 skal der gives oplysninger på et samlet niveau, som krævet i B64 (e-q) for 

virksomhedssammenslutninger, der er gennemført i løbet af regnskabsåret, og som hver for 

sig er uvæsentlige. 

• Paragraf B67 kræver visse oplysninger om reguleringer til tidligere perioders sammenslutnin-

ger. Derudover er der løbende oplysningskrav om overtagelser, herunder en anlægsnote for 

goodwill, som bl.a. omfatter akkumuleret kostpris, periodens tilgang, reguleringer hertil, ak-

kumulerede nedskrivninger og periodens nedskrivninger. For nedskrivninger foretaget i inde-

værende regnskabsår kræves yderligere oplysninger i henhold til IAS 36.  
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• For indkomstskatter (IAS 12): 

• Jf. paragraf 79 skal de væsentlige skatteomkostnings- eller indtægtselementer oplyses separat. 

Jf. paragraf 80 omfatter dette bl.a. aktuel skatteomkostning eller –indtægt; reguleringer ved-

rørende aktuel skat for tidligere regnskabsår; den udskudte skatteomkostning eller –indtægt, 

der vedrører midlertidige forskelles opståen og udligning samt ændringer i skattesatser eller 

indførslen af nye skatter; beløb af fordele der opstår som følge af ikke tidligere indregnet 

skattemæssigt underskud mm., som udnyttes til at reducere aktuelle skatteomkostninger og 

udskudte skatteomkostninger; udskudte skatteomkostninger der opstår som følge af nedskriv-

ninger eller tilbageførsel af tidligere nedskrivninger af et udskudt skatteaktiv. 

• Jf. paragraf 81 skal bl.a. følgende oplyses separat: den samlede aktuelle og udskudte skat, der 

vedrører poster, som er indregnet på egenkapitalen; en redegørelse for forholdet mellem skat-

teomkostning (indtægt) og regnskabsmæssigt overskud; en redegørelse for ændringer i an-

vendte skattesatser; beskrivelse af de faktorer, der har bevirket at udskudte skatteaktiver hid-

rørende fra en virksomhedssammenslutning i en tidligere regnskabsperiode nu indregnes. 

• Jf. paragraf 82 skal beløbet for et udskudt skatteaktiv og hvilke informationer, der indikerer, 

at det bør indregnes, når udnyttelsen af det udskudte skatteaktiv er afhængig af fremtidig skat-

tepligtig indkomst, og når virksomheden har lidt tab enten i det aktuelle eller forudgående 

regnskabsår, oplyses. Derudover indeholder standarden visse oplysningskrav, som knytter sig 

til de situationer, hvor størrelsen af de fremtidige indkomstskatter afhænger af, om der udlod-

des udbytte. 

7.2.2 Dataindsamlingsprocessen og fremgangsmåde 
Ovenstående oplysningskrav danner således grundlaget for tjeklisten. Som tidligere nævnt, baseres 

informationerne på de offentliggjorte oplysninger i selskabernes årsrapporter. Dette indebærer års-

rapporternes indledende indhold, den uafhængige revisors erklæring, de finansielle regnskaber og 

supplerende noter. Disse områder af årsrapporterne er gennemgået så optimalt som muligt, for netop 

at minimere risikoen for fejlagtige vurderinger af virksomhedernes overholdelse af oplysningskra-

vene. Der har været en risiko for at vurdere virksomhedernes oplysninger som irrelevante eller uvæ-

sentlige. Ydermere har der været en risiko for at overse oplysninger, fordi disse har været oplyst andre 

steder, end i de primære supplerende noter for virksomhedssammenslutninger, goodwill og indkomst-

skat. For eksempel kræver IAS 12 paragraf 81d, en forklaring af ændringerne i den effektive skatte-

procent i forhold til den forrige regnskabsperiode. Denne oplysning er i flere tilfælde observeret i de 

indledende afsnit af årsrapporten, og ikke i skattenoten. 
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Selve udfyldelsen af tjeklisten er udført ved kodning af hvert punkt/paragraf som ”1” hvis paragraffen 

har været oplyst, ”0” hvis paragraffen ikke har været oplyst og ”N/A” (not applicable) hvis det ikke 

har været relevant, at oplyse informationen i henhold til paragraffen. Det anerkendes, at kodningen 

delvist er baseret på skønsmæssige vurderinger, men processen er udført med stor omhu. Som nævnt, 

er årsrapporterne grundigt gennemgået for at minimere fejl. Derudover er tvivlstilfælde om, hvorvidt 

oplysningen har været oplyst, eller hvorvidt det har været relevant for selskabet at oplyse, altid kom-

met selskaberne til gode. Det betyder at disse punkter er blevet kodet som ”N/A” i stedet for 0. Denne 

fremgangsmåde vil alt andet lige resultere i et bias, der påvirker oplysningsgraden i positiv retning, 

da ”N/A”-kodningerne holdes ude af beregningen71. For IFRS 3.B65 vedrørende sammenslutninger, 

der hver for sig er uvæsentlige, er der foretaget en vægtet vurdering af om oplysningerne har været 

oplyst. Det betyder at størstedelen af punkterne i B64 (e-q) skal oplyses, for samlet set at kunne 

vurdere denne paragraf som oplyst (1). Ellers er paragraffen vurderet som ikke oplyst (0). Hvis der 

ikke har været nogle uvæsentlige sammenslutninger, er disse kodet som ”N/A”. 

 
Dataindsamlingen vedrørende de uafhængige variable har været mindre kompleks, og risikoen for 

fejl har af den grund været mindre. Disse variable præsenteres i afsnit 7.4; dog gives her eksempler 

på indsamlingen af disse. Informationer såsom omsætning, antallet af medarbejdere, totale aktiver, 

totale passiver, goodwill, årets resultat, revisor, revisionsudvalg, antallet af møder afholdt af revisi-

onsudvalget mm. har været relative nemme at observere, da disse informationer oplyses direkte i 

årsrapporten. De beløbsmæssige værdier er omregnet til danske kroner for at øge sammenlignelighed 

i data. Det er observeret, at flere selskaber har anvendt pund, dollar eller euro som valuta. Der er 

således benyttet valutakurser efter årsgennemsnit fra Nationalbankens statistikbank72. Antallet af mø-

der afholdt af revisionsudvalget er i visse tilfælde hentet fra selskabernes hjemmesider, da denne 

information i få tilfælde ikke har været oplyst direkte i årsrapporten. De landespecifikke variable, der 

udelukkende kan hentes via eksterne kilder, benyttes i tidligere studier og anses også for valide. 

 
Til slut skal det nævnes, at denne form for dataindsamling, samt vurdering af selskabernes regnska-

ber, ikke kan udlede den egentlige årsag til manglende overholdelse af oplysningskravene. Som eks-

tern regnskabsbruger med ”tredjeparts vurderinger” af selskabernes regnskaber, kan det således ikke 

																																																								
71 Opgørelsen af oplysningsgraden præsenteres i afsnit 7.3 
72 Kilde: http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1843 (læst: 31-03-2016) 
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konstateres, hvorvidt den manglende overholdelse af oplysningskravene skyldes tilsigtet forsøm-

melse, fejlfortolkning af oplysningskravene eller anden form for hensigtsmæssig manglende overhol-

delse. På trods af, at der er udvist forsigtighed i forhold til at vurdere, hvorvidt tvivlsomme oplysnin-

ger er relevante og væsentlige, kan det ikke siges hvor relevante disse oplysninger ville have været 

for kapitalmarkedets aktører og øvrige regnskabsbrugere. 

7.2.3 Datavalidering 
Inden analysen foretages bør man sikre, at data er ensartet og valide, da resultaterne ellers kan være 

fejlagtige. Kvalitetssikring af data foretages både forinden og efter dataindsamlingsprocessen, for 

netop at minimere risikoen for fejl. Da datasættet, herunder tjeklisten, er baseret på indtastninger i 

Excel, har det været en nødvendighed at sikre ensartede dataindtastninger, så man ikke ender med 

forskellige indtastede værdier. Det betyder, at der er brugt prædefinerede datavalideringslister i Excel, 

som ikke har givet mulighed for indtastning af andre værdier end ”1”, ”0” eller ”N/A”, i forbindelse 

med udfyldelsen af tjeklisten. Denne funktion er også benyttet til indtastning af eksempelvis revisor. 

De celler der har krævet ”friere tøjler” til indtastning af eksempelvis beløb, har ikke været underlagt 

datavalideringsfunktioner. Disse celler er dog dobbelttjekket for at sikre, at indtastningerne har været 

korrekte.  

 
Gennemgangen af årsrapporterne, og dermed vurderingen af overholdelsen af oplysningskravene i 

IFRS 3 og IAS 12, er behandlet af én cand.merc.aud.-studerende. I opstartsfasen er udarbejdelsen af 

tjeklisten gennemført i samarbejde med to andre cand.merc.aud.-studerende, hvor kodningsuoverens-

stemmelser og -tvivl er blevet diskuteret og fuldt afklaret. Herefter er udfyldelsen af tjeklisten og 

gennemgangen af årsrapporterne udarbejdet uafhængigt af øvrige parter. Tvivlsspørgsmål er dog fort-

sat blevet løst med råd fra de to studerende. 

 
Efter udfyldelsen af tjeklisten er der foretaget yderligere kontroller og validering af data. 10% af 

stikprøvepopulationen er blevet tilfældig udvalgt, og er uafhængigt gennemgået af de to grupper af 

studerende. Med andre ord, er arbejdet blevet revideret og dermed underlagt en kontrol af de samme 

årsrapporter for anden gang. Den tilfældige udvælgelse af kontrolselskaberne, er foretaget ved brug 

af ”random”-funktionen i Excel, som udvælger tilfældige værdier. Værdierne fra random-funktionen 

er herefter sorteret fra størst til mindst, hvor de største selskaber således er udvalgt til kontrol. Der er 

taget højde for, at de selskaber der er valgt til kontrol, har foretaget virksomhedsopkøb i løbet af året, 

for netop at validere både IFRS 3 og IAS 12.	Resultaterne er efterfølgende revurderet og afstemt 

imellem parterne. Heraf er der blevet observeret systematiske fejl, som har påvirket resultaterne i 
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flere tilfælde. De systematiske fejl har været baseret på IFRS 3, paragraf B64(h)(i-iii), vedrørende 

erhvervet tilgodehavende. Fejlene er efterfølgende blevet gennemgået for den resterende stikprøve, 

og således rettet for alle selskaber. Denne proces er netop foretaget, for at mindske risikoen for fejl-

vurderinger, øge ensartetheden af data samt øge pålideligheden af datakvaliteten og resultaterne.  

 
For at fuldende datavalideringen, er tjeklisten ligeledes blevet udfyldt med oplysninger fra 2013-

årsrapporterne. Disse oplysninger benyttes som et benchmark, for at validere og sammenligne oplys-

ningerne i henhold til 2014-regnskaberne, og dermed sikre at oplysningerne har været udfyldt ensar-

tet. Denne metode er således også med til at minimere fejl, da man har større mulighed for at spotte 

større udsving. Det forventes derfor, at oplysningerne i 2014 tilnærmelsesvis er ens med oplysnin-

gerne i 2013 regnskaberne. Dette gælder især for IAS 12, da der ikke bør være de store udsving i 

oplysningsgraden herfor. For IFRS 3 er situationen dog lidt anderledes, da man det ene år kan have 

foretaget virksomhedssammenslutninger, og ingen sammenslutninger i perioden efter. Derfor sam-

menlignes således kun de selskaber der har foretaget sammenslutninger i begge perioder. For begge 

regnskabsstandarder udviser oplysningsgraden ikke store udsving, hvilket indikerer at data vurderes 

som værende valide og pålidelige.  

7.3 Opgørelse af oplysningsgraden 
Indekset for oplysningsgraden (DISCLOSURE) beregnes særskilt for hvert enkelt selskab og for hhv. 

IFRS 3 og IAS 12. Ovenstående afsnit belyser hvorvidt kodningen af paragrafferne er foretaget. In-

dekset for oplysningsgraden beregnes ved at dividere antallet af overholdte oplysningskrav med an-

tallet af totalt anvendelige oplysningskrav pr. selskab, for hhv. IFRS 3 og IAS 12. Det betyder at alle 

irrelevante oplysninger, kodet som ”N/A” (”not applicable”), ikke inddrages i beregningen af oplys-

ningsgraden. Derudover er alle punkter/paragraffer vægtet lige. Denne tilgang er den mest alminde-

lige praksis i litteraturen (Glaum et al., 2013). Beregningen illustreres ved nedenstående formel:  

𝐷𝐼𝑆𝐶𝐿𝑂𝑆𝑈𝑅𝐸	 𝑃𝑟. 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑, 𝑝𝑟. 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏 = 	
1

1 + 0 

7.4 Valg af uafhængige variable 
I dette afsnit præsenteres de uafhængige variable. Variablerne er observeret i litteraturgennemgangen, 

og det er således med inspiration fra tidligere studier disse udvælges. Der redegøres for, hvorvidt 

disse beregnes eller kodes, samt deres forventede påvirkning af oplysningsgraden. Da antagelsen 

bygger på, at overholdelse af IFRS/IAS er en funktion af hhv. virksomhedsspecifikke- og landespe-

cifikke faktorer, gennemgås disse hver for sig, hvorefter disse opsummeres i afsnit 7.4.3.  
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7.4.1 Virksomhedsspecifikke variable 
Goodwill: 

Den regnskabsmæssige behandling af goodwill udgør en kompleks og besværlig del for mange virk-

somheder. Den regnskabsmæssige behandling af dette område kræver derfor værdiansættelsesfær-

digheder og ressourcer, som ofte ikke er tilgængelige i de fleste selskabers regnskabsafdelinger 

(Glaum et al., 2013). Det forventes derfor, at virksomhederne vil fokusere kraftigt på at afsætte flere 

ressourcer til denne del af regnskabsaflæggelsen, når de har større mængder af goodwill fra tidligere 

virksomhedsopkøb (Shalev, 2009). Der observeres i den anledning en uafhængig variabel, goodwill-

ratioen (GOODWILL), beregnet som forholdet mellem goodwill og totale aktiver. Jf. ovenstående 

argumenter omkring kompleksiteten ved den regnskabsmæssige behandling af goodwill, forventes 

det at variablen har en positiv sammenhæng med oplysningsgraden. Denne variabel medtages ude-

lukkende i analysen af IFRS 3, da variablen ikke anses relevant i forhold til IAS 12. 

 
Virksomhedsstørrelse: 

Virksomhedsstørrelsen anses som en vigtig faktor for kvaliteten af oplysningsgraden; jf. litteratur-

gennemgangen har flere studier belyst en positiv sammenhæng mellem virksomhedsstørrelsen og 

oplysningsraden (Ahmed & Courtis, 1999, Street & Gray, 2002). Grunden til dette er, at større virk-

somheder har flere ressourcer der kan afsættes til regnskabsafdelingen, end mindre virksomheder har. 

Derfor har virksomhedsstørrelsen betydning for kvaliteten af regnskabsaflæggelsen (Glaum et al., 

2013). Nogle af omkostningerne vedrørende oplysningskravene er desuden faste, hvilket betyder at 

omkostningerne falder pr. størrelsesenhed. Derudover kan større virksomheder udsættes for større 

politisk pres og kontrol, end mindre virksomheder, hvorfor større virksomheder generelt har større 

incitament til at overholde oplysningskravene ved regnskabsaflæggelsen (Glaum et al, 2013). Af 

ovenstående grunde forventes det, at virksomhedsstørrelsen (SIZE) korrelerer positivt med oplys-

ningsgraden. Indekseringen af virksomhedsstørrelsen er også foretaget på baggrund af tidligere stu-

diers anvendelse af denne. Størrelsen er således beregnet på baggrund af følgende 2 størrelser: totale 

aktiver og antallet af medarbejdere. Indekset beregnes som de totale aktiver divideret med antal med-

arbejdere. 

 
Revisor: 

Valget af revisor er yderligere en variabel, som tidligere studier har belyst, at have en effekt på op-

lysningsgraden. Revisorer spiller en vigtig rolle i forhold til overholdelsen af regnskabsstandarderne. 

På baggrund af tidligere studier tyder det på, at de større og globalt opererende Big-4 revisionshuse 
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leverer revision af højere kvalitet, end mindre og lokale revisionshuse. Grunden til dette er, at større 

revisionshuse kan investere mere i uddannelse og revisionskontrolsystemer, er mindre afhængige af 

enkelte klienter og har alt andet lige større incitament til at beskytte deres ry (Glaum et al., 2013, 

Boone et al., 2010). Tidligere studier har således fundet en positiv sammenhæng mellem overholdelse 

af oplysningskravene og at være revideret af Big-4 revisionshuse, hvorfor det forventes at oplysnings-

graden er større for de virksomheder, der revideres af Big-4. Stikprøven tager afsæt i engelske og 

danske børsnoterede selskaber, hvilket betyder at alle selskaber revideres af Big-4 revisionshuse, med 

undtagelse af én virksomhed, som revideres af BDO. Denne variabel vil derfor være ugyldig, og kan 

således ikke indgå i modellen. Efter en revurdering af variablen, har det vist sig interessant at under-

søge, hvorvidt overholdelsen af oplysningskravene påvirkes af det enkelte revisionshus, der står for 

revidering af regnskaberne. Med andre ord undersøges det, om nogle af Big-4 husene har en større 

korrelation med oplysningsgraden. Dette kræver, at det undersøgende revisionshus kodes som 1, og 

de øvrige 0. Man kan ikke opstille nogle specifikke forventninger til, hvilket revisionshus der korre-

lerer mest med oplysningsgraden, da tidligere studier udelukkende behandler Big-4 mod ikke Big-4. 

Dog foretages her en grov antagelse om, at jo større revisionsvirksomheden er, desto mere vil denne 

korrelere med oplysningsgraden. Således bibeholdes den tidligere teori, som antog at større revisi-

onshuse leverer revision af højere kvalitet. For at måle dette, bliver revisionshusene rangeret ud fra 

deres globale omsætning i 2014. PwC er således det største revisionshus med en omsætning på $35,36 

mia., efterfulgt af Deloitte med en omsætning på $35,2 mia., EY med $28,66 mia. og til sidst KPMG 

med en omsætning på $24,44 mia.73 Disse variable betegnes som følgende: AUDIT_PWC, AU-

DIT_DELOITTE, AUDIT_EY og AUDIT_KPMG. I enkelte tilfælde observeres det, at virksomhe-

derne revideres af to forskellige revisionshuse. I disse tilfælde vælger Glaum et al. (2013), at anse det 

største revisionshus i forhold til revisionshonoraret, som den dominerende faktor og vælges som lead-

revisor. Big-4 leverer i bund og grund samme ydelse; denne variabel skal blot teste evt. tendenser. 

 
Noteringer i USA og i udlandet: 

Tidligere studier har vist positiv sammenhæng mellem oplysningsgrad og selskaber noteret på det 

amerikanske marked (Street & Gray, 2002). Argumentet for dette er, at de virksomheder der vælger 

at notere deres aktier i USA, underkaster sig den stærke regulering af værdipapirer, samt de strenge 

håndhævelses-/tilsynssystemer for både offentlige og private virksomheder, som det amerikanske ka-

																																																								
73 Kilde: http://www.statista.com/statistics/250479/big-four-accounting-firms-global-revenue/ (læst: 03-04-2016) 
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pitalmarked besidder (Glaum et al., 2013, Hail & Leuz, 2009). Der forventes dermed en positiv kor-

relation mellem oplysningsgraden og selskaber noteret på det amerikanske marked (US_LIST). 

Denne variabel kodes som 1 for de virksomheder, der har aktier listet på det amerikanske marked. 

Øvrige virksomheder kodes som 0. Hvis selskabet både er noteret i USA og i et andet land, kodes 

denne fortsat som 1. 

 
I denne sammenhæng medtages dog endnu en variabel, da der i dataindsamlingsprocessen også ob-

serveres en del selskaber, med noteringer i andre lande end USA (fx i Tyskland eller Sydafrika). På 

baggrund af litteraturgennemgangen blev det konstateret, at oplysningsgraden stiger i forbindelse 

med et større antal af noteringer i udenlandske markeder (Archambault & Archambault, 2003). Det 

er således interessant at medtage denne variabel i modellen, hvor udelukkende udenlandske noterin-

ger medtages (CROSS_LIST). Selskaber der kun er noteret i USA holdes ude, da denne kan påvirke 

variablen positivt. Selskaber med aktier noteret på udenlandske markeder kodes som 1, og 0 for øv-

rige. Er selskabet både noteret i USA og i udlandet, kodes denne som 1. 

 
Udstedelse af obligationer: 

Healy & Palepu (2001) kommer med en del løsningsforslag til principal-agent problemerne, og næv-

ner især offentliggørelse af oplysninger, som en løsning på at reducere informationsasymmetrien på 

kapitalmarkedet. Det vil dermed reducere de direkte kapitalomkostninger, jf. litteraturgennemgangen. 

Kapitalomkostninger kan have afgørende betydning for selskaber, der har behov for ekstern finansie-

ring, da de kan have yderst potentielle rentable investeringsprojekter, men kun begrænsede finansielle 

ressourcer. Derfor kan gældsfinansiering være en yderst nødvendighed (Francis et al., 2005). Jf. lit-

teraturgennemgangen kommer Francis et al. (2005) således frem til, at virksomheder i brancher med 

større finansieringsbehov fra eksterne kilder, udviser en højere oplysningsgrad. Det forventes derfor, 

at virksomheder der vil hente ekstern finansiering på kapitalmarkedet ved udstedelse af obligationer, 

har en større interesse i kvaliteten af deres regnskabsaflæggelse. Af denne grund forventes en positiv 

korrelation mellem udstedelse af obligationer og oplysningsgraden. Udstedelsen af obligationer med-

tages i modellen som CAPITAL. Variablen kodes som 1, hvis virksomheden har udstedt obligationer 

i 2014, og 0 for øvrige virksomheder. 

 
Likviditet af aktiepris (bid-ask spreadet): 

Af litteraturgennemgangen fremgår det, at virksomheders likviditet af aktieprisen udviser positiv 

sammenhæng med oplysningsgraden (Welker, 1995, Healy et al., 1999, Leuz & Verrecchia, 2000). 
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Bid-ask spreadet er et mål for likviditeten, altså forholdet mellem udbuds- og efterspørgselsprisen på 

aktier. Det blev således belyst, at virksomheder med en oplysningsgrad rangeret i bunden, har bid-

ask spreads på ca. 50 % højere, end virksomheder med en oplysningsgrad rangeret i toppen af den 

empiriske distribution (Welker, 1995). Oplysningsgraden vil dermed påvirke aktiernes volatilitet, 

hvilket betyder, at jo højere oplysningsgraden er, desto lavere vil bid-ask spreadet være. Dette vil 

give en høj aktielikviditet, hvorfor der forventes en positiv sammenhæng mellem oplysningsgraden 

og bid-ask spreadet (LIQUIDITY). Bid-ask spreadet beregnes som forskellen mellem bid-prisen og 

ask-prisen, divideret med gennemsnitsprisen. Data herfor er hentet fra Datastream. 

 
Ejerskabsstruktur: 

Af den teoretiske gennemgang vedrørende principal-agent teorien blev det redegjort, at agenten ofte 

vil pleje egne interesser, hvis denne ikke monitoreres og kontrolleres tilstrækkeligt. Det er netop ad-

skillelsen af ejer- og kontrolforhold, der forårsager informationsasymmetri og agentproblemer i første 

omgang. Informationsasymmetrien, og dermed agentproblemerne, vil være endnu større hvis ejerska-

bet af en virksomhed er mere spredt, da mindre investorer ikke har særlig stor magt og har dermed 

mindre incitament til at monitorere ledelsen (Glaum et al., 2013, Chau & Gray, 2002). For at imøde-

komme disse problemer, kan virksomheder med en meget bred ejerskabsstruktur have incitament til 

at oplyse flere informationer (Chau & Gray, 2002, Abdelsalam et al., 2007, Chen et al., 2008). Større 

aktionærer har magten og beføjelsen til at monitorere virksomhedens ledelse, og har dermed incita-

ment til at udnytte denne rettighed, fordi de kan opnå fordele ved disse bestræbelser (Glaum et al., 

2013). Dog opstår problemet når en enkelt aktionærs andel bliver for stor, da de kan få incitament til 

at dominere virksomheden og dermed prøve at ekspropriere øvrige eksterne investorer. Dette gælder 

især i miljøer hvor minoritetsaktionærer ikke beskyttes tilstrækkeligt af lovgivningen. En domine-

rende aktionær kan således have en lille interesse i at oplyse information, og dermed en lille interesse 

i oplysningsgraden (Leuz & Wysocki, 2008). Man skal således rent illustrativt forestille sig, at kva-

liteten af regnskabsaflæggelsen vil være dårligere, jo mere spredt ejerskabsstrukturen er med små 

aktionærer, og at kvaliteten af regnskaberne stiger jo større aktionærerne er. Denne aftager dog igen 

pga. én dominerende aktionær. Af ovenstående kan man således udlede, at der kan eksistere en form 

for omvendt U-formet sammenhæng mellem andelen af ejerskabet af en virksomhed og kvaliteten af 

regnskabsaflæggelsen (La Porta et al., 1998, Glaum et al., 2013). Denne sammenhæng illustreres 

grafisk i nedenstående figur:  
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Figur 3 - Omvendt U-formet sammenhæng mellem andelen af ejerskabet og kvaliteten af regnskabsaflæggelsen, egen tilvirkning 

Ovenstående giver således anledning til at inkludere variablen CLOSELY_HELD, der angiver den 

procentdel af aktier der kontrolleres af strategiske investorer, herunder familier, fonde eller instituti-

onelle investorer (fx investeringsbanker eller børsmæglerselskaber). Derudover inddrages også vari-

ablen CLOSELY_HELD2, altså de kvadrerede procenter, for at teste den forventede omvendte U-

formede sammenhæng, hvor CLOSELY_HELD introduceres for at teste for en mulig lineær sam-

menhæng (Glaum et al., 2013).  

 
Revisionsudvalget (Audit Committee): 

I litteraturgennemgangen observeres endnu en variabel, som anses for vigtig i forhold til kvaliteten 

af regnskabet, nemlig revisionsudvalget. Revisionsudvalget er et specialiseret udvalg, som er nedsat 

af bestyrelsen. Dette udvalg omfatter bl.a. regnskabseksperter, der har til opgave at føre tilsyn med 

virksomhedens interne finansielle rapporterings- og regnskabsaflæggelsesprocesser, samt koordinere 

kommunikationen mellem bestyrelsen, virksomhedens ledelse og den uafhængige revisor i forhold 

til regnskabsaflæggelsen (Glaum et al., 2013). Af litteraturgennemgangen belyses det, at revisions-

udvalg øger governance-effektiviteten, som således har en positiv indflydelse på kvaliteten af virk-

somheders regnskabsaflæggelse (Verriest et al., 2013). Tidligere studier baserer variablen på, hvor-

vidt virksomhederne frivilligt har nedsat revisionsudvalg eller ej, og forventer dermed en højere op-

lysningsgrad for de virksomheder der har etableret revisionsudvalg. Dette er dog ikke helt muligt i 

dette tilfælde, da det 8. EU direktiv omkring revision blev ændret tilbage i 2006. Direktivet kræver 
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således, at EU medlemslandene implementerer lovgivning om, at børsnoterede virksomheder opstil-

ler revisionsudvalg.74 Denne variabel kan derfor ikke benyttes, da det forventes at alle børsnoterede 

selskaber i England og Danmark har nedsat revisionsudvalg. Variablen vil derfor ikke udvise nogen 

effekt. Variablen (AUDIT_COM) vil dog indgå i modellen på anden vis; det vil således blive under-

søgt om antallet af møder afholdt af revisionsudvalget påvirker oplysningsgraden. Det antages, at 

kutymen for antal afholdte udvalgsmøder udgør 4 møder om året, dvs. 1 møde i kvartalet. Der fore-

tages i den anledning en indeksering af antal revisionsudvalgsmøder. Hvis en virksomhed har afholdt 

4 revisionsudvalgsmøder eller der over i regnskabsåret, kodes denne som 1, og 0 hvis en virksomhed 

har afholdt under 4 revisionsudvalgsmøder. Der forventes en positiv sammenhæng mellem et større 

antal af afholdte møder af revisionsudvalget og oplysningsgraden, da det antages at antallet af af-

holdte møder imødekommer de problemstillinger, der er aktuelle for virksomheden, og at gover-

nance-effektiviteten dermed øges. Dette er dog en grov antagelse, da et større antal afholdte møder 

af revisionsudvalget muligvis også kan være et udtryk for, at virksomheden står i en svær situation 

med mange aktuelle problemstillinger. Et højere antal revisionsudvalgsmøder er derfor nødvendigvis 

ikke et udtryk for en højere oplysningsgrad. 

 
Industri: 

En sidste virksomhedsspecifik faktor der kan påvirke oplysningsgraden, er industrien det enkelte sel-

skab opererer i. Af litteraturgennemgangen blev det belyst, at industri udviser blandede resultater i 

forhold til overholdelsen af oplysningskravene i regnskabsstandarderne (Ahmed & Courtis, 1999, 

Archambault & Archambault, 2003). Industrielle forskelle kan opstå, da det i nogle industrier kan 

være dyrere og mere komplekst, at identificere og værdiansætte erhvervede aktiver og passiver, eller 

at foretage nedskrivningstest af goodwill. Variablen INDUSTRY vil således indgå i modellen. Op-

delingen af branche/industri foretages på baggrund af industrikoder og navne, indhentet fra Thomson 

ONE Banker. Industripopulationen er dog for stor og ujævn, og der foretages i den anledning en 

yderligere grupperinger af industrierne.75 Grupperingen giver først og fremmest en mere jævn forde-

ling af virksomhedspopulationen, og sørger ydermere for en indskrænkning af selve variablen, så 

denne kodes lettere i selve regressionsmodellen. Den endelige industripopulation ender op i 4 over-

ordnede brancher: 1) Manufacturing (fremstillingsvirksomheder), 2) Consumer Services (forbruger-

servicevirksomheder), 3) Financials (finansielle virksomheder) og 4) Others (øvrige). Industrien for 

																																																								
74 Kilde: Artikel 41 af EU direktivets 2006/43/EC pr. 17. maj 2006 
75 Se bilag 2 for oprindelig industripopulation og gruppering af disse. 
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øvrige indebærer virksomheder, der ikke passede ind under de 3 hovedgrupperinger, og som samtidig 

havde en meget lille virksomhedspopulation. Nedenstående tabeller illustrerer den endelige branche-

opdeling for Danmark og England, og for begge regnskabsstandarder:  

	
Tabel 4 - Brancheopdeling for Danmark og England, IFRS 3, egen tilvirkning 

	
Tabel 5 - Brancheopdeling for Danmark og England,  IAS 12, egen tilvirkning 

7.4.2 Landespecifikke variable 
Antagelsen om, at forskellige landespecifikke variable påvirker overholdelsen af oplysningskravene 

i de internationale regnskabsstandarder, observeres i litteraturgennemgangen. Det blev her belyst, at 

de juridiske systemer spiller en stadig større rolle, da tilsynssystemerne har en indflydelse på kvali-

teten af regnskabsaflæggelsen. Kulturelle værdier og udviklingen af aktiemarkedet kan ligeledes have 

en effekt på graden af oplysning. Disse variable gennemgås i de følgende afsnit.  

 
Håndhævelsessystemerne (tilsyn): 

Danmark og England udviser muligvis en vis forskel i forhold til håndhævelsessystemerne, altså til-

syn med aktiemarkedet, og dermed hvor konsekvente de er i forhold til håndhævelsen af regnskabs-

standarderne. Det er dermed sandsynligt, at den grad af konsekventhed og stringenthed tilsynssyste-

merne besidder, har en indflydelse på oplysningsgraden og dermed på overholdelsen af standarderne. 

En del tidligere undersøgelser benytter sig af et indeks for tilsyn, til at sammenligne og approksimere 

nationale tilsynssystemer. Dette indeks stammer fra La Porta et al. (1998). Til at forklare sammen-

hængen mellem landenes tilsynssystemer og oplysningsgraden, inddrages dog proxyen opstillet af 

Brown et al. (2014), da de som nævnt i litteraturgennemgangen, kritiserer tidligere studiers brug af 

proxyer for at være mangelfulde og muligvis forældede. Brown et al. (2014) opstiller en proxy, der 

forklarer landespecifikke forskelle i forhold til revision af regnskaber, den juridiske overholdelse af 
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regnskabsstandarder samt tilsyn og håndhævelse af disse. Der forventes en positiv sammenhæng mel-

lem overholdelse af oplysningskravene og styrken af de nationale tilsynssystemer (ENFORCE). 

Brown et als. (2014) proxy udgør et samlet mål for hhv. revisionstilsyn (AUDIT) og de øvrige nati-

onale tilsynssystemer (ENFORCE). Den samlede værdi af disse to proxyer benyttes som mål for 

denne variabel, hvor Danmark totalt scorer 49 og England samlet set scorer 54.76  

 
Kultur: 

Flere undersøgelser argumenterer, at kultur spiller en vigtig rolle i forhold til regnskabspraksis. Især 

Hope (2003a) nævner, at der ikke er nok belæg for at forkaste de kulturelle værdier, som en vigtig 

faktor til at forklare virksomheders praksis for offentliggørelse af oplysninger. Man bør derfor være 

opmærksom på de kulturelle forskelle i landene, da de kulturelle værdier kan være mindre tilbøjelige 

for ændringer, end andre landevariable. Dette gælder fx ved implementering af obligatorisk anven-

delse af IFRS. Tidligere studier omkring national kultur og regnskabsaflæggelse er ofte baseret på 

data fra Hofstede (1981), hvorfor samme indeks (CULTURE) bruges i modellen. Hofstede (1981) 

opstiller seks dimensioner som mål for kultur77; disse udgør ”Power Distance”, ”Individualism”, 

”Masculinity”, ”Uncertainty Avoidance”, ”Long Term Orientation” og ”Indulgence”. Ingen af de 

nævnte dimensioner vurderes som selvstændigt forklarende variable for kultur, og af den grund ba-

seres variablen på en beregning af gennemsnittet af ovenstående faktorer for hhv. Danmark og Eng-

land. 

 
Aktiemarkedets størrelse og aktivitet: 

Udviklingen af aktiemarkeder påvirker også kvaliteten af regnskabsaflæggelsen. Frost et al. (2006) 

foretager en undersøgelse baseret på 50 børser på verdensplan. De kommer frem til, at oplysnings-

graden har en positiv sammenhæng med markedsudviklingen. Aktive og livlige kapitalmarkeder ska-

ber en efterspørgsel for beslutningsnyttige finansielle informationer. Dertil skal nævnes, at ledelsen 

bliver monitoreret mere intensivt i lande med bedre udviklede aktiemarkeder, som igen styrker over-

holdelsen og kvaliteten af regnskabsaflæggelsen (Francis et al., 2008). Der inddrages således et in-

deks for størrelsen og aktiviteten af nationale aktiemarkeder (S-MARKET). Der forventes ligeledes 

																																																								
76 Enforcement proxyen af Brown et al. (2014) fremgår af bilag 3. 
77 Dybdegående definitioner og forklaringer af Hofstedes 6 dimensioner for kultur fremgår af bilag 4. 
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en positiv sammenhæng mellem oplysningsgraden og S-MARKET. Indekset for S-MARKET bereg-

nes som markedskapitaliseringen78 af de noterede selskaber i et land i forhold til BNP. Data er trukket 

fra The World Banks database. 

7.4.3 Opsummering 
Ovenstående valg af uafhængige variable opsummeres i nedenstående tabel. Til at skabe et bedre 

overblik, opsummeres også definitionen af variablerne. Tabellen indeholder også datakilden for de 

enkelte variable. Af tabellen kan man aflæse, at de fleste virksomhedsspecifikke variable er indsamlet 

ved manuelle aflæsninger af årsrapporter (benævnes ”hand-collected”). Data for landespecifikke va-

riable er hentet fra offentlige databaser og/eller tidligere studier. 

 
Virksomhedsspecifikke variable:  
 

Variabel Definition Datakilde 

GOODWILL Goodwill ratio; beregnet som forholdet mel-
lem goodwill og totale aktiver. 

Hand-collected, 2014 balancer 

SIZE Indeksering af virksomhedsstørrelsen; totale 
aktiver i forhold til antal medarbejdere. 

Hand-collected, 2014 årsrapporter 

AUDIT_PWC 
AUDIT_DELOITTE 
AUDIT_EY 
AUDIT_KPMG 

Enkelte Big-4 huses sammenhænge med op-
lysningsgraden; undersøgende virksomhed 
kodet 1, øvrige kodes 0. 

Hand-collected, 2014 årsrapporter 

US_LIST Selskaber noteret på det amerikanske mar-
ked kodet 1, øvrige kodes 0.  

Hand-collected, 2014 årsrapporter 

CROSS_LIST Selskaber noteret på udenlandske markeder 
(ekskl. USA) kodes 1, øvrige kodes 0. 

Hand-collected, 2014 årsrapporter 

CAPITAL Virksomheder der har udstedt obligationer 
kodes 1, øvrige kodes 0. 

Hand-collected, 2014 fodnoter 

LIQUIDITY Likviditet af aktieprisen; måles ved bid-ask 
spreadet.  

Datastream 

CLOSELY_HELD 
Procentdel af aktier der kontrolleres af stra-
tegiske investorer, herunder familier, fonde 
eller institutionelle investorer. 

Datastream 

AUDIT_COM 
Indeksering af antal afholdte møder; 4 årlige 
møder eller over kodes 1, under 4 årlige mø-
der kodes 0. 

Hand-collected, 2014 årsrapporter 
& selskabernes hjemmesider 

																																																								
78 Også kendt som market cap: markedsværdien af alle børsnoterede selskaber i et given marked. 
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INDUSTRY Gruppering af virksomhedernes tilhørende 
industri/brancher. 

Thomson ONE Banker 

Tabel 6 - Virksomhedsspecifikke variable: definition og datakilder, kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Glaum et al. (2013) 

Landespecifikke variable: 

Variabel Definition Datakilde 

ENFORCE 
Proxy for landenes nationale tilsynssystemer 
(ENFORCE) og revisortilsyn (AUDIT) 

Brown et al. (2014) 

CULTURE 6 dimensioner for måling af national kultur Hofstede (1981) 

S-MARKET 

Senest tilgængelige indeks for måling af stør-
relse og aktivitet på aktiemarkedet; måles 
som ratio mellem samlede kursværdi af note-
rede selskaber og BNP i et land  

World Banks hjemmeside 

Tabel 7 - Landespecifikke variable: definition og datakilder, kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Glaum et al. (2013) 

7.5 Præsentation af regressionsmodellerne 
Da opgørelsen af oplysningsgraden er introduceret, og de uafhængige variable er valgt, kan regres-

sionsmodellen således præsenteres, jf. figur 4. Den første model der testes, undersøger både de 

valgte virksomheds- og landespecifikke variables påvirkning af oplysningsgraden for hhv. IFRS 3 

og IAS 12. Dernæst undersøges, hvorvidt de landespecifikke variable påvirker overholdelsen af op-

lysningsgraden (model 2). Endelig undersøges oplysningsgraden udelukkende på baggrund af de 

virksomhedsspecifikke variable (model 3). Modellerne testes ved anvendelse af en OLS regressi-

onsanalyse79. Det antages, at de landespecifikke variable er uafhængige og eksogene. Man kan med 

fordel vælge at køre modellen, ved at inddrage de enkelte landespecifikke variable i regressionsana-

lysen enkeltvis, da disse variable kan udvikle sig over tid, og komplekse indbyrdes forhold kan ek-

sistere imellem dem (Glaum et al., 2013). Modellerne køres ved stepwise-metoden, som er en for-

delagtig tilgang, når man ønsker at finde frem til, hvilke variable der bedst kan forklare den af-

hængige variabel. Det betyder, at metoden stepvist inkluderer de mest signifikante variable, og eks-

kluderer ikke signifikante variable. Modellen inkluderer ydermere kun de variable, der ikke er højt 

indbyrdes korrelerede, og man kan således også undgå problemer med multikollinearitet.80 Da stik-

prøvepopulationen er forskellig for hhv. IAS 12 og IFRS 3, jf. afsnit 7.2 om datagrundlaget, analy-

seres standarderne separat. Goodwill ratioen (GOODWILL) holdes ude af modellen for IAS 12, da 

det antages at denne variabel ikke er relevant for standarden. I model 1 testes de signifikante vari-

able også på baggrund af de enkelte industrier, for netop at undersøge om de enkelte industrier har 

																																																								
79 Se afsnit 7.1 for en teoretisk redegørelse. 
80 Kilde: Jensen, J.M. & Knudsen, T. (2014): side 197 
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en signifikant på disse og oplysningsgraden. Slutningsvis foretages robusthedstest, for at teste ro-

bustheden af resultaterne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.6 Datatransformation 
Et af forudsætningerne for, at kunne drage pålidelige konklusioner på baggrund af en lineær regres-

sionsanalyse, er forudsætningen om normalfordelt data, jf. afsnit 7.1.1. I det følgende vil de enkelte 

numeriske uafhængige variable, der benyttes i regressionsmodellen, blive testet for hvorvidt de er 

normalfordelte eller ej. Hvis testen belyser, at variablerne ikke er normalfordelte, transformeres disse 

ved at tage den naturlige logaritme til værdien. Herefter testes variablerne igen, for at bekræfte at data 

er normalfordelt. Variablerne testes ved at analysere to afhængige beskrivende målinger: skewness 

og kurtosis.81 Skewness er en måling af symmetri. Hvis skewness ligger på 0, eller tæt på 0, er forde-

lingen symmetrisk, eller tæt på at være symmetrisk. Kurtosis er et mål for, om data har ”tunge haler” 

eller ”lette haler” i forhold til normalfordelingen. Data der lider af høj kurtosis har således ”tunge 

haler”, eller outliers, og data der lider af lav kurtosis har således ”lette haler”. Kurtosis bør også have 

																																																								
81 Kilde: Newbold, P., Carlson, W.L. & Thorne, B. (2010): side 646 
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Figur 4 – Regressionsmodeller for virksomheds- og landespecifikke variables påvirkning på overholdelsen af oplysnings-
kravene i IFRS 3 og IAS 12, kilde: egen tilvirkning, med inspiration fra Glaum et al. (2013) 
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en værdi nær 0.82 Nedenstående tabeller illustrerer skewness og kurtosis værdier for de enkelte nu-

meriske variable, før og efter datatransformation.83 

IFRS 3 Skewness (før) Kurtosis (før) Skewness (efter) Kurtosis (efter) 
GOODWILL 0,186 -1,484 Ikke transformeret Ikke transformeret 
SIZE 3,694 14,351 0,000 -0,434 
LIQUIDITY 0,193 -0,662 Ikke transformeret Ikke transformeret 
CLOSELY_HELD 2,378 5,289 0,984 0,065 
CLOSELY_HELD2 3,662 14,101 0,093 -0,607 

Tabel 8 - Test af variablers normalfordeling IFRS 3; egen tilvirkning 

IFRS 3 (DK) Skewness (før) Kurtosis (før) Skewness (efter) Kurtosis (efter) 
SIZE 5,087 29,364 0,546 -0,127 
LIQUIDITY 0,821 1,859 Ikke transformeret Ikke transformeret 
CLOSELY_HELD 2,298 5,153 0,144 -0,568 
CLOSELY_HELD2 3,854 15,721 0,144 -0,568 

Tabel 9 - Test af variablers normalfordeling for IAS 12; egen tilvirkning 

Af ovenstående tabeller fremgår det således, at de variable der er blevet logtransformeret, efterføl-

gende udviser niveauer af skewness og kurtosis nær 0, hvilket indikerer at variablerne er normalfor-

delte og forudsætningen herfor er opfyldt. Enkelte variable er ikke er blevet logtransformeret, da disse 

i forvejen har vist sig at være normalfordelte, med skewness og kurtosis værdier nær 0.  

8 Deskriptiv statistik 
Deskriptiv statistik, eller beskrivende statistik, bidrager med et grundlæggende overblik over de in-

troducerede variable og observationer. De forskellige observationer præsenteres i grafer, tabeller og 

øvrige beregnede værdier. Den første del af analysen tager således afsæt i en deskriptiv statistisk 

analyse af den afhængige- og de uafhængige variable. Den deskriptive statistik har således til formål 

at undersøge, hvilke kendetegn de engelske og danske børsnoterede virksomheder har, i forbindelse 

med overholdelse (eller manglende overholdelse) af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12. Yder-

mere afklares hvilke specifikke oplysningskrav i standarderne, der typisk ikke overholdes. For at den 

deskriptive analyse skal udvise systematisk overblik, præsenteres først de statistiske tal for IFRS 3 

og derefter IAS 12. 

8.1 Deskriptiv statistik for oplysningsgraden – IFRS 3 
Nedenstående tabel præsenterer deskriptive statistiske resultater for oplysningsgraden, med informa-

tioner såsom antal observationer, gennemsnitlige oplysningsgrad, standard afvigelsen, medianen, mi-

nimum og maksimumværdien, fordelt på landebasis. Tabellen er et uddrag af tabel 12 på side 58. 

																																																								
82 Kilde: Jensen, J.M. & Knudsen, T. (2014): side 81 
83 Se bilag 5 og 6 for uddybende resultater baseret på output fra SPSS. 
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IFRS 3 N (Antal ob-
servationer) 

Middel-
værdi 

Standard-  
afvigelse 

Median Minimum Maksimum 

Danmark 8 0,778 0,077 0,775 0,670 0,920 
England 39 0,844 0,108 0,850 0,569 1,00 
Total 47 0,833 0,106 0,820 0,569 1,00 

Tabel 10 - Deskriptiv statistik for oplysningsgraden for IFRS 3, egen tilvirkning 

Af ovenstående kan det således konstateres, at det gennemsnitlige niveau for oplysningsgraden samlet 

set for IFRS 3 ligger på ca. 83% (median: 82%). Derudover udgør oplysningsgraden 84% (median: 

85%) for de 39 engelske selskaber, og 77,8% (median: 77,5%) for de 8 danske selskaber. En mindre 

forskel observeres således for landene. Standardafvigelsen er et mål for spredningen af de enkelte 

observationer fra middelværdien.84 En stor standardafvigelse indikerer således, at der er stor forskel 

på resultaterne. Standardafvigelsen for hhv. Danmark og England ligger på ca. 7,74% og 10,7%. 

Resultaterne ligger forholdsvis tæt på middelværdien, men der observeres dog også nogle ekstreme 

observationer. Minimum- og maksimumværdien belyser således, at der eksisterer store forskelle i 

resultaterne. England udviser den laveste oplysningsgrad på 56% (minimumsværdien), men har sam-

tidig også den højeste oplysningsgrad på 100% (maksimumværdien). Danmark udviser en mini-

mumsværdi på 62% og en maksimumværdi på 86%. Samlet set udviser England dog en bedre oplys-

ningsgrad end Danmark. I England påvirkes de gode resultater af, at 3 virksomheder udviser en op-

lysningsgrad på 100%, og kun 3 virksomheder udviser en oplysningsgrad på under 70%.  

 
For at dykke yderligere ned i tallene, introduceres top- og bundtabeller for de danske og engelske 

selskaber, i forhold til hvor gode virksomhederne er til at overholde oplysningskravene.85 Gennem-

snittet for de engelske top-10 selskaber udgør således 97,1%, og gennemsnittet for bund-10 selska-

berne udgør 70,9%. Det bemærkes ydermere, at alle selskaberne i top-10 listen udviser en oplysnings-

grad på over 90%, hvorimod selskaberne i bund-10 udviser oplysningsgrader på under 80%. Der er 

dog, som tidligere nævnt, kun 3 selskaber der har oplysningsgrader på under 70%. Sabmiller, der har 

den laveste oplysningsgrad på ca. 56%, har udelukkende foretaget virksomhedsopkøb, som hver for 

sig er uvæsentlige. De scorer dog en lav oplysningsgrad, fordi de ikke oplyser en række informationer. 

Først og fremmest har de ikke oplyst tilstrækkelige informationer vedrørende den overtagne virksom-

hed, heraf navn og en beskrivelse af den opkøbte virksomhed, samt de primære grunde til opkøbet, 

jf. IFRS 3.B64(a-d). Derudover formår de ikke at opfylde kravene i IFRS 3.B65, som kræver oplys-

ninger på et aggregeret niveau af paragraf B64(e-q), for virksomhedssammenslutninger, som hver for 

																																																								
84 Kilde: Newbold, P., Carlson, W.L. & Thorne, B. (2010): side 77 
85 Se bilag 7 for top- og bundrangeringen af de engelske og danske selskaber (IFRS 3).   
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sig er uvæsentlige. Disse oplysninger mangler, på trods af at årsrapporten indeholder en særskilt note 

vedrørende virksomhedssammenslutninger.  

 
Da den danske virksomhedspopulation i alt udgør 8 selskaber for IFRS 3, illustrerer tabellen, i bilag 

7, udelukkende en top-4 og en bund-4 rangering. Af tabellen kan det konstateres, at gennemsnittet 

for top-4 selskaberne i Danmark udgør 83,7%, og gennemsnittet for bund-4 selskaberne udgør 71,6%. 

Der observeres således kun ét dansk selskab med en oplysningsgrad på over 90%, hvorimod alle de 

engelske selskaber på top-10 listen udviste oplysningsgrader på over 90%. Ingen af de danske selska-

ber repræsenterer en oplysningsgrad på 100%. Af de 4 selskaber der figurerer i bunden af listen, er 

det kun ét selskab der udviser en oplysningsgrad under 70%, hvilket også udgør minimumsværdien 

for de danske selskaber på ca. 67%. 

8.1.1 Statistik for manglende overholdelse af paragraffer 
Samlet set for Danmark og England, er overholdelsen af oplysningskravene for IFRS 3 oftest mang-

lende for punkterne vedrørende: 1) erhvervet tilgodehavende, jf. B64(h)(ii), 2) det samlede beløb for 

goodwill, der forventes at være skattemæssigt fradragsberettiget, jf. B64(k), 3) kravene som skal op-

lyses for virksomhedssammenslutninger, som hver for sig er uvæsentlige, jf. B65 samt 4) betingede 

vederlag, herunder earn-out, jf. B67(b)(iii). Nedenstående tabel specificerer punkterne der oftest ikke 

blev overholdt, antallet af tilfælde for oplyste- og uoplyste oplysningskrav samt den procenterne for 

non-compliance. Data er baseret på tjeklisten: 

 
Paragraf Antal oplyste 

paragrafer (1) 
Antal uoplyste 
paragraffer (0) 

Non-compli-
nance rate 

IFRS 3.B64(h)(ii): For acquired receivables: the gross contrac-
tual amounts receivable. 7 20 74% 

IFRS 3.B64(k): The total amount of goodwill that is expected to 
be deductible for tax purposes. 

14 16 53% 

IFRS 3.B65: For individually immaterial business combinations 
occurring during the reporting period that are material collec-
tively, the acquirer shall disclose in aggregate the information re-
quired by paragraph B64(e)-(q) 

25 10 28,5% 

IFRS 3.B67(b)(iii): For each reporting period after the acquisi-
tion date until the entity collects, sells or otherwise loses the right 
to a contingent consideration asset, or until the entity settles a 
contingent consideration liability or the liability is cancelled or 
expires: the valuation techniques and key model inputs used to 
measure contingent consideration. 

5 7 58% 

Tabel 11 - Oftest ikke-overholdte paragraffer i IFRS 3 for Danmark og England, egen tilvirkning 
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Non-compliance procenterne er beregnet som antallet af uoplyste paragraffer, divideret med det sam-

lede antal relevante anvendelige oplysningskrav. Ovenstående tabel illustrerer, at virksomhederne 

generelt har været dårlige til at overholde disse paragraffer. IFRS 3.B65 udviser den laveste non-

compliance procent på 28,5%; det er dog mærkværdigt, at hele 10 selskaber ikke overholdeler para-

graffen tilstrækkeligt. Paragrafferne IFRS 3.B64(h)(ii) og IFRS 3.B67(b)(iii) er forlængelser/fortsæt-

telser af andre paragraffer, hvilket betyder at de udelukkende skal oplyses, hvis det har været relevant 

at oplyse informationerne jf. IFRS 3.B64(h)(i) og IFRS 3.B67(b)(i-ii). De overtagende virksomheder 

skal altså, i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, oplyse informationer omkring erhvervet 

tilgodehavender fra det overtagne selskab, og/eller hvis de har haft ændringer i indregnede ”earn-out” 

beløb. Oplysningskravet vedrørende erhvervet tilgodehavende, jf. B65(h)(i) topper listen, og oplyses 

ikke i 74% af tilfældene. 

8.1.2 Statistik for revisionsvirksomhederne 
I regressionsanalysen foretages en analyse af, hvorvidt overholdelsen af oplysningskravene påvirkes 

af de revisionshuse, der står for revideringen af de enkelte selskabers årsrapporter. For yderligere at 

belyse virksomhedsspecifikke kendetegn af de børsnoterede selskaber, der udviser manglende over-

holdelse af oplysningsgraden, introduceres deskriptive statistikker for revisorvariablen. Forventnin-

gerne beskrevet i afsnit 7.4.1 gik på, at jo større revisionsvirksomheden er, desto bedre ville oplys-

ningsgraden være. Rangeringen af selskaberne blev fastsat ud fra deres globale omsætning i 2014. 

Nedenstående graf rapporterer de statistiske resultater for PwC, Deloitte, KPMG og EY, herunder 

antallet af reviderede selskaber samt den gennemsnitlige oplysningsgrad. Tallene baseres på IFRS 3, 

men der skelnes ikke mellem Danmark og England, hvorfor den samlede stikprøvestørrelse for IFRS 

3 analyseres. Grafen er et uddrag af tabel 12, side 58. 

	
Figur 5 - Gennemsnitlige oplysningsgrad og antal reviderede selskaber, fordelt på Big-4 for IFRS 3, egen tilvirkning 
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Ovenstående graf belyser først og fremmest, at PwC repræsenterer flere selskaber end de øvrige re-

visionshuse. Population af selskaberne er ikke ligelig fordelt, da denne stikprøvepopulation baserer 

sig på, hvorvidt selskaberne har foretaget virksomhedssammenslutninger i løbet af regnskabsåret. 

Standardafvigelsen for revisionshusene ligger på 10-11%, hvilket indikerer at resultaterne afviger 

med ca. 11% fra middelværdien. Der observeres dog ikke store forskelle i standardafvigelsen mellem 

de fire revisionshuse, jf. tabel 12, side 58. På baggrund af den deskriptive statistiske analyse, holder 

forventningen vedrørende forholdet mellem størrelsen af revisionshuset og oplysningsgraden ikke 

helt stik. KPMG udviser den højeste oplysningsgrad på 86,6% (median: 88%), hvilket ikke var for-

venteligt. Det forventedes ligeledes, at PwC og Deloitte ville udvise de største oplysningsgrader, i 

forhold til deres globale omsætning. Dog ender de i bunden af denne rangering med oplysningsgrader 

på hhv. 82% (median: 81%) og 79,5% (median: 75%). Dykker man ned i tallene på et mere virksom-

hedsspecifikt niveau, konstateres det at Deloitte står for revisionen af de tre selskaber i Danmark, der 

udviser den laveste oplysningsgrad, jf. bilag 7. KPMG reviderer to ud af de fire selskaber, der figu-

rerer på den danske top-4 liste. KPMG reviderer også tre af de engelske selskaber, som figurerer top 

10-listen, jf. bilag 7, hvorimod Deloitte kun repræsenterer ét af selskaberne. Endelig repræsenterer 

Deloitte og PwC syv af selskaberne der figurerer på bund-10 listen. Det viser sig således, at oplys-

ningsgraden baseret på revisionsvirksomheder, ikke følger den opstillede forventning ud fra størrel-

sen af revisionsvirksomheden. Denne hypotese kan dog ikke forkastes på baggrund af en deskriptiv 

statistisk analyse, og må sammenvejes med resultaterne for regressionsanalysen, førend endelige kon-

klusioner kan drages. Der skal også gøres opmærksom på, at de nævnte forventninger er tiltænkt 

regressionsanalysen. Det har dog desuagtet været interessant, at illustrere tendenserne i ovenstående 

resultater. 

8.1.3 Statistik for industrierne 
Deskriptive statistiske tal introduceres også på industribasis. De enkelte industrier er grupperet ned 

til fire hovedgrupper, jf. afsnit 7.4.1. Industrielle forskelle kan opstå, da det i nogle industrier kan 

være mere komplekst og omkostningsfuldt, at identificere og værdiansætte de opkøbte aktiver og 

passiver, som beskrevet i afsnit 7.4.1. Nedenstående graf illustrerer således antallet af selskaber de 

enkelte industrier består af, samt industriernes gennemsnitlige oplysningsgrad for IFRS 3. Grafen er 

et uddrag af tabel 12 på side 58. 
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Figur 6 - Gennemsnitlige oplysningsgrad og antal selskaber, fordelt på industri – IFRS 3, egen tilvirkning 

Ovenstående graf belyser først og fremmest, at stikprøvepopulationen er nogenlunde ligeligt fordelt 

mellem industrierne, som bl.a. var formålet med grupperingen af industrierne. Dernæst observeres, 

at industrien Manufacturing (fremstillingsvirksomhederne) udviser den højeste gennemsnitlige op-

lysningsgrad på 86% (median: 87,5%), efterfulgt af grupperingen af øvrige virksomheder med en 

oplysningsgrad på 85% (median: 81%). Den laveste oplysningsgrad præsenteres af industrien Con-

sumer Services (forbrugerservice virksomhederne), som udgør 80,1% (median: 81%), efterfulgt af 

Financials (finansielle virksomheder) med en gennemsnitlig oplysningsgrad på 81,3% (median: 

79,5%). Standardafvigelsen topper desuden for Consumer Services, og udgør 14,8%, hvilket betyder 

at resultaterne afviger med ca. 14,8% fra middelværdien. Minimum- og maksimumsværdien bekræf-

ter denne spredning, i og med minimumsværdien for industrien udgør 56%, som også er den laveste 

oplysningsgrad for hele IFRS 3-populationen, og maksimumværdien udgør hele 100%. Standardaf-

vigelsen for industrien Manufacturing udgør 6,9%, med en minimumsværdi på 75% og maksimums-

værdi på 97%.  

 
Selskaberne Sabmiller, Whitbread, Unilever og Relx, der allerede figurerede i den i bunden af bund-

10 listen for de engelske selskaber jf. bilag 7, repræsenterer industrien Consumer Services. Disse 

selskaber er således med til at trække gennemsnittet ned for industrien. Tryg og Jyske Bank, der 

figurerede i bunden af den danske rangering, er således også med til at trække gennemsnittet ned for 

industrien Financials. Selskaberne SSE, Shire, TDC og Astrazeneca, som alle udviser oplysningsgra-

der på over 90%, tilhører industrien ”Other”; disse selskaber trækker således gennemsnittet op for 

den øvrige gruppering. Størstedelen af selskaberne i ”Manufacturing” udviser oplysningsgrader på 

over 80%, hvoraf gennemsnittet ender på 86%. 
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8.1.4 Opsummering af detaljerne vedrørende IFRS 3 
Nedenstående tabel opsummerer de gennemgåede statistiske tal for IFRS 3. England udviste samlet 

set en forholdsvis højere gennemsnitlig oplysningsgrad end Danmark. Englands oplysningsgrad ud-

gjorde ca. 84% og Danmark udviste en oplysningsgrad på ca. 78%, altså en forskel på 6%. Dette giver 

en samlet oplysningsgrad på 83,3% for IFRS 3. England repræsenterer det selskab med den laveste 

oplysningsgrad (minimumsværdi) på 56%, samt højeste oplysningsgrad (maksimumsværdi) på 

100%. Ydermere konstateres det, at overholdelsen af oplysningskravene oftest var manglende for 

punkterne vedrørende erhvervet tilgodehavende, beløbet for goodwill, der forventes at være skatte-

mæssigt fradragsberettiget, kravene for uvæsentlige virksomhedssammenslutninger og betingede ve-

derlag (earn-out). Selskaberne der revideres af Deloitte udviste den laveste oplysningsgrad, hvorimod 

KPMG repræsenterede den højeste gennemsnitlige oplysningsgrad. Ligeledes klarede forbrugerser-

vice- og de finansielle virksomheder sig forholdsvist dårligere end fremstillingsvirksomhederne og 

grupperingen af øvrige virksomheder.  

 

 
Tabel 12 - Opsummering af deskriptiv statistik for den afhængige variabel (oplysningsgraden) - IFRS 3, egen tilvirkning 

8.2 Deskriptiv statistik for oplysningsgraden – IAS 12 
I det følgende præsenteres deskriptive statistiske resultater for stikprøvestørrelsen vedrørende IAS 

12. Den strukturelle præsentation af tallene for IAS 12 foretages på samme måde som for IFRS 3, 

hvorfor nedenstående tabel først og fremmest introduceres, med statistiske resultater for oplysnings-

graden. Tabellen er et uddrag af tabel 15 på side 64. 



Overholdelse af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12 
En empirisk analyse af engelske og danske børsnoterede selskaber 

	

	 	 	 59 af 132 

IAS 12 N (Antal ob-
servationer) 

Mean 
(gns.) 

Standard-  
afvigelse 

Median Minimum Maksimum 

Danmark 17 0,7499 0,087 0,765 0,57 0,86 
England 81 0,7498 0,134 0,770 0,33 1 
Total 98 0,750 0,127 0,765 0,33 1 

Tabel 13 - Deskriptiv statistik for den afhængige variabel og IAS 12, egen tilvirkning 

Ovenstående tabel illustrerer således, at den gennemsnitlige oplysningsgrad samlet set for IAS 12 

udgør 75%, hvoraf oplysningsgraden udgør 75% for både de 17 danske selskaber og de 81 engelske 

selskaber. Standardafvigelsen indikerer, at der er en større spredning af resultaterne fra middelvær-

dien for de engelske selskaber. Denne udgør hele 13,4%, og suppleres med en stor variation i forhold 

til minimumværdien, som udgør 33%, og maksimumværdien, som udgør 100%. Danmark har en 

lavere standardafvigelse end England, og dermed en lavere spredning. Denne ligger på 8,7%. Mini-

mumværdien er større for de danske selskaber og udgør 57%, hvor maksimumværdien dog er lavere, 

end for de engelske selskaber og udgør 86%. Ligesom for IFRS 3, præsterer England således en lavere 

minimumsværdi, men samtidig en større maksimumværdi end Danmark. På trods af dette, observeres 

en gennemsnitlig oplysningsgrad på 75% for begge lande. For at blive klogere på dette, kræves en 

undersøgelse af tallene på selskabsniveau. Ligesom for IFRS 3, introduceres derfor en rangeringsta-

bel for de danske og engelske selskaber, i forhold til hvor gode virksomhederne er til at overholde 

oplysningskravene. Disse fremgår af bilag 8. 

 
Gennemsnittet for top-10 selskaberne i England udgør 92,6%, og gennemsnittet for bund-10 selska-

berne udgør 48,6%. Først og fremmest bemærkes det, at der kun forekommer ét selskab, der udviser 

en gennemsnitlig oplysningsgrad på 100%. Blot to af selskaberne på top-10 listen præsenterer oplys-

ningsgrader på under 90%. Derudover bemærkes det, at ingen af selskaberne i bund-10 listen udviser 

oplysningsgrader over 60%, hvoraf den gennemsnitlige oplysningsgrad udgør 48,6% for disse sel-

skaber. Whitbread præsenterer den laveste oplysningsgrad på 33,3% for IAS 12, og præsterede også 

med et af de laveste oplysningsgrader i forbindelse med IFRS 3. Derudover figurerer Travis Perkins 

og Intu Properties på bund-10 listen for IAS 12, hvilket også gjorde sig gældende for IFRS 3. 

 
Gennemsnittet for top-8 selskaberne i Danmark udgør 82,2%, og gennemsnittet for bund-8 selska-

berne udgør 67,4%. Ingen af de danske selskaber udviser oplysningsgrader over 90%, hvor 8 af de 

engelske selskaber præsterer oplysningsgrader på over 90%. Blot tre af selskaberne udviser en gen-

nemsnitlig oplysningsgrad over 70%, mens ingen af de engelske selskaber på bundlisten udviser op-

lysningsgrader over 70%. Dette resulterer i et samlet højere gennemsnit for de danske bund-8 selska-

ber. Genmab er det eneste selskab, der udviser en oplysningsgrad under 60%, hvoraf alle engelske 
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selskaber på bundlisten ligger under 60%. Disse tal giver således det billede, at engelske selskaber 

har et højere topniveau end de danske selskaber, når det kommer til overholdelsen af oplysningskra-

vene i IAS 12. Dog har Danmark et bedre bundniveau, hvorfor resultaterne nærmest udlignes og 

begge lande ender med en gennemsnitlig oplysningsgrad på 75%. 

8.2.1 Statistik for manglende overholdelse af paragraffer 
Ligesom for IFRS 3, vil manglende overholdelse for nogle af punkterne i IAS 12, forekomme hyppi-

gere end andre. Samlet set for Danmark og England, er en manglende overholdelse af oplysningskra-

vene for IAS 12 oftest forbundet med følgende punkter: 1) udskudt skatteomkostning, der opstår som 

følge af nedskrivning, eller tilbageførsel af en tidligere nedskrivning af et udskudt skatteaktiv, jf. IAS 

12.80(g), 2) den samlede aktuelle og udskudte skat, der vedrører poster, som er indregnet på egenka-

pitalen, jf. IAS 12.81(a), 3) en redegørelse for ændringer i anvendte skattesatser sammenholdt med 

det foregående regnskabsår, jf. IAS 12.81(d) og 4) beløbet af et udskudt skatteaktiv og informatio-

nerne der indikerer, at det bør indregnes, når udnyttelsen af skatteaktivet er afhængig af fremtidig 

skattepligtig indkomst ud over den indkomst, der opstår som følge af udligning eksisterende midler-

tidige forskelle, jf. IAS 12.82(a). Det er vurderet, at den sidste paragraf ikke oplyses tilstrækkeligt af 

selskaberne, fordi disse nævner, at det udskudte skatteaktiv er afhængig af fremtidig skattepligtig 

indkomst, med oplyser ikke beløbet og informationerne der indikerer, at det bør indregnes. Neden-

stående tabel specificerer punkterne der oftest misligholdes, samt antallet af oplyste- og uoplyste 

paragraffer: 

Paragraf Antal oplyste 
paragrafer (1) 

Antal uoplyste 
paragraffer (0) 

Non-compli-
ance rate 

IAS 12.80(g): Components of tax expense (income) may include: 
deferred tax expense arising from the write-down, or reversal of a 
previous write-down, of a deferred tax asset in accordance with 
paragraph 56. 

17 51 75% 

IAS 12.81(a): The following shall also be disclosed separately: 
the aggregate current and deferred tax relating to items that are 
charged or credited directly to equity. 

60 38 38,8% 

IAS 12.81(d): The following shall also be disclosed separately: an 
explanation of changes in the applicable tax rate(s) compared to 
the previous accounting period. 

46 42 47,7% 

IAS 12.82(a): An entity shall disclose the amount of a deferred tax 
asset and the nature of the evidence supporting its recognition, 
when: the utilisation of the deferred tax assets is dependent on fu-
ture taxable profits in excess of the profits arising from the rever-
sal of existing taxable temporary differences. 

32 61 65,6% 

Tabel 14 - Oftest misligholdte paragraffer i IAS 12 for Danmark og England, egen tilvirkning 
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Non-compliance procenterne er beregnet på samme måde, som for IFRS 3, jf. afsnit 8.1.1. Selska-

berne har generelt været dårlige til at overholde ovenstående paragraffer. IAS 12.81(a) er paragraffen, 

der overtrædes i mindste omfang (38,8% af tilfældene). Paragraffen er inkluderet i statistikken, da 

hele 38 selskaber ikke formår at oplyse punktet korrekt. Især IAS 12.80(g) og IAS 12.82(a) har non-

compliance procenter på hhv. 75% og 65,6%. Paragraf 12.80(g) oplyses ikke korrekt af 51 selskaber, 

og oplyses kun tilstrækkeligt i 17 tilfælde. Samme tendens ser man ved paragraf 12.82(a), som ikke 

oplyses tilstrækkeligt i 61 tilfælde, og kun oplyses korrekt i 32 tilfælde. IAS 12.81(d) oplyses ikke i 

47,7% af tilfældene, da hele 42 selskaber ikke formår at oplyse paragraffen, hvoraf 46 selskaber 

overholder paragraffen tilstrækkeligt. 

8.2.2 Statistik for revisionsvirksomhederne 
Statistiske detaljer vedrørende revisorvariablen inddrages for IAS 12, ligesom tilfældet var for IFRS 

3. Nedenstående graf præsenterer de gennemsnitlige oplysningsgrader for selskaberne, der revideres 

af PwC, Deloitte, KPMG og EY. Grafen er et uddrag af tabel 15, side 64. 

	
Figur 7 - Gennemsnitlige oplysningsgrad og antal reviderede selskaber, fordelt på Big-4 for IAS 12, egen tilvirkning 

Af ovenstående graf kan det således konstateres, at den gennemsnitlige oplysningsgrad udvikler sig 

efter samme tendens som for IFRS 3, hvilket er yderst interessant. Endnu en gang konstateres det, at 

selskaberne der revideres af Deloitte, udviser den laveste oplysningsgrad. Graden af oplysning for 

Deloitte udgør således 71,7% (median: 74%). Modsætningsvis udviser selskaberne revideret af 

KPMG det højeste gennemsnit på 79,5% (median: 83%). PwC har en større andel af kunder i forhold 

til de øvrige revisionshuse; de øvrige revisionsselskaber har en nogenlunde ligelig fordeling af kunder 

imellem sig. For PwC, Deloitte og EY ligger standardafvigelsen på ca. 12-13,6%, og for KPMG 

ligger standardafvigelsen på ca. 9,8%, jf. tabel 15. KPMG udviser således en mindre spredning af 

observationerne fra middelværdien, end de øvrige revisionsvirksomheder. KPMG udviser ydermere 

den bedste minimumsværdi på 56%, hvorimod EY udviser den laveste minimumsværdi på 33%. På 
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den engelske bund-10 liste revideres 4 af selskaberne af Deloitte, og 4 andre af PwC. PwC står dog 

for revision af Centrica, som udviste en oplysningsgrad på 100%. To af selskaberne på den danske 

bund-8 liste revideres af Deloitte, og 3 af selskaberne revideres af PwC. KPMG reviderer 2 af de 4 

bedst rangerede selskaber i Danmark. Endnu en gang viser det sig, at oplysningsgraden ikke følger 

størrelsen af revisionsvirksomheden, men præsterer tværtimod omvendt, således at de mindre revisi-

onshuse (baseret på den globale omsætning) klarer sig bedst. Som tidligere nævnt, kan hypotesen 

ikke forkastet udelukkende på baggrund af en deskriptiv statistik analyse, jf. afsnit 8.1.2. 

8.2.3 Statistik for industrierne 
De statistiske detaljer baseret på industri introduceres også for IAS 12. Nedenstående graf illustrerer 

antallet af selskaber de enkelte industrier består af, samt deres tilhørende gennemsnitlige oplysnings-

grad i forhold til IAS 12. Nedenstående graf er et uddrag af tabel 15, side 64.  

	
Figur 8 - Gennemsnitlige oplysningsgrad og antal selskaber, fordelt på industri – IAS 12, egen tilvirkning 

Først og fremmest kan det konstateres, at populationen af selskaber er nogenlunde ligeligt fordelt 

mellem industrierne. De gennemsnitlige oplysningsgrader for industrierne følger samme tendenser 

som for IFRS 3, jf. figur 6. Manufacturing præsterer en gennemsnitlig oplysningsgrad på 77,1% (me-

dian: 78%), som er den højeste i forhold til de øvrige industrier, hvilket også var tilfældet for IFRS 

3. Grupperingen af Other præsterer den anden højeste oplysningsgrad, med et gennemsnitligt resultat 

på 76,8% (median: 77%). Consumer Services udviser i dette tilfælde den anden laveste oplysnings-

grad på 75,6% (median: 81,5%), mens Financials udviser den laveste gennemsnitlige oplysningsgrad 

på 69,7% (median: 73%). Både Consumer Services og Financials har standardafvigelser på ca. 14%, 

og minimum- og maksimumværdierne bekræfter denne spredning. Minimumværdien udgør 33% for 

Consumer Services, og 42% for Financials. Dertil kommer, at begge industrier har maksimumværdier 

på 93%. Manufacturing har en standardafvigelse på 11,8% og Other har en standardafvigelse på 
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10,4%; Manufacturing har ydermere en minimumsværdi på 44% og maksimumsværdi på 94%, hvor 

Other har en minimumsværdi på 56% og en maksimumsværdi på 100%. 

 
Seks selskaber, bl.a. Hammerson, St. James’s Place, British Land og Intu Properties, der alle figurerer 

i bunden af bund-10 listen for de engelske selskaber, jf. bilag 8, tilhører industrien Financials. Tryg, 

Jyske Bank og Danske Bank, der ligeledes figurerede i bunden af den danske rangering, jf. bilag 8, 

er således også med til at trække gennemsnittet ned for industrien. Centrica, der udviste en oplys-

ningsgrad på 100%, kategoriseres under Other. Kun ét af selskaberne på top-10 listen for de engelske 

selskaber tilhører til den finansielle branche. Det samme gør sig gældende for den danske top-8 liste, 

hvor blot et enkelt finansielt selskab forekommer. 

8.2.4 Opsummering af detaljerne vedrørende IAS 12 
Tabel 15 på næste side opsummerer de gennemgåede statistiske resultater for IAS 12. England og 

Danmark udviste samlet set en forholdsvis ensartet gennemsnitlig oplysningsgrad. For begge lande, 

udgjorde den gennemsnitlige oplysningsgrad ca. 75%. Dette kan udlignes af, at England udviser de 

højeste oplysningsgrader, hvor Danmark dog har et bedre bundniveau. England repræsenterer det 

selskab, der udviser den laveste oplysningsgrad (minimumsværdi) på 33%. Ydermere repræsenterer 

England også selskabet med den højeste oplysningsgrad (maksimumsværdi) på 100%. Overholdelsen 

af oplysningskravene var oftest manglende for punkterne vedrørende 1) udskudt skatteomkostning, 

der opstår som følge af nedskrivning, 2) den samlede aktuelle og udskudte skat, der vedrører poster, 

som er indregnet på egenkapitalen, 3) en redegørelse for ændringer i anvendte skattesatser og 4) be-

løbet af et udskudt skatteaktiv og informationerne der indikerer, at det bør indregnes, når udnyttelsen 

af skatteaktivet er afhængig af fremtidig skattepligtig indkomst. Selskaberne revideret af Deloitte 

udviste de laveste oplysningsgrader, hvorimod selskaberne revideret af KPMG udviste de højeste 

gennemsnitlige oplysningsgrad. Slutningsvis klarede de finansielle virksomheder sig endnu en gang 

væsentligt dårligere, end de øvrige industrier. Disse trends blev også observeret for IFRS 3, hvorfor 

der muligvis kan være en sammenhæng mellem anvendelsen af revisionsvirksomheder, tilhørende 

industrier og overholdelsen af oplysningskravene. Der kan dog ikke konkluderes noget endegyldigt 

på baggrund af en deskriptiv statistisk analyse, hvorfor regressionsanalysen vil bidrage med en yder-

ligere fortolkning af dette.  
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Tabel 15 - Opsummering af deskriptiv statistik for oplysningsgraden - IAS 12, egen tilvirkning 

8.3 T-test     
For at bekræfte de empiriske resultater observeret i ovenstående statistiske analyse, foretages tosidede 

t-test. T-testen har netop til formål, at teste om der er signifikant forskel på middelværdierne i oplys-

ningsgraderne mellem Danmark og England, de enkelte industrier og de enkelte revisionshuse. Re-

sultaterne herfor er vedlagt bilag 9. For IFRS 3 konstateres signifikant forskel i middelværdierne for 

Danmark og England. Testene for industrierne og revisionshusene udviser dog ingen signifikante 

forskelle i de gennemsnitlige oplysningsgrader for IFRS 3. Dog er middelværdierne for Manufactu-

ring og Financials tilnærmelsesvis signifikant ved et signifikansniveau på 15%. Baseret på IAS 12, 

findes ingen signifikante forskelle i de gennemsnitlige oplysningsgrader for Danmark og England. 

Det blev også konstateret, at begge lande gennemsnitligt udviser en oplysningsgrad på 75%. Dog 

viser det sig, at der findes signifikant forskel på middelværdierne for Financials og Manufacturing, 

samt den Financials og branchen for øvrige virksomheder. Slutningsvis findes signifikant forskel i de 

gennemsnitlige oplysningsgrader for KPMG og Deloitte, baseret på IAS 12. T-testene bekræfter så-

ledes resultaterne fra den deskriptive statistik. Financials og Manufacturing udviste hhv. de laveste 

og højeste oplysningsgrader for IAS 12, og t-testene bekræfter således denne forskel. Endelig repræ-

senterede KPMG og Deloitte også hhv. de laveste og højeste oplysningsgrader, og t-testen bekræfter 

denne signifikante forskel mellem disse.  
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8.4 Deskriptiv statistik: De uafhængige variable 
Tabel 16 illustrerer statistiske tal for de uafhængige variable. Panel a) illustrerer tal for de virksom-

hedsspecifikke variable, og panel b) illustrerer tal for de landespecifikke variable. Der rapporteres tal 

for de virksomhedsspecifikke variable for hhv. IFRS 3 og IAS 12. Som nævnt i afsnit 7.4.1, beregnes 

indekset for virksomhedsstørrelsen som forholdet mellem de enkelte selskabers totale aktiver og an-

tallet af medarbejdere. Tabellen illustrerer således tal på baggrund af indekseringen af virksomheds-

størrelsen. For variablerne revisor- og industri, henvises til tidligere tabeller for fordeling af popula-

tionen. For IFRS 3 stikprøven på i alt 47 selskaber, har 36 selskaber aktier noteret i USA, 8 selskaber 

har udstedt obligationer i regnskabsperioden og 7 selskaber har afholdt minimum 4 revisionsudvalgs-

møder i løbet af året. For IAS 12 stikprøven på i alt 98 selskaber, har 77 selskaber aktier noteret i 

USA, 20 selskaber har udstedt obligationer i regnskabsperioden og 13 selskaber har afholdt minimum 

4 revisionsudvalgsmøder.   

	
Tabel 16 - Deskriptiv statistik for de uafhængige variable, egen tilvirkning 

8.5 Korrelationskoefficienter 
Korrelationskoefficienterne illustreres i bilag 10 for hhv. IFRS 3 og IAS 12. Tabellerne giver et godt 

overblik over sammenhængen mellem de uafhængige variable og oplysningsgraden, og viser om 

nogle af de uafhængige variable korrelerer perfekt indbyrdes. Perfekt korrelation kan give et problem 

med multikollinearitet. En høj korrelation betyder således, at den ene variabel kan forudsiges ud fra 

den anden og omvendt. Det mest almindelige mål for korrelation er Pearson, som viser den lineære 
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sammenhæng mellem variablerne. For IFRS 3 observeres det, at CAPITAL er signifikant på et sig-

nifikansniveau inden for 1%, og AUDIT_COM samt CLOSELY_HELD2 er signifikante på et signi-

fikansniveau inden for 5% i forhold til oplysningsgraden. Ydermere observeres det, at landevariab-

lerne ENFORE, CULTURE og S_MARKET er perfekt korrelerede, hvilket kan give problemer med 

multikollinearitet i regressionsanalysen. For IAS 12 observeres det, at SIZE, US_LIST og 

CROSS_LIST er signifikante ved et signifikansniveau inden for 5% i forhold til oplysningsgraden. 

Derudover er industrien Financials signifikant på 5%, og KPMG er signifikant på 10% i forhold til 

oplysningsgraden. Dette indikerer en vis sammenhæng med oplysningsgraden. Ydermere udviser lan-

devariablerne perfekt indbyrdes korrelation, hvilket kan give anledning til problemer med multikol-

linearitet. Der testes løbende for dette i forbindelse med udførelsen af regressionsanalysen. 

9 Regressionsanalysen: De empiriske resultater 
I dette afsnit præsenteres de empiriske resultater af regressionsanalysen. Formålet med analysen er at 

undersøge, hvorvidt de valgte uafhængige variable har signifikant indflydelse på den afhængige va-

riabel (oplysningsgraden). Med andre ord belyses, hvilke faktorer der påvirker graden af oplysning. 

I afsnit 7.5 blev regressionsmodellen præsenteret, hvor det blev klargjort, at der testes tre modeller 

for hhv. IAS 12 og IFRS 3. Først testes model 1, som har til formål at illustrere sammenhængen 

mellem oplysningsgraden og både de virksomheds- og landespecifikke variable samlet. I model 2 

undersøges oplysningsgraden udelukkende i forhold til de landespecifikke variable, og i model 3 

undersøges oplysningsgraden udelukkende i forhold til de virksomhedsspecifikke variable. Da model 

1 baseres på både virksomheds- og landespecifikke variable, illustreres den matematiske ligning blot 

for denne model, for hhv. IFRS 3 og IAS 12. Alle modeller er estimeret i SPSS. Modellerne køres 

ved Stepwise-metoden, som er den mest fordelagtige metode, når man ønsker at finde frem til, hvilke 

variable der bedst kan forklare den afhængige variabel. Metoden inkluderer stepvist de mest signifi-

kante variable, og ekskluderer stepvist ikke signifikante variable. Metoden inkluderer kun variable, 

som ikke er højt indbyrdes korreleret, hvorfor man således også kan undgå problemer med multikol-

linearitet. De enkelte industriers påvirkning testes i samspil med de fundne signifikante variable, og 

endelig foretages robusthedstest af resultaterne, jf. afsnit 7.5. 

9.1 Empiriske resultater for IFRS 3 
9.1.1 Model 1 – IFRS 3 
I det følgende præsenteres de empiriske resultater af model 1, for IFRS 3. Regressionsligningen for 

modellen er angivet som følger: 
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DISCLOSURE	 = 	α	 +	β&GOODWILL	 +	β(SIZE	 +	βTAUDIT_PWC	 +	βYAUDIT_DELOITTE	

+	βZAUDIT_EY	 +	β\AUDIT_KPMG +	β_US_LIST	 +	β`CROSS_LIST

+	βaCAPITAL +	β&bLIQUIDITY +	β&&CLOSELY_HELD +	β&(CLOSELY_HELD^2

+	β&TAUDIT_COM + β&YINDUSTRY +	β&ZENFORCE	 +	β&\CULTURE

+	β&_S_MARKET								 

 
For at kunne drage pålidelige konklusioner af resultaterne, skal forudsætningerne for regressionsana-

lysen, som nævnt i afsnit 7.1.1, være opfyldt. I det følgende testes overholdelsen af disse forudsæt-

ninger. Forudsætningen vedrørende normalfordelte data antages at være opfyldt, eftersom de nød-

vendige variable er blevet logtransformerede, jf. afsnit 7.6. Ydermere bekræfter P-P plottet i bilag 11, 

at data er normalfordelt, da observationerne tilnærmelsesvis ligger på en ret linje. Test af variansho-

mogenitet viser, at observationerne ligger tæt omkring 0, hvilket indikerer at forudsætningen er op-

fyldt jf. bilag 12. Test af linearitet illustreres i bilag 13; forudsætningen antages at være opfyldt, da 

observationerne er rimelig spredte og dermed ikke viser noget tydeligt mønster. Derudover er data 

blevet logtransformeret, som også er med til at opfylde forudsætningen om linearitet. Test af auto-

korrelation og multikollinearitet foretages i forbindelse med præsentation af resultaterne. Nedenstå-

ende tabel illustrerer de empiriske resultater for IFRS 3:86  

	
Tabel 17 - Empiriske resultater for model 1 efter Stepwise-metoden - IFRS 3, egen tilvirkning 

																																																								
86 Tabellen er et sammendrag af outputtet fra SPSS, jf. bilag 14. 
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Der rapporteres først og fremmest en determinationskoefficient (R) på 0,582 og en R2-værdi på 0,338. 

De uafhængige variable forklarer således 33,8% af variationen i oplysningsgraden. Med en Durbin-

Watson værdi på 1,632, bør der ikke være problemer med autokorrelation; altså er variablerne ikke 

afhængige af hinanden. ANOVA udviser en F-værdi på 7,326, og den estimerede regressionsmodel 

er således signifikant med en P-værdi < 0,001 (p = 0,000). Dette betyder, at der eksisterer uafhængige 

variable med signifikant indflydelse på den afhængige variabel. Slutningsvis er forudsætningen om 

multikollinearitet også opfyldt, da VIF-værdierne for de ovenstående variable tilnærmelsesvis er 1. 

De uafhængige variable er således ikke stærkt indbyrdes korrelerede, hvorfor der ikke bør være fejl-

estimeringer i P-værdierne. Da forudsætningerne for regressionsmodellen er overholdt, kan man mere 

pålideligt forholde sig til, hvorvidt der findes signifikante sammenhænge mellem de uafhængige va-

riable og oplysningsgraden. 

 
Tabel 17 belyser således, at den optimale regressionsmodel udviser signifikant sammenhæng mellem 

oplysningsgraden og CAPITAL, AUDIT_COM og CLOSELY_HELD2. CAPITAL har en signifikant 

positiv sammenhæng med oplysningsgraden (t = 3,008; p = 0,004), og er signifikant ved et signifi-

kansniveau på 5%. Det forventes, at kapitalomkostninger vil have betydning for selskaber, der har 

behov for ekstern finansiering til potentielt rentable investeringsprojekter. Af den årsag har selskaber, 

der henter ekstern finansiering på kapitalmarkedet, ved at udstede obligationer, en større interesse i 

kvaliteten af regnskabsaflæggelsen. Resultaterne er således konsistente med forventningerne, og det 

belyses, at udstedelse af obligationer afspejler en højere oplysningsgrad for selskaberne.     

 
Der findes signifikant negativ sammenhæng mellem antallet af afholdte møder af revisionsudvalget 

(AUDIT_COM) og oplysningsgraden (t = -2,704; p = 0,010). Denne variabel er således signifikant 

ved et signifikansniveau på 1%. Det blev antaget, at hvis en virksomhed har afholdt minimum 4 

revisionsudvalgsmøder, ville dette påvirke oplysningsgraden i positiv retning. Antagelsen gik netop 

på, at de revisionsudvalg der afholder mange møder i løbet af året, vil imødekomme de problemstil-

linger der er aktuelle for virksomheden og dermed øge governance-effektiviteten. Dog observeres en 

negativ sammenhæng mellem oplysningsgraden og antallet af møder afholdt af revisionsudvalget. 

Forklaringen på dette kan være, at virksomheder der afholder flere revisionsudvalgsmøder, muligvis 

står i situationer med akut imødekommelse af flere øvrige problemstillinger, hvorfor fokus på over-

holdelse af oplysningskravene kan være reduceret. Det skal dog bemærkes, at dette udelukkende er 

en antagelse. 
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Endelig observeres det, at CLOSELY_HELD2 udviser en signifikant negativ sammenhæng med op-

lysningsgraden (t = -1,794; p = 0,080). CLOSELY_HELD2 var defineret som den omvendte U-for-

mede sammenhæng, i forhold til andelen af ejerskabet af en virksomhed og kvaliteten af regnskabs-

aflæggelsen, jf. afsnit 7.4.1. Denne variabel er signifikant ved et signifikansniveau på 10%, hvilket 

belyser, at overholdelsen af oplysningskravene er størst for virksomheder med en moderat grad af 

ejerskabsandelen af en virksomhed. Med andre ord korrelerer oplysningsgraden negativt med de sel-

skaber, der ejes af dominerende og strategiske investorer. Dette resultat er i overensstemmelse med 

tidligere litteratur, der antager, at ejerskabsstrukturer hvor investorerne ejer en større andel af akti-

erne, men ikke har den fulde kontrol af virksomheden, er mest effektive i forhold til at overvåge 

ledelsen og reducere agentproblemer (Glaum et al., 2013, La Porta et al., 1998, Chau & Gray, 2002).  

 
Modsætningsvis i forhold til ovenstående resultater, findes ingen signifikant sammenhæng mellem 

oplysningsgraden og valget af revisor. På den ene side stemmer dette resultat ikke overens med an-

tagelsen opstillet i afsnit 7.4.1. På den anden side leverer Big-4 husene i bund og grund samme revi-

sionsydelse, og set i lyset af dette virker resultatet ikke overraskende. For IFRS 3 ansås den regn-

skabsmæssige behandling af goodwill kompleks. Det forventedes derfor, at virksomhederne ville fo-

kusere kraftigt på at afsætte ressourcer til denne del af regnskabsaflæggelsen, i forbindelse med virk-

somhedsopkøb fra indeværende periode eller fra tidligere perioder. Dog udviser goodwill-ratioen 

(GOODWILL) ingen signifikant påvirkning på oplysningsgraden. Dette giver derfor anledning til, at 

foretage robusthedstest af resultaterne, på baggrund af denne variabel. Variablen ændres ved udeluk-

kende at benytte selskabernes opgjorte goodwill, som et mål for variablen. I forhold til at være noteret 

i USA (US_LIST), eller i øvrige lande (CROSS_LIST), påvises heller ingen signifikant sammenhæng 

med oplysningsgraden, hvilket også går imod forventningerne. Ydermere har virksomhedsstørrelsen 

(SIZE) ingen signifikant sammenhæng med oplysningsgraden, hvilket ikke er konsistent med tidli-

gere studiers resultater. Der foretages derfor også robusthedstest af virksomhedsstørrelsen. Denne 

variabel blev indekseret som de totale aktiver i forhold til antal medarbejdere. I robusthedstesten, 

testes denne variabel udelukkende på baggrund af antal medarbejdere, da aktivtunge virksomheder 

har kunne påvirke den oprindelige indeksering af virksomhedsstørrelsen. Dette foretages i afsnit 

9.1.3. Slutningsvist bemærkes det, at landevariablerne ikke har nogen signifikant påvirkning på op-

lysningsgraden, hvorfor disse testes yderligere i model 2. 
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9.1.2 Model 1 baseret på industrier – IFRS 3 
De enkelte industriers påvirkning testes på de observerede signifikante variable i model 1. De empi-

riske resultater belyser, at ingen af industrierne udviser signifikant sammenhæng med oplysningsgra-

den (se bilag 15). Industrierne påvirker ikke de signifikante variable i nogen grad, da den optimale 

stepvise regression ender med at udelade industrierne. Disse kommenteres derfor ikke yderligere. 

9.1.3 Robusthedstest af virksomhedsstørrelsen for model 1 – IFRS 3 
I dette afsnit foretages yderligere analyser af virksomhedsstørrelsen, for at teste robustheden af resul-

taterne. Model 1 viste ingen signifikant sammenhæng mellem virksomhedsstørrelsen og oplysnings-

graden. For at finde mulige sammenhænge mellem disse, testes variablen udelukkende på baggrund 

af antal medarbejdere. Det viser sig dog, at virksomhedsstørrelsen endnu en gang ikke udviser signi-

fikant sammenhæng med oplysningsgraden. Dog bliver AUDIT_COM påvirket, så denne er signifi-

kant ved et signifikansniveau på 15% (p = 0,114). De øvrige resultater berøres ikke, og de grundlæg-

gende resultater anses dermed robuste. Resultaterne herfor er vedlagt i bilag 16.   

9.1.4 Robusthedstest af goodwill-ratioen for model 1 – IFRS 3 
Der foretages også yderligere test af goodwill-ratioen, for at teste robustheden af resultaterne. Tidli-

gere blev der ikke påvist nogen signifikant sammenhæng mellem oplysningsgraden og goodwill-ra-

tioen. I forbindelse med virksomhedssammenslutninger forventes det, at virksomheder vil afsætte 

flere ressourcer til denne del af regnskabsaflæggelsen, jf. afsnit 7.4.1. I robusthedstesten medtages 

selskabernes opgjorte goodwill således som en selvstændig parameter. Det viser sig dog, at variablen 

fortsat ikke påvirker oplysningsgraden signifikant. De oprindelige signifikante variable påvirkes mi-

nimalt, og resultaterne for model 1 anses robuste. Resultaterne er vedlagt i bilag 17. 

9.1.5 Model 2 – IFRS 3 
I model 2 testes de landespecifikke variable i forhold til oplysningsgraden. Det har dog vist sig, at 

modellen ekskluderer to ud af tre landevariabler (se bilag 18), hvilket skyldes deres stærke indbyrdes 

korrelation, jf. afsnit 8.5. Dette kan muligvis også påvirkes af, at der kun testes på to lande. Der 

foreligger således et brud på forudsætningen om multikollinearitet, hvorfor det ikke er muligt, at 

foretage en regression på baggrund af model 2. Der kan således ikke påvises nogen sammenhænge 

mellem de landespecifikke variable og oplysningsgraden for IFRS 3.  

9.1.6 Model 3 – IFRS 3 
Denne model tester udelukkende de virksomhedsspecifikke variable i forhold til oplysningsgraden. 

De empiriske resultater herfor er vedhæftet i bilag 19. For de virksomhedsspecifikke variable obser-

veres ingen forskel i forhold til model 1. CAPITAL, AUDIT_COM og CLOSELY_HELD2 udviser 
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således stadig signifikant sammenhæng med oplysningsgraden, og de estimerede parametre er tilnær-

melsesvis ens. Dette indikerer, at de landespecifikke variable har påvirket de virksomhedsspecifikke 

variable i mindre omfang i model 1. Derfor anses det ikke relevant at beskrive resultaterne for denne 

model yderligere.  

9.2 Opsummering af de empiriske resultater – IFRS 3 
Regressionsmodellen for IFRS 3 har belyst signifikant positiv sammenhæng mellem oplysningsgra-

den og virksomheder, der henter ekstern finansiering på kapitalmarkedet, ved udstedelse af obligati-

oner (CAPITAL). Et større antal revisionsudvalgsmøder (AUDIT_COM) udviser signifikant negativ 

påvirkning på oplysningsraden, hvilket muligvis kan være et resultat af et større fokuspunkt på øvrige 

akutte problemstillinger. Slutningsvist findes signifikant negativ sammenhæng mellem oplysnings-

graden og CLOSELY_HELD2. En større ejerskabsstruktur, hvor investorerne ikke har den fulde kon-

trol med virksomheden, er således mest effektive til at overvåge ledelsen, og dermed øge oplysnings-

graden. Mod forventningerne blev der dog ikke fundet signifikante sammenhænge mellem oplys-

ningsgraden og virksomhedsstørrelsen, at være noteret i udlandet og goodwill-ratioen. Robustheds-

test af virksomhedsstørrelsen og goodwill-ratioen klargjorde heller ingen signifikante resultatmæs-

sige forskelle, og resultaterne anses derfor robuste. Hverken de forskellige industrier eller landevari-

ablene påvirkede resultatet i særlig stor grad. Slutningsvis har det ikke været muligt, at teste lande-

variablene eksplicit (model 2), pga. multikollinearitetsproblemer. Dog viser model 3, at landevariab-

lene har påvirket resultatet minimalt i model 1. 

9.3 Empiriske resultater for IAS 12 
9.3.1 Model 1 – IAS 12 
I det følgende præsenteres de empiriske resultater for IAS 12. Regressionsligningen er angivet som 

følger:  

DISCLOSURE	 = 	α	 +	β&SIZE	 +	β(AUDIT_PWC	 +	βTAUDIT_DELOITTE	 +	βYAUDIT_EY	

+	βZAUDIT_KPMG +	β\US_LIST	 +	β_CROSS_LIST +	β`CAPITAL

+	βaLIQUIDITY +	β&bCLOSELY_HELD +	β&&CLOSELY_HELD^2

+	β&(AUDIT_COM + β&TINDUSTRY +	β&YENFORCE	 +	β&ZCULTURE

+	β&\S_MARKET								 

 
Goodwill-rationen er ekskluderet fra ovenstående model, da denne variabel ikke har relevans for IAS 

12. Ligesom for IFRS 3, skal forudsætningerne for regressionsanalysen nævnt i afsnit 7.1.1 være 

opfyldt. I det følgende testes disse forudsætninger. Forudsætningen vedrørende normalfordelt data 

antages at være opfyldt, eftersom de nødvendige variable er blevet logtransformerede, jf. afsnit 7.6. 
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Ydermere bekræfter P-P plottet i bilag 20, at data er normalfordelt, da observationerne tilnærmelses-

vis ligger på en ret linje. Derudover testes for varianshomogenitet; størstedelen af observationerne 

ligger omkring 0, hvilket indikerer at forudsætningen er opfyldt (se bilag 21). Der testes også for 

linearitet i bilag 22. Observationerne viser ikke et tydeligt mønster, hvorfor forudsætningen antages 

at være opfyldt. Data er blevet logtransformeret, hvilket også er med til at opfylde forudsætningen 

for linearitet. Da forudsætningerne for regressionsmodellen er opfyldt, præsenteres de empiriske re-

sultater for IAS 12 i nedenstående tabel:87 

 

	
Tabel 18 - Empiriske resultater for model 1, efter Stepwise-metoden - for IAS 12, egen tilvirkning 

Der rapporteres først og fremmest en determinationskoefficient (R) på 0,374 og en R2-værdi på 0,140. 

De uafhængige variable forklarer således 14% af variationen i oplysningsgraden. Der bør ikke være 

problemer med autokorrelation, da Durbin-Watson-værdien ligger på 1,794. Variablerne er således 

ikke afhængige af hinanden. ANOVA udviser en F-værdi på 5,053, og modellen er dermed signifikant 

med en P-værdi < 0,005 (p = 0,003). Slutningsvis testes der også for forudsætningen om multikolli-

nearitet. Af ovenstående tabel kan det konstateres, at VIF-værdierne for de uafhængige variable til-

nærmelsesvis er 1, hvorfor forudsætningen om multikollinearitet er opfyldt. De uafhængige variable 

er således ikke stærkt indbyrdes korrelerede, og risikoen for fejlestimering af P-værdierne bør være 

formindsket. 

 

																																																								
87 Tabellen er et sammendrag af outputtet fra SPSS, jf. bilag 23. 
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Regressionsmodellen for IAS 12 udviser signifikant sammenhæng mellem oplysningsgraden og SIZE 

(virksomhedsstørrelsen), US_LIST (at være noteret i USA) og AUDIT_KPMG (at være revideret af 

KPMG). SIZE udviser en signifikant negativ sammenhæng med oplysningsgraden (t = -2,255; p = 

0,026). Det forventedes, at virksomhedsstørrelsen og oplysningsgraden korrelerede positivt, da flere 

tidligere studier netop har belyst denne sammenhæng. Dette forventningsbrud kan forklares på bag-

grund af indeksberegningen for virksomhedsstørrelsen. Denne indeksering blev estimeret på bag-

grund af selskabernes totale aktiver i forhold til antal medarbejdere. De aktivtunge virksomheder 

tilhører ofte den finansielle branche, mens antallet af medarbejdere for disse virksomheder viser sig 

at være stærkt varierende.88 Beregningen af virksomhedsstørrelsen på baggrund af dette indeks er 

således størst for de finansielle virksomheder. Af den deskriptive statistik for IAS 12 baseret på op-

lysningsgraden for industrierne, jf. afsnit 8.2.3, blev det belyst, at de finansielle virksomheder udviser 

den laveste gennemsnitlige oplysningsgrad. Da de største virksomheder er finansielle, og branchen 

gennemsnitligt udviser den laveste oplysningsgrad, er dette fund ikke overraskende. Den negative 

sammenhæng mellem virksomhedsstørrelsen og oplysningsgraden stemmer altså overens med denne 

redegørelse. For at teste dette resultat yderligere, foretages robusthedstest af virksomhedsstørrelsen, 

hvor variablen udelukkende indekseres på baggrund af antal medarbejdere. 

 
Der findes signifikant positiv sammenhæng mellem at være noteret i USA (US_LIST) og oplysnings-

graden (t = 2,597; p = 0,011). US_LIST er signifikant ved et signifikansniveau på 5%, hvilket stem-

mer overens med forventningerne for variablen. Flere tidligere studier finder en positiv korrelation 

mellem oplysningsgraden og at være noteret i USA, jf. litteraturgennemgangen. Den positive sam-

menhæng mellem oplysningsgraden og US_LIST, kan være et resultat af den stærkere regulering 

selskaberne underkaster sig, når de vælger at notere aktierne i USA. At være noteret i øvrige lande 

(CROSS_LIST) udviser også en signifikant positiv sammenhæng med oplysningsgraden, dog på 

15%. Disse variable analyseres yderligere ved en robusthedstest i afsnit 9.3.4. 

 
Endelig observeres det, at AUDIT_KPMG udviser en signifikant positiv sammenhæng med oplys-

ningsgraden (t = 2,141; p = 0,035). AUDIT_KPMG er signifikant ved et signifikansniveau på 5%. 

Den deskriptive statistiske analyse kan muligvis forklare dette resultat, da det blev belyst, at KPMG 

udviste den højeste gennemsnitlige oplysningsgrad for IAS 12. Dette resultat stemmer dog ikke 

overens med de forventninger, der er opstillet på baggrund af revisionsvirksomhedens størrelse, jf. 

																																																								
88 Se bilag 24 for illustration af de 15 største selskaber, rangeret pr. totale aktiver 
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afsnit 7.4.1. Antagelsen skal dog tages med et gran salt, da tidligere forklaring gik på, at Big-4 husene 

i bund og grund leverer den samme revisionsydelse. 

 
Modsætningsvis i forhold til ovenstående resultater, findes ingen signifikant sammenhæng mellem 

oplysningsgraden og de variable, der udviste signifikant sammenhæng med IFRS 3. Hverken CLO-

SELY_HELD2, CAPITAL eller AUDIT_COM er således signifikante. Derudover udviser likvidite-

ten af aktierne (LIQUIDITY) og de landespecifikke variable ingen signifikant sammenhæng med 

oplysningsgraden for IAS 12. Der findes ingen signifikant sammenhæng mellem oplysningsgraden, 

og at være revideret af Deloitte (AUDIT_DELOITTE). Den deskriptive statistiske analyse fastslog, 

at den gennemsnitlige oplysningsgrad var lavest for virksomheder revideret af Deloitte. De øvrige 

revisionshuse udviser heller ingen signifikant sammenhæng. 

9.3.2 Model 1 baseret på industrier – IAS 12 
I det følgende testes de enkelte industriers påvirkning på de observerede signifikante variable. De 

empiriske resultater herfor er vedlagt i bilag 25. Det viser sig, at branchen for finansielle virksomhe-

der udviser signifikant negativ sammenhæng med oplysningsgraden (t = -2,586; p = 0,011). Som 

nævnt tidligere, tilhører de fleste aktivtunge virksomheder den finansielle industri, og set i lyset af 

dette, er det forventeligt at industrien også udviser negativ sammenhæng med oplysningsgraden for 

IAS 12. Korrelationstabellen i bilag 10, jf. afsnit 8.5 viser, at korrelationen mellem virksomhedsstør-

relsen og branchen for finansielle virksomheder er signifikant på 1%. Ydermere viste den deskriptive 

statistiske analyse, at branchen udviste den laveste gennemsnitlige oplysningsgrad, hvorfor resultatet 

ikke er helt overraskende. Både US_LIST og AUDIT_KPMG er fortsat positivt signifikante ved et 

signifikansniveau på 5%. 

9.3.3 Robusthedstest af virksomhedsstørrelsen for model 1 – IAS 12 
I dette afsnit foretages yderligere analyse af virksomhedsstørrelsen, for at teste robustheden af resul-

taterne. Virksomhedsstørrelsen udviste signifikant negativ sammenhæng med oplysningsgraden. For-

klaringen på dette resultat kan, som tidligere nævnt, bunde i indekseringen af virksomhedsstørrelsen. 

I denne test benyttes udelukkende antallet af medarbejdere som mål for virksomhedsstørrelsen. Mo-

dellens resultater er vedlagt bilag 26. Det konstateres, at estimaterne for variablen påvirkes væsent-

ligt, da det viser sig, at virksomhedsstørrelsen nu er positivt signifikant ved et signifikansniveau på 

1% (t = 3,344; p = 0,001). Dette passer dog overens med forventningerne, samt tidligere studiers 

fund. På baggrund af den oprindelige indeksering af virksomhedsstørrelsen, og sammenhængen mel-

lem de aktivtunge virksomheder og den finansielle industri, synes robusthedstestens resultater plau-

sible. Dette indikerer dog, at virksomhedsstørrelsen er en følsom variabel, og de tidligere resultater 



Overholdelse af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12 
En empirisk analyse af engelske og danske børsnoterede selskaber 

	

	 	 	 75 af 132 

herfor er således ikke robuste. Ydermere udviser US_LIST fortsat positiv signifikant sammenhæng, 

dog ved et signifikansniveau på 10% (t = 1,758; p = 0,082). AUDIT_KPMG udviser positiv signifi-

kant sammenhæng med oplysningsgraden inden for 15%. De øvrige variable påvirkes i en lille grad. 

9.3.4 Robusthedstest af noteringer i udlandet for model 1 – IAS 12 
Det er blevet belyst, at noteringer i USA udviser signifikant positiv sammenhæng med oplysnings-

graden. Ydermere er noteringer i øvrige lande signifikant på 15%. Disse variable analyseres i en 

yderligere test, hvor variablerne sættes sammen til én variabel. Dvs. at noteringer i udlandet og USA 

undersøges samlet. Robusthedstesten, vedlagt i bilag 27, viser at noteringer i udlandet samlet er sig-

nifikant og positiv (t = 3,006; p = 0,003). Robusthedstestens resultater adskiller sig ikke signifikant 

fra den grundlæggende statistiske model. Der findes ikke øvrige forskelle i resultaterne, og på bag-

grund af denne test, anses de oprindelige resultater plausible og robuste. 

9.3.5 Model 2 – IAS 12 
Modellen har til formål at teste de landespecifikke variable i forhold til oplysningsgraden. Da vari-

ablerne korrelerer perfekt indbyrdes, ekskluderer modellen to ud af tre variable. Der foreligger såle-

des et brud på forudsætningen om multikollinearitet, hvilket kan forårsages af, at der kun teste på to 

lande. Der kan således ikke foretages en regression på baggrund af model 2, hvorfor der ikke kan 

påvises nogen sammenhænge mellem de landespecifikke variable og oplysningsgraden for IAS 12. 

Bilag 28 illustrerer resultaterne, samt hvorvidt der kun medtages én variabel i regressionen. Selvom 

variablene substitueres indbyrdes i modellen, påvirkes resultatet ikke. 

9.3.6 Model 3 – IAS 12 
Model 3 undersøger udelukkende de virksomhedsspecifikke variable i forhold til oplysningsgraden 

(se bilag 29). Der observeres ingen resultatmæssige forskelle sammenlignet med model 1. SIZE, 

US_LIST og AUDIT_KPMG er fortsat signifikante, og de estimerede parametre er tilnærmelsesvis 

ens, som for model 1. De landespecifikke variable har således ikke haft den store påvirkning på re-

sultaterne i model 1. Dermed kommenteres der ikke yderligere på resultaterne for model 3.  

9.4 Opsummering af de empiriske resultater – IAS 12 
Regressionsmodellen for IAS 12 har belyst signifikant positiv sammenhæng mellem oplysningsgra-

den og at have aktier noteret i USA (US_LIST) samt at være revideret af KPMG (AUDIT_KPMG). 

At være noteret i øvrige lande viste sig at være signifikant ved et signifikansniveau på 15%. Ro-

busthedstest af noteringer i USA og øvrige lande samlet, viste signifikant positiv sammenhæng med 

oplysningsgraden. Mod forventningerne findes signifikant negativ sammenhæng mellem oplysnings-

graden og virksomhedsstørrelsen (SIZE). De aktivtunge virksomheder kan påvirke dette resultat, da 
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de oftest tilhører den finansielle industri. Industrien udviste den gennemsnitligt laveste oplysnings-

grad, jf. afsnit 8.2.3, hvorfor resultatet ikke er helt overraskende. Robusthedstest af virksomhedsstør-

relsen (på baggrund af antal medarbejdere) påvirker variablen i det omfang, at virksomhedsstørrelsen 

herefter udviser positiv sammenhæng med oplysningsgraden. Variablen er derfor følsom, og ændrin-

ger i variablen påvirker resultatet. Endelig blev de enkelte industrier testet i forhold til de signifikante 

variable. Der rapporteres signifikant negativ sammenhæng mellem industrien Financials og oplys-

ningsgraden, hvilket ikke er overraskende, set i lyset af de oprindelige resultater for virksomhedsstør-

relsen og den deskriptive statistik. Slutningsvis har det ikke været muligt, at teste landevariablerne i 

model 2 pga. multikollinearitetsproblemer. Model 3 illustrerer dog, at landevariablene har påvirket 

resultatet minimalt i model 1. 

10 Konklusion 
Formålet med denne afhandling har været, at belyse danske og engelske børsnoterede selskabers 

overholdelse af de obligatoriske oplysningskrav i IFRS 3 og IAS 12, samt de faktorer der påvirker 

graden af overholdelse for disse standarder. Denne problemstilling er besvaret ved hjælp af en empi-

risk tilgang, baseret på deskriptiv statistik og regressionsanalyser. 

 
På baggrund af den deskriptive statistiske analyse kan det konkluderes, at graden af oplysning for 

IFRS 3 gennemsnitligt udgør 83%. England udviser en gennemsnitlig oplysningsgrad på 84%, altså 

over gennemsnittet for IFRS 3, og Danmark udviser en gennemsnitlig oplysningsgrad på 78%, altså 

under gennemsnittet for IFRS 3. Selskaberne med den laveste overholdelse af oplysningskravene i 

IFRS 3, kendetegnes ved at være reviderede af Deloitte, samt at tilhøre den finansielle branche og 

forbrugerservicebranchen. Modsætningsvis tilhører selskaberne med den højeste oplysningsgrad, 

branchen for fremstillingsvirksomheder og revideres typisk af KPMG. Slutningsvist for IFRS 3 kon-

stateres det, at overholdelsen af oplysningskravene oftest var manglende for punkterne vedrørende 

erhvervet tilgodehavende jf. B64(h)(ii), goodwill-beløbet, der forventes at være skattemæssigt fra-

dragsberettiget jf. B64(k), kravene for uvæsentlige virksomhedssammenslutninger jf. B65 og betin-

gede vederlag (earn-out) jf. B67(b)(iii).  

 
Ydermere kan det på baggrund af den deskriptive statistiske analyse konkluderes, at graden af oplys-

ning for IAS 12 gennemsnitligt udgør 75%. Både Danmark og England udviser gennemsnitlige op-

lysningsgrader på 75%. Dette kan udlignes af, at England udviser de højeste oplysningsgrader, hvor 

Danmark dog har et bedre bundniveau. Også for IAS 12 kendetegnes selskaberne med den laveste 
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oplysningsgrad ved typisk at være reviderede af Deloitte, hvorimod selskaberne med den højeste 

oplysningsgrad typisk revideres af KPMG. Ydermere udviser de finansielle selskaber den gennem-

snitligt laveste oplysningsgrad, ligesom tilfældet var for IFRS 3. Slutningsvis konstateres det, at over-

holdelsen af oplysningskravene for IAS 12 oftest var manglende for punkterne vedrørende udskudt 

skatteomkostning som følge af nedskrivning jf. paragraf 80(g), udskudt og aktuel skat vedrørende 

poster indregnet på egenkapitalen jf. 81(a), en redegørelse for ændringer i anvendte skattesatser jf. 

81(d) og beløbet af et udskudt skatteaktiv, når denne er afhængig af fremtidig skattepligtig indkomst 

jf. 82(a).  

 
T-testene belyser, at der er signifikant forskel på den gennemsnitlige overholdelse af oplysningsgra-

den mellem Danmark og England for IFRS 3. Modsætningsvis observeres ingen signifikante forskelle 

i middelværdierne mellem Danmark og England for IAS 12. Slutningsvis findes signifikante forskelle 

i oplysningsgraden for IAS 12, mellem finansielle virksomheder og fremstillingsvirksomheder, samt 

virksomheder revideret af KPMG og Deloitte. Resultaterne er med til at bekræfte tendenserne illu-

streret i den deskriptive statistiske analyse. 

 
Undersøgelsen af, hvilke faktorer der påvirker oplysningsgraden for hhv. IFRS 3 og IAS 12, er fore-

taget på baggrund af en OLS regressionsanalyse. For IFRS 3 belyser regressionsanalysen, at der er 

en signifikant og positiv sammenhæng mellem oplysningsgraden og virksomheder der har udstedt 

obligationer i løbet af regnskabsåret. Undersøgelsen viser tilmed, at et større antal afholdte revisions-

udvalgsmøder i løbet af regnskabsåret påvirker oplysningsgraden negativt. Slutningsvis konstateres 

en signifikant negativ sammenhæng mellem oplysningsgraden og virksomheder med dominerende 

ejerskabsstrukturer. Regnskabskvaliteten er således bedre for virksomheder, hvor investorer har en 

stor ejerandel, men ikke den fulde kontrol af virksomheden. Undersøgelsen har ikke belyst signifi-

kante sammenhænge med virksomhedsstørrelsen, goodwill-ratioen eller at have aktier noteret i ud-

landet. Der er blevet foretaget robusthedstest af virksomhedsstørrelsen og goodwill-ratioen, som dog 

ikke har påvirket resultatet. Slutningsvist blev det belyst, at landevariablerne har haft en minimal 

påvirkning resultaterne. 

 
Regressionsmodellen for IAS 12 har belyst en signifikant og positiv sammenhæng mellem oplys-

ningsgraden og at have aktier noteret i USA. Konsistent med den deskriptive statistisk, findes yder-

mere signifikant positiv sammenhæng mellem oplysningsgraden og at være revideret af KPMG. Mod 

forventningen, baseret på tidligere litteratur, findes negativ sammenhæng mellem oplysningsgraden 
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og virksomhedsstørrelsen. Det viser sig, at de aktivtunge virksomheder påvirker dette resultat, da 

disse virksomheder oftest er finansielle virksomheder. Der blev foretaget robusthedstest af virksom-

hedsstørrelsen på baggrund af antal medarbejdere, som efterfølgende belyste positiv sammenhæng 

med oplysningsgraden. Indeksering af virksomhedsstørrelsen, som forholdet mellem totale aktiver 

og antal medarbejdere, har således vist sig følsom. Endelig rapporteres signifikant negativ sammen-

hæng mellem graden af oplysning og den finansielle industri, som er konsistent med observationerne 

i den deskriptive statistiske analyse. 

 
Endelig anerkendes visse konklusionsmæssige begrænsninger. Der findes ingen endegyldig regel for, 

hvor stor en stikprøvestørrelse bør være. Dog skal der tages højde for, at stikprøvestørrelsen for IFRS 

3 kan være for lille. Robusthedstesten indikerer, at resultaterne er robuste; dog har virksomhedsstør-

relsen vist sig følsom for IAS 12. Derudover er datagrundlaget for oplysningsgraden delvist baseret 

på subjektive skøn. Udfyldelsen af tjeklisten er foretaget med stor omhu, og øvrige datavaliderings-

handlinger er foretaget for at minimere risikoen for fejl. Test af landevariablerne har vist høj mul-

tikollinearitet, hvorfor det ikke har været muligt at teste og konkludere sammenhænge eksplicit på 

baggrund af disse. De empiriske resultater bør derfor fortolkes med forsigtighed. På trods af de kon-

klusionsmæssige begrænsninger, anses resultaterne for valide og pålidelige. 
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11 Perspektivering 
I forlængelse af afhandlingens konklusion, vil der i dette afsnit kort perspektiveres til nogle af de 

elementer, der vurderes interessante at tillægge yderligere fokus, hvis det havde været muligt i forhold 

til omfanget af opgaven.  

 
Den empiriske analyse har taget afsæt i danske og engelske børsnoterede selskaber. Det vurderes 

fordelagtigt for undersøgelsen, at inddrage en større landepopulation i den empiriske analyse. Dette 

vil øge den totale stikprøvepopulation, og dermed gøre resultaterne og konklusionerne mere pålide-

lige og generaliserbare. Dernæst vil det muligvis afhjælpe de multikollinearitetsproblemer, landeva-

riablene besidder, og dermed muliggøre pålidelige konklusioner af disse variables påvirkning af op-

lysningsgraden. Både Danmark og England har stærke tilsynssystemer. En større landepopulation, og 

dermed større forskelle i styrken af tilsynssystemerne, vil bedre kunne belyse disses påvirkning på 

oplysningsgraden af regnskabsstandarderne. Denne afhandling har ydermere haft sit fokuspunkt på 

børsnoterede selskaber, som har aktier noteret på hhv. OMXC20 og FTSE100. Dette har givet resul-

tatmæssige begrænsninger for nogle af faktorerne. Tidligere forskning finder nemlig sammenhænge 

mellem oplysningsgraden og at have et revisionsudvalg mod ikke at have et revisionsudvalg, samt en 

sammenhæng mellem graden af oplysning og at være revideret af et Big-4 selskab mod ikke at være 

revideret et Big-4 selskab. Dette har ikke været muligt at undersøge i denne afhandling, da alle sel-

skaber i stikprøvepopulationen har etableret et revisionsudvalg og revideres af Big-4 selskaber. Dette 

problem vil muligvis kunne afhjælpes, ved eksempelvis at inddrage eller fokusere på MidCap selska-

berne i Danmark. En større landepopulation vil alt andet lige betyde en større virksomhedspopulation, 

hvorfor det også kan afhjælpe begrænsningen.   

 
Afhandlingen har haft til formål, at analysere overholdelsen af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 

12. Disse standarder er undersøgt pga. deres kompleksitet. Inddragelse af yderligere regnskabsstan-

darder vil kunne gøre de empiriske resultater og konklusionerne mere generaliserbare. Det kræver 

dog, at der beregnes og testes én samlet oplysningsgrad for selskaberne; tidligere forskning gør brug 

af denne tilgang (Glaum et al., 2013).  

 
Endelig kunne det være interessant, at analysere selskabernes overholdelse af oplysningskravene på 

baggrund af en længere tidsperiode, eksempelvis ved hjælp af tidsserie analyser, for at afdække hvor-

vidt selskaberne er blevet bedre eller dårligere til at oplyse i løbet af årene. 
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Appendiks: Begrebsdefinitioner og forkortelser 

Igennem afhandling anvendes begreber og forkortelser, som forklares i nedenfor:  
 
Afhængige variabel:  Den variabel, i en matematisk funktion, der afhænger af den estimerede 

værdi fra en eller flere uafhængige variable. Oplysningsgraden udgør den 
afhængige variabel i denne undersøgelse. 

 
Agent:  Anvendes synonymt med ”ledelsen” i behandlingen af principal-agent te-

orien. 
 
Badwill: Det tilfælde, når dagsværdien af overtagne aktiver og forpligtelser over-

stiger summen af det betalte vederlag (favorabel handel). 
 
Bid-ask spread: Forholdet mellem udbuds- og efterspørgselsprisen på aktier. 
 
Big-4: Udtryk for de fire globalt største revisionsvirksomheder: Pricewater-

houseCoopers, Deloitte, KPMG og Ernst & Young. 
 
Big-5: Udtryk for de tidligere fem globalt største revisionsvirksomheder: Pri-

cewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst & Young samt Arthur An-
dersen, før Arthur Andersens opløsning i 2002. 

 
Closing date: Overtagelsestidspunktet, hvor den overtagende virksomhed opnår kontrol 

over den overtagne virksomhed. 
 
Code law: En systematisk samling af love og regler, der er samlet og klassificeret i 

forhold til det relevante emne.  
 
Common law: Betyder direkte oversat ”almindelig ret”. Common law opstod i England 

i 13-1400 tallet, og betyder at domstolene har en lovgivende funktion. 
 
Consumer Services: Branchegruppering af forbrugerservicevirksomheder. 
 
Corporate governance: Form for selskabsledelse, som i store træk indebærer systemet af regler, 

processer og praksis hvorpå et selskab kontrolleres. 
 
EY: Ernst & Young. 
 
FASB: Financial Accounting Standards Board 
 
Financials: Branchegruppering af finansielle virksomheder. 
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FTSE100: Aktieindeks over de 100 mest omsatte aktier på London Stock Exchange. 
 
Going concern:  Antagelsen om, at selskabet fortsætter sin drift i en overskuelig fremtid. 
 
Goodwill: Den merværdi, der opstår som følge af købet af et selskab. Kan være vær-

dien af en virksomheds brand, solide kundebase, gode kunderelationer, 
gode medarbejderforhold og patenter mm.  

 
Håndhævelsessystemer: Bruges synonymt med tilsynssystemer.  
 
IAS: International Accounting Standards. 
 
IASB: International Accounting Standards Board 
 
IASC: International Accounting Standards Committee 
 
IASCF: IASCF – International Accounting Standards Committee Foundation, 

også kendt som Fondsbestyrelsen. 
 
IFAC:  International Federation of Accounts.  
 
IFRIC:  IFRS Interpretations Committee, også kendt som fortolkningskomiteen.  
 
IFRS:  International Financial Reporting Standards. 
 
Industrier: Bruges synonymt med brancher. 
 
Manufacturing: Branchegruppering af fremstillingsvirksomheder. 
 
Non-compliance rate: Graden af ikke-overholdte paragraffer, beregnet som antal uoplyste para-

graffer divideret med det samlede antal relevante anvendelige oplysnings-
krav 

 
OMXC20:  Aktieindeks over de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs.  
 
Oplysningsgraden: Graden af oplysning af de obligatoriske oplysningskrav i givne regnskabs-

standarder. 
 
Other:  Branchegruppering af øvrige selskaber, der ikke falder ind under de tre 

hovedgrupper, og som ikke udgør en stor nok population til at være selv-
stændige brancher.  
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Principal:  Anvendes synonymt med ejer/investor i redegørelsen af principal-agent 

teorien. 
 
PwC: PricewaterhouseCoopers. 
 
SAC: Standards Advisory Council.  
 
U.S. GAAP: Generally Accepted Accounting Principles, også kaldet de almindeligt an-

erkendte regnskabsprincipper, vedtaget af US Security and Exchange.  
 
Uafhængige variable:  De variabel, i en matematisk funktion, der forklarer variationen i den af-

hængige variabel. Variablene der benyttes i afhandlingen: 
 
AUDIT_X:   Goodwill-ratioen, beregnet som forholdet mellem goodwill og totale ak-

tiver. 

AUDIT_COM: Antal afholdte møder af revisionsudvalget. 

CAPITAL:  Virksomheder der har udsted obligationer. 

CLOSELY_HELD: Procentdel af aktier der kontrolleres af strategiske investorer, herunder fa-

milie, fonde eller institutionelle investorer. 

CROSS_LIST: Selskaber noteret på udenlandske markeder, ekskl. USA.  

CULTURE:  De enkelte landes kulturelle værdier, målt på baggrund af Hofstedes 6 di-

mensioner.  

ENFORCE:  Proxy for landenes nationale tilsynssystemer og revisortilsyn, på bag-

grund af Brown et al., (2014).  

GOODWILL: Goodwill-ratioen, beregnet som forholdet mellem goodwill og totale ak-

tiver.  

INDUSTRY:  Brancheopdeling af værdier, herunder Manufacturing, Consumer Ser-

vices, Financials og Other.  

LIQUIDITY:  Likviditet af aktieprisen, målt ved bid-ask spreadet.  

SIZE:  Virksomhedsstørrelsen, beregnet som forholdet mellem totale aktiver og 

antal medarbejdere. 

S-MARKET:  Måling af størrelsen af aktiemarkedet, ratio mellem samlede kursværdi af 

noterede selskaber og BNP. 

US_LIST:  Selskaber noteret på det amerikanske marked.  
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Bilag 1: IASB’s organisatoriske struktur 
	
	

	
Kilde:	Fedders,	Jan	og	Henrik	Steffensen:	Årsrapport	efter	internationale	regnskabsstandarder,	2009	-	side	69.	
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Bilag 2: Gruppering af industrier 
	
Gruppering af industrier på baggrund af populationen for IFRS 3: 
	

	
Grupperede	industrier	for	IFRS	3,	egen	tilvirkning.	

	
	
Gruppering af industrier på baggrund af populationen for IAS 12: 
	

	
Grupperede	industrier	for	IAS	12,	egen	tilvirkning.	
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Bilag 3: Enforcement proxy af Brown et al. (2014) 
	

	
Indeks	af	tilsynssystemer,	kilde:	Brown	et	al.	(2014),	side	
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Bilag 4: Hofstedes 6 dimensioner for kultur 
	
Indsat fra følgende kilde: https://www.geert-hofstede.com/denmark.html (Sidst læst d. 13-04-2016). 

	
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 
countries. 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 
countries in terms of employee autonomy. With a very egalitarian mind-set the Danes believe in 
independency, equal rights, accessible superiors and that management facilitates and empowers. 
Power is decentralized 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 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 
maintains 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 
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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 
involvement. 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 
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 
encouraged 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 innovative 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. 
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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 
differently. 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 
culture, 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 
to which people try to control their desires and impulses, based on the way they were raised. 
Relatively 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. 
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Bilag 5: Datatransformationer af uafhængige variable – IFRS 3 
	
Output fra SPSS: 
	
GOODWILL før logtransformation 

	
	
SIZE før logtransformation 
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SIZE efter logtransformation 
	

	
	
LIQUIDITY før logtransformation 
	

	
	 	



Overholdelse af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12 
En empirisk analyse af engelske og danske børsnoterede selskaber	

 98 af 132 

CLOSELY_HELD før logtransformation 
	

	
	
CLOSELY_HELD efter logtransformation 
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CLOSELY_HELD2 før logtransformation 

	
	
CLOSELY_HELD2 efter logtransformation 
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Bilag 6: Datatransformationer af uafhængige variable – IAS 12 
	
Output fra SPSS: 
SIZE før logtransformation 

	
	
SIZE efter logtransformation 
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LIQUIDITY før logtransformation 

	
	
	
	
CLOSELY_HELD før logtransformation 
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CLOSELY_HELD efter logtransformation 

	
	
	
CLOSELY_HELD2 før logtransformation 
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CLOSELY_HELD2 efter logtransformation 
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Bilag 7: Rangering af selskaber – IFRS 3 
	
Engelske selskaber:  
 

Top 10  Virksomhed Oplysnings 
-grad 

Bund 10 Virksomhed Oplysnings 
-grad 

1 Reckitt Benckiser Grp. 100% 10 Intu Properties 77,8% 

2 SSE 100% 9 Travis Perkins 77,4% 

3 Shire 100% 8 British American 
Tobacco 

76,9% 

4 Johnson Matthey 97,1% 7 Legal & General 75% 

5 Pearson 96,7% 6 Babcock International 75% 

6 London Stock Exchange 
Grp. 

96,7% 5 Roll-Royce Holdings 75% 

7 ITV 95,8% 4 Relx 71,4% 

8 Land Securities Grp. 95,2% 3 Unilever (UK) 63,2% 

9 Astrazeneca 95,1% 2 Whitbread 61,9% 

10 GKN 94,4% 1 Sabmiller 55,6% 

 Gennemsnit top-10 97,1%  Gennemsnit bund-10 70,9% 

Top-10	og	bund-10	for	engelske	selskabers	overholdelse	af	oplysningskravene	i	IFRS	3,	egen	tilvirkning.	

	
Danske selskaber:  
 

Top 4 Virksomhed Oplysningsgrad Bund 4 Virksomhed Oplysningsgrad 

1 TDC 92% 4 GN Store Nord 75% 

2 Carlsberg 82,8% 3 Jyske Bank 72,7% 

3 Pandora 80% 2 Tryg 72,2% 

4 Nordea Bank 80% 1 William Demant 
Holding 

66,6% 

 Gennemsnit top-4 83,7%  Gennemsnit bund-4 71,6% 

Top-4	og	bund-4	for	danske	selskabers	overholdelse	af	oplysningskravene	i	IFRS	3,	egen	tilvirkning.	
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Bilag 8: Rangering af selskaber – IAS 12 
	
Engelske selskaber:  
 

Top 10  Virksomhed Oplysnings 
-grad 

Bund 10 Virksomhed Oplysnings 
-grad 

1 Centrica 100% 10 Schroders 54,5% 

2 G4S 93,8% 9 Direct Line Insurance 54,5% 

3 InterContinetal Hotels 93,3% 8 Travis Perkins 53,8% 

4 HSBC Holdings 92,9% 7 Taylor Wimpey 53,8% 

5 Vodafone 92,9% 6 Intu Properties 50% 

6 Kingfisher 91,7% 5 British Land 50% 

7 NEXT 91,7% 4 St. James’s Place 50% 

8 Experian 91,7% 3 Randgold Resources 44,4% 

9 Bunzl 88,9% 2 Hammerson 41,7% 

10 Marks & Spencer 88,9% 1 Whitbread 33,3% 

 Gennemsnit top-10 92,6%  Gennemsnit bund-10 48,6% 

Top-10	og	bund-10	for	engelske	selskabers	overholdelse	af	oplysningskravene	i	IAS	12,	egen	tilvirkning.	

	
Danske selskaber:  
 

Top 8  Virksomhed Oplysnings 
-grad 

Bund 8 Virksomhed Oplysnings 
-grad 

1 ISS A/S 85,7% 8 DSV 75% 

2 Carlsberg 85,7% 7 Jyske Bank 73,3% 

3 FLSmidth 84,6% 6 Danske Bank 72,7% 

4 Nordea Bank 83,3% 5 Novo Nordisk 66,6% 

5 William Demant 81,8% 4 Pandora 66,6% 

6 Vestas Windsystems 80% 3 Novozymes 66,6% 

7 A.P. Møller – Mærsk 78,5% 2 Tryg 61,5% 

8 GN Store Nord 78,5% 1 Genmab 57,1% 

 Gennemsnit top-10 82,2%  Gennemsnit bund-10 67,4% 

Top-8	og	bund-8	for	danske	selskabers	overholdelse	af	oplysningskravene	i	IAS	12,	egen	tilvirkning.	
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Bilag 9: T-test 
T-test for lande: 

 
 
T-test for industrier – IFRS 3: 
 

 
	 	
T-test for revisor – IFRS 3: 
 

 



Overholdelse af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12 
En empirisk analyse af engelske og danske børsnoterede selskaber	

 107 af 132 

T-test for industrier – IAS 12: 
 

 
	
 
 
T-test for revisor – IAS 12: 
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Bilag 10: Korrelationskoefficienter 
	
Korrelationstabel for IFRS 3 (output fra SPSS, egen tilvirkning): 

	
	
Korrelationstabel for IAS 12 (output fra SPSS, egen tilvirkning):  
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Bilag 11: IFRS 3 – P-P Plot 
	
	

	
Output	fra	SPSS,	P-P	plot	for	IFRS	3	
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Bilag 12: IFRS 3 – Varianshomogenitet 
	
	

	
Output	fra	SPSS,	varianshomogenitet	for	IFRS	3	
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Bilag 13: IFRS 3 – Linearitet 
	

	
Output	fra	SPSS,	test	af	linearitet	-	IFRS	3	
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Bilag 14: IFRS 3 – Regressionsresultater for model 1 
	

Resultater baseret på output fra SPSS: 
	

	
	

	
	
	

	
Output	fra	SPSS,	regressionsresultater	for	model	1	
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Bilag 15: IFRS 3 – Resultater for model 1 baseret på industrier 

	

	

	
	
Output	fra	SPSS,	resultater	for	model	1	baseret	på	industri	-	IFRS	3	



Overholdelse af oplysningskravene i IFRS 3 og IAS 12 
En empirisk analyse af engelske og danske børsnoterede selskaber	

 115 af 132 

Bilag 16: IFRS 3 – Robusthedstest af model 1 - virksomhedsstørrelsen 

 

	
	

	
	
	

	
Output	fra	SPSS,	robusthedstest	for	virksomhedsstørrelsen	-	IFRS	3	
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Bilag 17: IFRS 3 – Robusthedstest af model 1 – Goodwill-ratioen 
	
	

	
Output	fra	SPSS.	Robusthedstest	af	goodwill-ratioen	for	model	1	-	IFRS	3	
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Bilag 18: IFRS 3 – Regressionsresultater for model 2 

	

	
Output	fra	SPSS,	regressionsmodel	af	model	2	-	IFRS	3	
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Bilag 19: IFRS 3 – Regressionsresultater for model 3 
	

	
Output	fra	SPSS,	regressionsanalyse	af	virksomhedsspecifikke	variable	-	IFRS	3	
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Bilag 20: IAS 12 – P-P Plot  
	

	
Output	fra	SPSS,	P-P	Plot	-	IAS	12	
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Bilag 21: IAS 12 – Varianshomogenitet 
	

	
Output	fra	SPSS,	test	af	varianshomogenitet	-	IAS	12	
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Bilag 22: IAS 12 – Linearitet 
	

	
Output	fra	SPSS,	test	af	linearitet	-	IAS	12	
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Bilag 23: IAS 12 – Regressionsresultater for model 1 
	

	
Output	fra	SPSS,	resultater	af	regressionsanalyse	model	1	-	IAS	12	
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Bilag 24: De 15 største selskaber ud fra totale aktiver 
	

	
Rangering	af	virksomheder	på	baggrund	af	antal	aktiver,	egen	tilvirkning	
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Bilag 25: IAS 12 – Resultater for model 1 baseret på industrier 
Resultater baseret på output fra SPSS: 
	
	

	

’	

	
Output	fra	SPSS,	resultater	for	model	1	baseret	på	industri	-	IAS	12	
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Bilag 26: IAS 12 – Robusthedstest af model 1 - virksomhedsstørrelsen 

	
	

	
Output	fra	SPSS,	robusthedstest	for	virksomhedsstørrelsen	-	IAS	12	
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Bilag 27:	IAS 12 – Robusthedstest af model 1 - udenlandske 
noteringer 

	

	
Output	fra	SPSS,	robusthedstest	af	antal	noteringer	-	IAS	12	
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Bilag 28: IAS 12 – Regressionsresultater for model 2 
	

	
Output	fra	SPSS,	regressionsanalyse	af	model	2	–	IAS	12	
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Bilag 29: IAS 12 – Regressionsresultater for model 3 
	

	
Output	fra	SPSS,	regressionsanalyse	af	model	3	-	IAS	12	

	

	 	
	


