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Resume  

Hovedopgaven omhandler den nye ferielov, som er blevet fremsat d. 6. december 2017, idet den gamle 

ferielov ikke levede op til EU’s arbejdstidsdirektiv. Den nye ferielov blev hastebehandlet og blev allerede 

vedtaget d. 25. januar 2018. Baggrunden for at den gamle ferielov ikke levede op til EU’s arbejdstidsdirektiv, 

var at den gamle ferielov ikke gav mulighed for at optjene og afholde minimum fire ugers betalt ferie inden 

for en 12 måneders periode (Dansk Industri, 2020).  

Formålet med udarbejdelse af hovedopgaven er at analysere hvilke regnskabsmæssige udfordringer der 

opstår i forbindelse med implementeringen af den nye ferielov, og hvilke regnskabsmæssige effekter den får 

for årsrapporternes udformning. Ydermere vil analysen omhandle de umiddelbare effekter der vil være for 

selskabernes nøgletal.  

Begrundelsen for valget af emne, skyldes den store regnskabsmæssige interesse indenfor den højaktuelle 

nye ferielov. Ønsket om at arbejde med den nye ferielov, er opstået på baggrund af et ønske om at skabe 

kendskab til den nyeste lovgivning inden for revision og regnskab. Dertil har arbejdet som revisor i Grant 

Thornton givet mange kunder anledning til, at stille spørgsmålstegn ved den nye ferielovs effekt på deres 

regnskaber, likviditet og nøgletal.  

Analyserne vil blive udarbejdet på baggrund af henholdsvis primær kvantitative data, og sekundær kvalitative 

data ved brug af den deduktive metode. Den kvantitative data udgøres af opdigtede løndata, som kommer 

til udtryk i de udarbejdede beregninger af feriepengeforpligtelsen. Den kvalitative data udgøres af relevante 

lovtekster og fagbøger.  

Det fremgår af analyseafsnittene, som omhandler den regnskabsmæssige effekt af den nye ferielov og den 

konkrete beregningsmetode (den nye beregningsmodel), at den samlede feriepengeforpligtelse ud fra en 

teoretisk synsvinkel enten vil stige markant eller falde væsentligt. Det skyldes, at den konkrete 

beregningsmodel og den nye ferielov har medført en 12 måneders overgangsperiode, hvor man går fra den 

gamle ferielov (og summariske beregningsmodel) til den nye ferielov (og konkrete beregningsmodel). I denne 

forbindelse, er der krævet indefrysning af 12 måneders feriepenge (langfristet gældsforpligtelse), idet 

medarbejdere i overgangsperioden ellers ville have ret til dobbelt ferie. Indefrysningsbeløbet kan 

selskaberne vælge at beholde, imod en årlig rentebetaling på lønreguleringsprocenten, eller at indbetale 

delvist – denne metode behandles ikke i denne hovedopgave, da det er en blanding af de to andre 

valgmuligheder – eller fuldt ud. Disse valgmuligheder, vil alt andet lige have en stor betydning for et selskabs 

regnskabsudformning, gældsforpligtelser og likvide midler, hvorfor de også har en effekt på selskabernes 

nøgletal. Ovenstående, vil i denne hovedopgave blive opsamlet med skemaer, som giver et godt overblik over 
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den udvikling, som der vil være i forbindelse med selskabernes regnskabsopstilling - igennem de kommende 

regnskabsår ved implementeringen af den nye ferielov.  

Hovedopgaven vil afslutningsvis berøre en diskussion omkring hvilke fordele og ulemper der er ved den nye 

ferielov. Den nye ferielov har ikke være implementeret særligt længe, hvorfor der på nuværende tidspunkt 

ikke vist sig mange fordele for arbejdsgiver samt ulemper for lønmodtageren. Der foretages i forbindelse 

med denne diskussion, en gennemgang af disse fordele og ulemper i henhold til de udarbejdede 

afgræsninger. Hovedopgaven vil endvidere afslutningsvis berøre en perspektivering til den nuværende 

verdensomspændende pandemi COVID-19, som antages ikke at have en umiddelbart direkte effekt på den 

nye ferielov. COVID-19 har imidlertid fået mange lønmodtagere til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor der 

endnu ikke er foretaget udbetaling af feriepengene, idet mange lønmodtagere mener, at dette ville være 

fordelagtigt for dem. Udfordringen omkring dette er midlertidig, at Lønmodtagernes Feriemidler (fonden 

som skal administrere feriepengeforpligtelsen), alene er i besiddelse af ca. 3% af det forventede 

indefrysningsbeløb, hvorfor der ville blive lagt et stort likviditetsmæssigt pres på selskaberne, såfremt der 

blev fremsat krav om udbetaling heraf.  

Hovedopgaven vil blive afsluttet med en overordnet konklusion, som besvarer problemformuleringen, og 

samler op på hovedopgavens delkonklusioner, som alle belyser de forskellige aspekter, som der vurderes 

vigtige og relevante for besvarelse af problemformuleringen.  

Konklusionen i forbindelse med denne hovedopgave, vil på baggrund af analyseafsnittene være, at 

implementeringen af den nye ferielov alt andet lige vil skabe store regnskabsmæssige effekter og 

udfordringer. Den nye ferielov vil derfor kræve en stor indsats for bogholdere, administratorer med mere, i 

forbindelse med korrekt og fuldstændig opgørelse heraf. Det konkluderes endvidere i hovedopgaven, at det 

er en konkret vurdering fra selskab til selskab, hvorvidt det er fordelagtigt at foretage en indbetaling til 

Lønmodtagernes Feriemidler eller ej.  

 

  



Side 5 af 87 
 

1 Indledning  

Denne hovedopgave tager udgangspunkt i den nye ferielov, der i slutningen af 2017 blev fremlagt et forslag 

om. Forslaget blev fremlagt på baggrund af krav fra EU, da EU mente at den gamle danske ferielov ikke levede 

op til EU’s arbejdstidsdirektiv. Den nye ferielov blev hastebehandlet, og blev derfor allerede vedtaget i januar 

2018 - allerede måneden efter forslaget blev fremlagt. Selvom der blev foretaget hastebehandling af 

forslaget, blev der bestemt at den nye ferielov først skulle have effekt fra september 2020, samt have en 

overgangsperiode fra september 2019 (Dansk Industri, 2020).  

Overgangsperioden er blevet tilføjet den nye ferielov, idet den nye ferielov differentierer sig markant fra den 

gamle ferielov. Den nye ferielovs formål er, at ” sikre, at lønmodtagere, herunder også nye på 

arbejdsmarkedet, har ret til fem ugers årlig betalt ferie i det løbende år.” (Folketinget, L116, 2020). Dette 

betyder ikke at den gamle ferielov ikke havde samme formål. Den gamle ferielov gav blot ikke samme 

mulighed, for at optjene og afholde fuld ferie, som den nye ferielov giver.  

Det betyder, at den nye ferielov er en markant fordel for nye medarbejdere på arbejdsmarkedet i forhold til 

den gamle ferielov, idet den nye ferielov giver mulighed for at have fuld ferie allerede i løbet af det første år. 

Rent regnskabsteknisk vil den nye ferielov også have en indvirkning på selskabernes årsrapporter. 

Baggrunden for dette er, at feriepengeforpligtelsen skal beregnes på en anden måde end der tidligere er 

foretaget beregninger på. Der skal desuden foretages opdeling af feriepengeforpligtelsen, fra alene at være 

en kortfristet gældsforpligtelse, til både at være en kortfristet og langfristet gældsforpligtelse – i løbet af 

overgangsperioden, og ved endelig implementering såfremt man beholder indefrysningsbeløbet i selskabet. 

Der vil desuden være en indefrysningsperiode, hvor selskaberne skal indefryse et helt års feriepenge (den 

langfristede gældsforpligtelse). Selskaberne kan enten vælge at indbetale indefrysningsbeløbet til 

Lønmodtagernes Feriemidler, som er den feriefond som skal administrere indefrysningsbeløbene, eller 

beholde pengene i selskabet. På denne måde ville et selskab optage en langfristet gæld i deres årsregnskaber 

(der skal fremadrettet foretages renteberegning heraf), hvilket vil sige, at den nye ferielov potentielt set kan 

have stor betydning for enkelte selskaber, hvis de ikke har store frie likvide reserver.  

Formålet med hovedopgaven er på baggrund af ovenstående at belyse de regnskabsmæssige udfordringer 

og effekter, som der opstår ved indførsel af den nye ferielov, samt gennemgå andre fordele og ulemper som 

opstår ved implementering af den nye ferielov.  
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1.2 Problemformulering  

Med udgangspunkt i ovenstående indledende beskrivelse er ønsket med denne hovedopgave at belyse 

følgende problemformulering: 

Hvilke regnskabsmæssige udfordringer opstår der i forbindelse med implementeringen af den nye ferielov, og 

hvilke regnskabsmæssige effekter får den nye ferielov for selskabsregnskabernes udformning? 

Nedenstående undersøgelsesspørgsmål vil bidrage til belysningen af ovenstående problemformulering:   

- Hvordan vil den nye ferielov påvirke selskabers resultat og balance? 

- Hvilken indflydelse vil den nye ferielov have på selskabernes nøgletal?  

- Hvilken indflydelse vil den nye ferielov have på selskabernes likviditet? 

- Hvilken effekt vil den nye ferielov have på arbejdsbyrden i forbindelse med beregning af 

feriepengeforpligtelsen?  

- Er der tale om en fordel eller ulempe efter fuld implementering?  

For at belyse ovenstående problemformulering, vil hovedopgaven indeholde samme struktur som beskrevet 

i den nedenstående figur. Hovedopgaven vil være inddelt i begrebsforklaringer om hvordan loven som der 

fokuseres på, er opbygget, og en efterfølgende analyse heraf, som vil belyse hvordan denne nye lovændring 

vil påvirke årsrapportens udformning. Afslutningsvis vil der foretages en diskussion omkring fordelene og 

ulemperne, i forbindelse med administrationen af den nye ferielov. Den afsluttende del af hovedopgaven vil 

endvidere omfatte en perspektivering til den nuværende verdensomspændende pandemi COVID-19, samt 

en konklusion på hvorvidt den nye ferielov umiddelbart er fordelagtig eller ej.  

 

1.3 Opgavestruktur 
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1.4 Afgrænsning 

For denne hovedopgave er der anvendt nedenstående afgrænsninger. Afgrænsningerne er fastsat, for at 

kunne specificere de regnskabsmæssige udfordringer med den nye danske ferielov, samt afgrænse for 

eventuelle tvivlsspørgsmål, som kunne opstå i forbindelse med behandlingen af problemformuleringen.  

Selskabsform 

Der foretages afgrænsning til at beregningerne, er foretaget på et selskab af formen Anpartsselskab (ApS), 

med en klar ejerstruktur hvor selskabets hovedaktionær, fungerer som selskabets direktør. Dette gøres for 

at simplificere beregninger, da der ikke skal tages stilling til ejerform, eller hvorledes eventuelle 

bestyrelsesmedlemmer skal udelades af beregningerne.  

Satser og grænser 

Alle satser og grænser som anvendes i forbindelse med udarbejdelse af denne hovedopgave, vil tage 

udgangspunkt i Skattestyrelsen fastsatte grænser for 2019. Disse grænser anvendes, for at kunne synliggøre 

den direkte effekt, som den nye beregningsmodel vil have på et selskabs årsrapport.  

Ansættelsesforhold 

Denne hovedopgave vil alene fokusere på den nye ferielovs effekt på ansatte omfattet af funktionærloven – 

herunder eventuelt direktøransatte. Der foretages afgrænsning af at direktøren i nedenstående beregninger 

og analyser, ikke er omfattet af ferieloven og derfor ikke inddrages i beregningen af feriepengeforpligtelsen. 

Der vil heller ikke være fokus på eventuelle korrektioner, som der måtte være i forbindelse med timeansatte. 

Der vil endvidere foretages afgrænsning i beregninger og analyser, så disse beror på medarbejdere som har 

været ansat i en fuld regnskabsperiode, hvorfor der ikke tages højde for til og afgange i medarbejderantal. I 

forbindelse med diskussion afgrænses der dog ikke herfor, idet dette vurderes at have relevans for 

diskussioner omkring administrationen af den nye ferielov.  

Love 

Denne hovedopgave vil alene beskæftige sig med ferieloven – både den nye og den gamle ferielov – samt 

årsregnskabsloven og de fastsatte relevante EU-krav. Alle andre love vil alene blive gennemgået og benyttet, 

i forbindelse med at skabe forståelse for læseren.  

Regnskabsår 

Der vil i denne hovedopgave, blive fokuseret på beregninger, foretaget med antagelse om at der er tale om 

et årsregnskab som følger kalenderåret, hvorfor der ikke vil blive taget højde for den effekt som et skævt 

regnskabsår måtte have.  I beregningerne er feriepengeforpligtelsen primo (den kortfristede 
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gældsforpligtelse), fastsat til kr. 2.000.000, hvorfor reguleringer i resultatopgørelsen opgøres ud fra dette tal 

ved opgørelse af forpligtelsen for første år.  

Feriedage 

I forbindelse med beregningerne i hovedopgaven, foretages afgrænsning til at der alene er tale om feriedage 

optjent i ferieåret. Der vil derfor ikke blive taget højde for overført ferie for tidligere år, samt allerede afholdt 

ferie i indeværende regnskabsår, ved benyttelse af den konkrete beregningsmodel som beskrives senere i 

hovedopgaven. Feriepengeforpligtelser vil derfor altid blive beregnet på baggrund af maksimale antal 

feriedage for hvert regnskabsår i forbindelse med de teoretiske beregninger. 

Reformulering  

Normalt foretager man en reformulering af henholdsvis resultatopgørelsen og balance, i forbindelse med en 

analyse af et selskabs regnskab og nøgletal. Reformuleringen bidrager til at analysere hvor rentabiliteten og 

væksten opstår. Reformulering udelades i forbindelse med denne hovedopgave, da det minimale 

informationsniveau, som der udarbejdes og benyttes til brug for analyserne videre i denne hovedopgave, 

ikke vil danne tilstrækkeligt grundlag for en tilfredsstillende reformulering. 

Den konkrete beregningsmodel 

For at simplificere beregningen og opgørelsen af feriepenge i overgangsperioden og efter den nye ferielovs 

implementering, vil der blive afgrænset for opdeling af den ferieberettigede lønomkostning i:  

- Arbejdsgiver pension  

- Andet (eksempelvis fri kost og logi og den arbejdsgiverbetalte del af sundhedsforsikringen)  

 

1.5 Målgruppe 

Denne hovedopgave er udarbejdet med formålet om at belyse, hvilken regnskabsmæssig effekt den nye 

ferielov har for selskaber. Denne hovedopgave er derfor relevant for bogholdere, regnskabsmedarbejdere 

og økonomidirektører, som skal navigere igennem bogføringen og opgørelsen af den nye ferielov. 

Hovedopgaven henvender sig derudover til revisorer, som skal kontrollere opgørelsen og beregningen af 

feriepengeforpligtelsen. Den henvender sig også til revisorer som assisterer selskaberne i deres opstilling af 

årsrapporter, vedrørende den henholdsvise langsigtede og kortsigtede gældsforpligtelse, samt eventuelle 

rentekorrektioner, den nye ferielov medfører.  

 

  



Side 9 af 87 
 

2. Metode og teorier 

2.1 Metode 

Der vil i denne hovedopgave blive taget udgangspunkt i de nedenstående beskrevet metoder og teorier. 

Baggrunden for disse valg, er at de støtter den ovenstående problemformulering og besvarelsen af denne 

med en teoretisk tilgang. 

Hovedopgaven vil hovedsageligt tage udgangspunkt i primære kvantitative registerdata, som er data der er 

udarbejdet til et bestemt formål (Andersen, 2014). Baggrunden for dette, er at den nye ferielov har skabt 

forskellige regnskabsmæssige ændringer. Primær kvantitative data vil derfor være fordelagtigt, i forbindelse 

med udarbejdelse af de forskellige analyser af den regnskabsmæssige udvikling, som bliver udarbejdet i 

hovedopgaven. Der vil desuden blive anvendt den deduktive metode. Den deduktive metode anvendes, da 

denne ofte støtter op omkring matematiske påstande – hvilket man kan argumentere for, at der er tale om i 

forbindelse med beregning af feriepengeforpligtelsen (Andersen, 2014).  

Den kvantitative data er blevet benyttet, idet denne form for data, hovedsageligt er data som man vil være i 

stand til at ”måle og veje”. Denne metode er derfor fordelagtig at benytte idet hovedopgaven hovedsageligt 

beror på numeriske oplysninger. Den kvantitative data skal benyttes i forbindelse med opstilling, af forskellige 

scenarier som den nye ferielov vil skabe, og analysen af nøgletallene som den nye ferielov vil have en effekt 

på.  

Den kvantitative data, som benyttes i forbindelse med udarbejdelse af analyse, var oprindeligt planlagt til at 

være reelle løndata fra udvalgt selskab. Såfremt dette havde været muligt, havde der været tale om 

sekundært kvantitativt data – da denne løndata primært benyttes til lønindberetning, og ikke udarbejdelse 

af feriepengeforpligtelsen (sekundært formål). De nuværende omstændigheder der er i omverden (pr. marts 

2020), har dog imidlertid gjort at det ikke har været muligt at skabe drøftelse om brug af regnskabsdata og 

løndata, med det ønskede selskab. Det er derfor besluttet at udarbejde løndata, på baggrund af viden 

opbygget igennem mange år i revisorbranchen. Idet den benyttede data som beskrevet, vil være opdigtet, vil 

dette påvirke validiteten og reliabiliteten (Andersen, 2014), omkring denne data hvilket må anses som 

værende negativt. Dog giver mange års erfaring inden for revisionsbranchen mulighed for at udarbejde 

virkelighedsnære løndata, som kan sammenholdes med kunder fra forskellige brancher, for at bekræfte at 

der ikke er tale om urealistiske lønninger. Det medfører at validiteten og reliabiliteten kan støttes, og 

opretholdes på et tilfredsstillende og acceptabelt niveau.  

De mange års erfaring inden for revisionsbranchen, har endvidere bidraget med adgang til 

beregningsmodeller, som er udarbejdet af fagorganisationer. Disse anvendes til dagligt af diverse 
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revisionshuse og større organisationer, og vurderes derfor at være blevet testet og have tilstrækkelig kvalitet, 

til at kunne anvendes i forbindelse med beregning af feriepengeforpligtelserne, samt i de videre analyser i 

denne hovedopgave.  

Sekundære data består af mange forskellige former for data. Sekundære data kan opdeles i tre kategorier, 

registerdata, procesdata og forskningsdata, hvor der i forbindelse med hovedopgaven vil finde anvendelse 

af procesdata (Andersen, 2014). Procesdata omfatter lovgivning, hvilket bliver inddraget i forbindelse med 

hovedopgaven i form af gældende lovgivning, samt ældre love som måtte være relevante, for besvarelse af 

den ovenstående problemformulering. Der vil foretages henvisninger til love og paragraffer, såfremt dette 

findes at være relevant for læserens forståelsen af denne hovedopgave.  

 

2.2 Begreber og definitioner 

Årsregnskabsloven: Årsregnskabsloven gør sig gældende for alle danske selskaber, med undtagelse af 

særlige offentlige selskaber og finansielle selskaber (Ernst & Young P/S, 2019/2020). Der henvises endvidere 

til teoriafsnit for yderligere beskrivelse heraf. 

Begrebsrammen: Begrebsrammen indgår i Årsregnskabsloven, og udgør den teoretiske del af lovens 

fundament (Ernst & Young P/S, 2019/2020). Begrebsrammen opstiller de generelle retningslinjer for hvordan 

en årsrapport bør udarbejdes. Der findes i Begrebsrammen fem niveauer, som alle skal opfyldes i forbindelse 

med udarbejdelse af en årsrapport. Der henvises endvidere til teoriafsnit for yderligere beskrivelse heraf. 

Ferieloven: Ferieloven er den lov, som beskriver hvordan ferie skal afholdes for medarbejdere, og hvilke 

rettigheder disse har i forhold til feriedage. Den indeholder også beskrivelser af hvordan der skal foretages 

opgørelse og indregning i forhold til årsrapporternes opstilling.  

Regnskabsanalyse: En regnskabsanalyse benyttes til at belyse hvordan det historisk set er gået for et selskab. 

Regnskabsanalysen ser på hvordan selskabet har udviklet sig de sidste tre til fem år, hvorfor der er tale om 

en bagudrettet analyse. I forbindelse med denne hovedopgave vil der foretages en regnskabsanalyse på 

baggrund af den nye ferielovs effekt, hvorfor den anvendes som en sammenligningsanalyse, som skal belyse 

udviklingen som der vil komme over de kommende regnskabsår. Der henvises endvidere til teoriafsnit for 

yderligere beskrivelse heraf.  

Nøgletal: Nøgletal kan benyttes til at analysere selskabers udvikling og vurdere hvordan deres situation er. 

Der findes mange forskellige nøgletal, hvorfor der i forbindelse med udarbejdelse af denne hovedopgave, 

alene vil blive fokuseret på nøgletallene soliditetsgrad og likviditetsgrad. Disse vurderes at kunne ændre sig i 
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forbindelse beregning af feriepengeforpligtelsen efter den nye ferielov. Der henvises endvidere til teoriafsnit 

for yderligere beskrivelse af disse nøgletal.  

Resultatopgørelse:  En resultatopgørelse fremviser selskabernes resultat, og hvordan deres ”drift” er gået i 

løbet af regnskabsåret. Resultatopgørelsen kan fremvise flere forskellige resultater, alt efter hvilken type 

resultat der ønskes aflæst.  

Balance: Balancen fremviser selskabernes aktiver og passiver (tilgodehavender / værdier og skyldige poster 

/ gældsposter), altså alt hvad selskaber har af værdi, og hvad selskaber har af skyldige poster som måtte 

skulle betales, på et vilkårligt tidspunkt afhængigt af placeringen i balancen.  

 

2.3 Forkortelser  

Der vil i hovedopgaven blive foretaget anvendelse af enkelte forkortelse for ikke at skabe forvirring omkring 

den nye og den gamle ferielov. Forkortelserne som anvendes, vil derfor alene være:  

Årsregnskabsloven – ÅRL 

Nummer – Nr.  

Anpartsselskab – ApS 

International Financial Reporting Standards – IFRS  

 

2.4 Teori  

I forbindelse med udarbejdelse af denne hovedopgave, vil der blive taget udgangspunkt i de herunder 

beskrevne teorier. Teorierne er udvalgt, idet disse har størst relevans for belysning af den ovenstående 

problemformulering. De udvalgte teorier som benyttes til besvarelse af ovenstående problemformulering, er 

primært udarbejdet til brug for det formueorienterede paradigme (Elling, 2017).   

Årsregnskabsloven  

Årsregnskabsloven har igennem tiden oplevet mange ændringer og har udviklet sig meget. Den nuværende 

Årsregnskabslov blev implementeret i 2015 (Årsregnskabsloven, 2020). Overordnet set gør 

årsregnskabsloven sig gældende for alle danske erhvervsdrivende selskaber, med undtagelse af særlige 

offentlige selskaber, og finansielle selskaber jf. ÅRL §1. Årsregnskabsloven er udarbejdet for at skabe 

overskuelighed, og er bygget op efter en struktur som kan sammenlignes med byggeklodser (Bilag 3). Den er 

bygget op på denne måde, for at være i stand til at indeholde regnskabsregler for alle former for 



Side 12 af 87 
 

erhvervsdrivende. Denne opbygning af Årsregnskabsloven, giver mulighed for at stille relativt få krav til 

mindre selskaber, men større krav til store selskaber, idet der bygges ”ovenpå” hinanden. Årsregnskabsloven 

er udarbejdet, for at give et overblik over hvem der har pligt til at udarbejde årsrapporter, og hvem der har 

mulighed for dette, men ikke har pligt hertil jf. ÅRL §3. Årsregnskabsloven omhandler også hvilken 

information disse årsrapporter skal indeholde, samt en beskrivelse af hvordan denne information skal 

behandles og eller opgøres samt præsenteres (Ernst & Young P/S, 2019/2020).  

I forbindelse med hovedopgaven, vil der blive behandlet et eksempel på et selskab af selskabssklasse B. 

Førend et selskab har mulighed for at aflægge deres årsrapport, skal det klarlægges hvilken regnskabsklasse 

som selskabet er omfattet af. Grænserne for de enkelte regnskabsklasser fremgår af nedenstående oversigt:  

 

Figur 2 - Grænser for regnskabsklasser (Ernst & Young P/S, 2019/2020) 

Da der i denne hovedopgave, foretages beskrivelse i den kommende databehandling og analyse, af at det 

opdigtede selskab har 50 medarbejdere, er den på grænsen mellem klasse B og klasse C. Der bliver derfor 

ved eventuelle behov for oplysninger om balancesum og nettoomsætning taget højde herfor, så de gældende 

retningslinjer følges. Såfremt et selskab overskrider to ud af tre grænser, i to på hinanden følgende 

regnskabsår, skal der ske skift af regnskabsklasse (BDO - Ditte Mosegaard Jørgensen, 2020).   

Årsregnskabsloven indeholder endvidere begrebsrammen (som er det teoretiske fundament af 

årsregnskabsloven), samt paragraffer som indgår i denne. Dette vil blive kommenteret i nedenstående afsnit.  
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Begrebsrammen  

Begrebsrammen (bilag 1) er en stor del af det teoretiske fundament af årsregnskabsloven. Begrebsrammen 

giver generelle retningslinjer for hvordan en årsrapport bør se ud, for at give den bedste information til 

regnskabsbrugeren. Begrebsrammen som indgår i årsregnskabsloven, minder meget om begrebsrammen 

som kendes fra IFRS’ begrebsrammen (Ernst & Young P/S, 2019/2020), som er den internationale 

begrebsrammestandard som EU-lande kan kræve at selskaber følger (børsnoterede selskaber skal følge 

denne lovgivning i Danmark, i forbindelse med udarbejdelse af koncernregnskaber (E-conomic, 2020)). 

Begrebsrammen medvirker endvidere til at der holdes en vis ensartethed, i forbindelse med udarbejdelse af 

ekstern rapportering (en ekstern årsrapport), og er med til at skabe forståelse og tillid hertil. Begrebsrammen 

indeholder fem niveauer, som alle bidrager med de grundlæggende forudsætninger til forståelse og 

beslutningsnytte for regnskabsbrugeren. De fem niveauer i begrebsrammen er beskrevet herunder:  

Niveau 1 – Brugernes informationsbehov 

Niveau 1 i begrebsrammen beskriver hvilke interesser der skal tilgodeses. Niveau 1 kan ses beskrevet i 

henholdsvis ÅRL §11 og ÅRL §12. I ÅRL §12 står der: ”For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et 

retvisende billede, og for at ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse, jf. § 11, skal 

reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.”  (Årsregnskabsloven, 2020). Det retvisende billede gælder for henholdsvis 

finansiel information (eksempelvis en årsrapport) og ikke finansiel information (eksempelvis information 

omkring menneskerettigheder, klimamæssige forhold mm.) (Dansk Industri , 2020)). Dette er med til at give 

de bedste muligheder for regnskabslæseren i forbindelse med beslutningstagning. 

Niveau 2 – Kvalitative egenskaber 

Som niveau 1 kan niveau 2 også ses af ÅRL § 12 (Årsregnskabsloven, 2020). ÅRL §12 er første paragraf som 

beskriver kvalitetskravene, som der er opsat i forbindelse med Årsregnskabsloven. Niveau 2 handler mest af 

alt om validitet, relevans, nytteværdi og væsentlighed. Validitet omhandler, at al finansiel information skal 

repræsentere de økonomiske fænomener troværdigt – dette betyder, at man skal måle det man ønsker at 

måle. De økonomiske fænomener skal tilvejebringes i rapporteringen fuldstændigt og neutralt. Relevans 

omhandler at informationen, skal være i stand til at gøre en forskel for regnskabslæserens beslutningstagen. 

Nytteværdi og væsentlighed omhandler, at ikke alt har lige stor nytteværdi og væsentlighed for 

regnskabslæseren. Nytteværdien og væsentligheden kan også variere meget efter selskabets størrelse, 

ledelsesform og struktur. Dette betyder, at den information som tilvejebringes af et selskab af den ene 

regnskabsklasse, ikke nødvendigvis skal tilvejebringes / korrigeres af et selskab af en anden regnskabsklasse, 

idet dette ikke vurderes at være af væsentlig karakter på grund af størrelsen og typen.   
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Niveau 3 – Definition af elementer  

Niveau 3 kan findes i Årsregnskabslovens Bilag 1 C (Årsregnskabsloven, 2020), hvori der står beskrevet 

definitioner på aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Beskrivelser for aktiver og forpligtelser kan 

endvidere læses i Årsregnskabslovens §33 (Årsregnskabsloven, 2020). Årsrapporten må alene indeholde 

poster, som opfylder beskrivelserne som findes i Årsregnskabslovens Bilag 1 C. Årsrapporten er dog 

specificeret mere ud, end poster som står beskrevet i Årsregnskabslovens Bilag 1 C.  

Niveau 4 – Indregning og måling  

Niveau 4 kan findes i mange forskellige paragraffer i Årsregnskabsloven. Baggrunden for at Niveau 4 kan 

findes mange forskellige steder i Årsregnskabsloven, skyldes at det afhænger af hvilken regnskabsklasse man 

søger information vedrørende indregning og måling for. Eksempelvis kan information omkring indregning og 

måling for et selskab tilhørende Regnskabsklasse B (jf. Bilag 3 – Byggeklodsmodellen) findes i blandt andet 

Årsregnskabslovens §22 og §33 (Årsregnskabsloven, 2020).  

Niveau 5 – Klassifikation og præsentation 

Det sidste niveau i begrebsrammen er niveau 5, som vedrører klassifikation og præsentation. Klassifikation 

kan findes i Årsregnskabslovens §19 og §23, og kan også ses i Årsregnskabslovens Bilag 2, som indeholder 

skemakrav. Skemakravene fremviser i hvilken rækkefølge som aktiver, passiver, indtægter og omkostninger 

skal præsenteres i årsrapporten, for at skabe en vis overskuelighed og sammenlignelighed imellem forskellige 

årsrapporter fra forskellige selskaber.  

De grundlæggende forudsætninger  

De fem ovenstående niveauer som alle er en del af begrebsrammen, fører til de grundlæggende 

forudsætninger for udarbejdelsen af et årsregnskab som følger Årsregnskabsloven. De grundlæggende 

forudsætninger er beskrevet i §13 i Årsregnskabsloven.  

De grundlæggende forudsætninger indeholder 9 forskellige forudsætninger, som alle afhænger af de før 

beskrevne niveauer i begrebsrammen: 1. Klarhed - 2. Substans – 3. Væsentlighed – 4. Going concern – 5. 

Neutralitet – 6. Periodisering – 7. Konsistens – 8. Bruttoprincip – 9. Kontinuitet.  

De grundlæggende forudsætninger danner alle sammen baggrund for udarbejdelsen af en retvisende 

årsrapport.  
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Regnskabsanalyse og nøgletal 

En regnskabsanalyse og nøgletal, bliver udarbejdet i forbindelse med at skabe en langt dybere forståelse af 

indholdet i et selskabs årsrapport, og hvilken udvikling selskabet har oplevet igennem 3 til 5 år. 

Regnskabsanalysen og nøgletallene som beregnes i denne forbindelse, vil derfor blive benyttet til at beskrive 

hvilken effekt den nye ferielov vil have på nøgletallene, og hvordan dette vil påvirke en eventuel 

regnskabsbrugers vurdering af regnskabet (Gyldendal, 2020). Som tidligere nævnt er en regnskabsanalyse en 

bagudrettet analyse, og kan derfor finde anvendelse i forbindelse med denne hovedopgave, til at analysere 

effekten den nye beregningsmetode har haft, når denne er blevet fuldt implementeret. Regnskabsanalysen 

og effekterne som den nye ferielov vil have på et selskabs årsrapport og bogføring, vil i denne hovedopgave 

blive behandlet løbende, for at skabe overblik over udviklingen, som der vil være de kommende regnskabsår.  

Der vil i forbindelse med denne hovedopgave findes anvendelse af forskellige nøgletal, som findes relevante 

for analysen. Nøgletallene som der vil blive fokuseret på, er nøgletal som kan påvirkes af ændring i likviditet 

samt ændring i gældsposter, samt effekten som måtte være på et selskabs resultat og derved egenkapital, 

på baggrund af reguleringen af feriepengeforpligtelsen (Årsregnskabsloven, 2020). Idet det er disse poster i 

et selskabs årsrapport, som vil opleve den største ændring ved implementeringen af den nye ferielov. 

Nøgletallene som der vil fokuseres på, er soliditetsgraden og likviditetsgraden.  

Baggrund for valget af de ovenstående nøgletal, er at det er dem der alt andet lige påvirkes mest af 

implementeringen af den nye ferielov.  

Soliditetsgraden er blandt de nøgletal, som er mest relevante for et selskabs ejer. Baggrunden for dette, er 

at soliditetsgraden giver en indikation af hvor sårbart et selskab er over for tab. Soliditetsgraden er endvidere 

også blandt de nøgletal, som er mest interessante for udefrakommende, idet en høj soliditetsgrad kan være 

fordelagtig i forhandlinger for de enkelte selskaber. Soliditetsgraden beregnes på baggrund af to parametre, 

som begge alt andet lige, påvirkes henholdsvis direkte og indirekte ved implementeringen af den nye ferielov, 

hvad enten selskabet vælger at bibeholde indefrysningsbeløbet eller foretage indbetaling heraf. Formlen for 

beregning af soliditetsgraden er som følge: 
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑥 100

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
= 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛. Såfremt der er tale om et 

selskab som har været drevet i flere år (af samme størrelse og karakter som afgrænsninger ovenfor), ville 

man kunne forvente en soliditetsgrad på mellem 30% og 40% (Dinero - Soliditetsgrad , 2020).  

Likviditetsgraden er endvidere et af de nøgletal, som i lighed med soliditetsgraden, er meget relevant som 

selskabsejer. Baggrunden for dette, er at likviditetsgraden kan give en indikation af, hvor stærk et selskabs 

betalingsevne er. I lighed med parametrene for soliditetsgraden, påvirkes et selskabs likviditetsgrad af to 

parametre, som begge påvirkes direkte ved implementering af den nye ferielov og beregningsmodel.  
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Formlen for beregning af likviditetsgraden er følgende: 
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑔æ𝑙𝑑
𝑥 100 = 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛. I 

lighed med Soliditetsgraden, er der for likviditetsgraden også forventninger til hvad der definerer en sund 

likviditetsgrad. En sund likviditetsgrad siges at være over 150%, idet denne foreviser at man er i stand til at 

betale sine kortfristede gældsforpligtelser (Dinero - Likviditetsgraden, 2020).  

 

2.5 Forklaring af beregningsmodeller  

Før analysen påbegyndes vil der foretages en struktureret gennemgang af beregningsmodellernes områder 

step for step. Der vil endvidere blive fortaget en struktureret beskrivelse af databehandlingen for hver enkelt 

beregning, og opgørelse af feriepengeforpligtelsen, både før, under og efter den nye ferielov.  

I forbindelse med beregning af feriepengeforpligtelsen, og præsentationen af data til brug herfor, er der 

foretaget udarbejdelse af en Excel skabelon, som giver mulighed for at foretage beregning ved brug af den 

summariske metode, og den konkrete metode (Bilag 6 – Bilag 12).  

Den konkrete metode vil blive benyttet til beregning af feriepenge i overgangsperioden, og efter 

implementering af den nye ferielov. Til brug for analysen vil der for perioden før den nye ferielov blive 

benyttet en summarisk beregnings metode som beskrives herunder.  

Før den nye ferielov blev implementeret, havde man ved beregning af feriepengeforpligtelsen mulighed for 

at foretage en summarisk beregning (beregningsmetode benyttet ved den gamle ferielov). Denne 

summariske beregningsmodel gav selskaberne mulighed for at benytte de udbetalte løn i perioden (indhold 

i denne beskrives ved gennemgang af konkret beregningsmodel), til beregning af forpligtelsen som beregnes 

som værende 12% (såfremt der er tale om beregning af forpligtelse ved kalenderårsregnskab), af den i 

perioden udbetalte løn. Den summariske beregningsmodel, tager ikke højde for overførte feriedage for 

tidligere perioder eller allerede afholdt ferie i regnskabsåret. Den summariske beregningsmodel giver alene 

mulighed for at estimere samlede kommende omkostninger, som selskabet vil opleve på baggrund af de for 

perioden udbetalte lønninger for det enkelte år.  

Der har længe været mulighed for at benytte andre beregningsmetoder end den summariske model (også 

før implementering af den nye ferielov) jf. bilag 4 – Ny ferielov notat fra RGD. Af dette notat fremgår det at 

der ved forskellige balancedage har været frit valg imellem benyttelse af den summariske metode, og den 

konkrete metode. De fleste selskaber har dog frem til kravet om anvendelse af den konkrete metode, 

benyttet den summariske metode på grund af den lettere opgørelsesmetode.   
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Den konkrete metode (metoden som skal benyttes i overgangsperioden, og efter implementering af den nye 

ferielov), benytter mange andre faktorer end den summariske beregningsmetode. Den konkrete metode 

fokuserer desuden på den enkelte medarbejder, hvorfor der ikke er mulighed for at foretage en hurtig 

beregning / et summarisk overslag af feriepengeforpligtelsen. Den konkrete metode tager udgangspunkt i de 

daglige lønudgifter der måtte antages at der er til en medarbejder, når medarbejderen holder ferie, og tager 

derudover højde for eventuel overført ferie fra tidligere perioder, samt allerede afholdt ferie for den 

indeværende periode. I forbindelse med nedenstående analyse afgrænses der som beskrevet, til at der alene 

indregnes ferie for indeværende regnskabsår, hvorfor der ikke medtages eventuelt overførte feriedage fra 

tidligere periode, da dette ville give et skævt billede, i forhold til den direkte effekt som den nye ferielov og 

beregning af feriepengeforpligtelsen ville have på et årsregnskab.  

Der vil herunder blive beskrevet de forskellige felter, som ses i det udarbejdede Excel ark som, benyttes til 

beregning af feriepengeforpligtelsen ved brug af den konkrete beregningsmodel (Bilag 7 – Bilag 10).  

Den nedenstående beskrivelse af databehandlingen ved brug af den konkrete metode, vil blive opdelt i 

beskrivelse af behandling af data ved den kortfristede gældsforpligtelse, og ved behandling af data ved den 

langfristede gældsforpligtelser. Der vil så vidt det er muligt blive fortaget sammenligninger af 

databehandlingen, for at der bliver skabt et bedre overblik for udefrakommende.  

Der vil alene blive foretaget beregning ud fra den ferieberettiget løn, samt fri bil og fri telefon for at 

overskueliggøre sammenligningsgrundlaget før den nye ferielov, i overgangsperioden og efter den fulde 

implementering. Der vil endvidere ikke blive foretaget lønregulering, som der kan forventes i praksis – 

reguleringer udelades for at give et tydeligere billede af den nye ferielovs effekt på et selskabs årsrapport.  

Feriepengeforpligtelsen opgjort efter den nye ferielov afhænger af nedenstående poster som alle er 

relevante i forbindelse med opgørelsen heraf:  

Kortfristet gældsforpligtelse 

Antal ansættelsesmåneder i alt i året: Antal ansættelsesmåneder bliver i beregningen benyttet til at beregne 

det samlede optjente antal feriedage i regnskabsperioden (antal måneder X 2,08 giver antal feriedage 

optjent). Som det er beskrevet tidligere i hovedopgaven, vil der alene foretages udgangspunkt i 

medarbejdere med 12 måneders ansættelse.  

Antal måneder ansat i indefrysningsperiode: Opdelingen af den kortfristede og den langfristede 

gældsforpligtelse vil afhænge af hvor mange måneder af regnskabsåret, som er efter implementering af 

overgangsordningen (d. 1. september 2019). Der er ved beregning af feriepengene taget udgangspunkt i 
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afgrænsningen om at regnskabsåret følger kalenderåret, hvorfor indefrysningsperioden vil være på 

henholdsvis 4 måneder og 8 måneder.  

Forventet bruttoløn: Den forventede bruttoløn benyttes til estimat af feriepengeforpligtelsen. Den 

forventede bruttoløn er en del af de ferieberettigede lønomkostninger og vil i forbindelse med beregningen 

af feriepengeforpligtelserne være en af de udfyldte celler.  

Arbejdsgiver pension: Arbejdsgiver pension dækker over den del af en pensionsindbetaling som foretages af 

arbejdsgiver. Dette kan variere meget i beregningen alt efter ansættelsesaftale, idet der er forskel på hvilken 

aftale der indgås i forskellige firmaer (kan variere fra ikke at indgå i en ansættelsesaftale, til at udgøre 

eksempelvis 8% af bruttolønnen).  

Fri bil: Fri bil følger Skattestyrelsens retningslinjer og beregningsmodel. Fri bil er hvis en medarbejder har en 

privat bil, som arbejdsgiver stiller til rådighed for medarbejderen. Denne skal man beskattes af på lige fod 

med normal lønindkomst hvorfor den indgår som en del af den udbetalte løn. Der foretages uddybning af fri 

bil i forbindelse med databeskrivelse senere i hovedopgaven.  

Fri telefon: Fri telefon er anvendt af mange forskellige selskabsgrupper – det anvendes ofte af selskaber med 

stor kommunikation med kunder, i forbindelse med meget transport – eksempelvis kørende sælgere. Der 

kan som regel ligge en del besparelser for en medarbejder, såfremt man anvender fri telefon, da 

beskatningen og nettoomkostningerne herved som regel er markant mindre, end et tilsvarende 

mobilabonnement af privat karakter. Baggrunden for at den indgår i beregningsmodellen er at det som med 

fri bil, bliver beskattet på lige fod med normal lønindkomst, hvorfor det indgår som en del af den udbetalte 

løn. Fri telefon vil i beregningen følge den af Skattestyrelsen fastsatte beløbsgrænse pr. 2019 jf. 

afgrænsningsafsnit.  

Andre omkostninger betalt af arbejdsgiver: Andre omkostninger betalt af arbejdsgiver, kan for eksempel 

omfatte personalegoder som fri kost og logi, samt den arbejdsgiverbetalte del af sundhedsforsikringen 

(Bluegarden, 2020), samt andre omkostninger som indgår som værende en del af den feriepligtige 

lønomkostning som benyttes i forbindelse med beregningen af feriepengeforpligtelsen. Samlet liste over 

andre omkostninger kan findes jf. følgende kilde (Bluegarden, 2020).   

Samlet lønomkostning: Samlet lønomkostninger indeholder alle de ovenstående fem punkter (fra bruttoløn 

til andre omkostninger betalt af arbejdsgiver). Samlet lønomkostninger udgør den samlede ferieberettigede 

lønomkostning, som benyttes til beregning af feriepengeforpligtelsen. Samlet lønomkostning er kolonnen 

som der gøres brug af, ved anvendelse af den summariske opgørelsesmetode i de teoretiske beregninger.  
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Lønomkostning pr. dag: Lønomkostninger pr. dag indeholder samme poster som samlede lønomkostninger, 

men benyttes i forbindelse med opgørelse af den kortfristede del af feriepengeforpligtelsen. Den udgøres af 

den samlede ferieberettigede lønomkostninger, fordelt på gennemsnitligt antal arbejdsdage pr. måned (21 

dage) i forbindelse med beregning i denne hovedopgave. 

Resterende ferie fra tidligere periode: Resterende ferie fra tidligere periode, omfatter endnu ikke afholdte 

feriedage. Jævnfør afgræsning er disse ikke medtaget, for at simplificere beregningen. Disse er ikke 

medtaget, idet der heller ikke tages højde for disse, ved brug af den summariske beregningsmodel. Det ville 

derfor være med til at give et skævt billede af hvilken effekt den konkrete beregningsmodel, og den nye 

ferielov teoretisk vil have på et årsregnskab.  

Ferie optjent i perioden: Ferie optjent i perioden omfatter al ferie der er optjent i den pågældende periode 

som der beregnes for. Ferie optjent i perioden vil altid være 2,08 dage pr. måned. En ansættelsesperiode på 

12 måneder, vil derfor betyde at den samlede optjente ferie i perioden vil være 25 dage.  

Optjente indefrysningsdage i perioden: Indefrysningsdage i perioden beskriver som kolonnen indikerer, hvor 

mange feriedage der er optjent i indefrysningsperioden. Dette kan variere efter regnskabsåret som der 

beregnes feriepengeforpligtelse for. I forbindelse med denne hovedopgave vil det være henholdsvis være 

opsparet for 4 måneder og 8 måneder (8,33 dage og 16,67 dage, altså en total på 25 dage) jf. afgræsning.  

Afholdte feriedage i regnskabsperioden: I lighed med resterende ferie fra tidligere periode, tages der i 

forbindelse med beregning af feriepengeforpligtelsen ikke højde for afholdte feriedage i regnskabsperioden. 

Dette udelades, idet der i forbindelse med anvendelse af den summariske model heller ikke tages højde 

herfor. En anvendelse af denne kolonne i forbindelse med anvendelse af den konkrete beregningsmodel, ville 

derfor give et skævt billede af den teoretiske effekt, af den nye ferielov og den nye beregningsmodel, idet 

dette ville kunne nedbringe feriepengeforpligtelsen markant.  

Skyldige feriedage: Skyldige feriedage beskriver det antal dage som der er endeligt tilbage at holde ferie for, 

for den enkelte medarbejder, og det er derfor dem som udgør feriepengeforpligtelsen. Dette kan ved endelig 

implementering for nogle medarbejdere blive en positiv post, da der vil være mulighed for at afholde ferie 

på forskud såfremt dette er aftalt med arbejdsgiver. Dette vil bidrage til en større administrativ opgave, i 

forbindelse med administration, af afholdte feriedage og opgørelse heraf.  
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Langfristet gældsforpligtelse   

Antal måneder ansat i indefrysningsperiode: Beskrevet i ovenstående beskrivelse af beregning af kortfristet 

gæld. 

Faktisk bruttoløn: For at simplificere beregning i forhold til praksis og teori, er den faktiske bruttoløn fastsat 

til samme værdi som den forventede bruttoløn, som ses beskrevet i ovenstående beskrivelse af beregning af 

den kortfristede gældsforpligtelse. Dette sker ud fra at beregning af feriepengeforpligtelse, i forbindelse med 

årsregnskabet, altid vil finde sted efter regnskabsårets udløb, hvorfor der som regel altid vil finde anvendelse 

af den faktiske bruttoløn.  

Arbejdsgiver pension: Kan ses beskrevet i ovenstående beskrivelse af beregning af kortfristet gæld herover. 

Fri bil: Kan ses beskrevet i ovenstående beskrivelse af beregning af kortfristet gæld herover. 

Fri telefon: Kan ses beskrevet i ovenstående beskrivelse af beregning af kortfristet gæld herover. 

Andre omkostninger betalt af arbejdsgiver: Kan ses beskrevet i ovenstående beskrivelse af beregning af 

kortfristet gæld herover. 

Samlet lønomkostning (pr. måned): Kan ses beskrevet i ovenstående beskrivelse af beregning af kortfristet 

gæld herover.  

Lønomkostning i perioden: Lønomkostninger for perioden, består af de samlede ferieberettigede 

lønomkostninger som skal indgå i beregning af indefrysningsbeløbet, dette varierer efter hvor mange 

måneder som der beregnes indefrysningsbeløb for. På baggrund af forudsætninger vil der i forbindelse med 

analysen medtages omkostninger for henholdsvis 4 måneder og 8 måneder. Dette udgør 4 eller 8 gange den 

samlede månedlige lønomkostning som ses beskrevet i afsnit omkring beregning af den kortfristede 

gældsforpligtelse.   

Optjente feriedage i indefrysningsperioden primo: Optjente feriedage i indefrysningsperioden primo vil ved 

første opgørelse, ved brug af den konkrete beregningsmetode være 0 dage, da dette alene finder sted i 

overgangsperioden. Ved anden beregning (2. regnskabsår i forbindelse med overgangsfasen), vil der dog 

fremkomme et primo antal dage, i nedenstående analyse 8,33 dage, da det er afgrænset til hele kalender år, 

og der derfor indgår 4 måneders primo indefrysningsferie.  

Optjente indefrysningsdage i perioden: Kan ses beskrevet i ovenstående beskrivelse af beregning af 

kortfristet gæld. 
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Optjente feriedage i indefrysningsperioden (ultimo): De skyldige indefrysningsdage vil løbende have en 

effekt på selskabernes årsrapport. Det vil dog i slutte med samme resultat (25 indefrossede dage) efter den 

fulde overgangsperiode. Dette gør den, da den fremviser hvor mange dage, der er blevet indefrosset i 

overgangsperioden, og derfor også hvor stor den langfristede gældsforpligtelse, ender med at være efter fuld 

implementering, såfremt man ikke vælger at foretage indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler (Virk - Din 

guide til Ny Ferielov, 2020).   

Indefrysningsbeløbet vil ikke ændre sig efter implementering af den nye ferielov. Beløbet vil forblive det 

samme, indtil der foretages en indbetaling til den nye feriefond (Virk - Din guide til Ny Ferielov, 2020). Dette 

skal ske senest når en medarbejder rammer folkepensionsalderen, men kan også ske før, såfremt selskabet 

vælger at foretage løbende indbetaling for nogle medarbejdere om året, og derved ”afdrage” på denne 

gældspost, eller foretage fuld indbetaling (Virk - Din guide til Ny Ferielov, 2020). 

Herunder ses et skærmbillede af felter, som har relevans for beregning af feriepengeforpligtelsen i 

forbindelse med den konkrete beregningsmodel. Den nedenstående illustration, vil i forbindelse med 

opgørelse af feriepengeforpligtelsen i forbindelse med analysen, udvides til 50 medarbejdere for at give et 

tydeligt billede, af hvilken effekt den nye ferielov vil få på regnskabsudarbejdelsen.  
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Figur 3 - Den konkrete beregningsmodel 

Som det kan ses i ovenstående skærmbillede, skal der i overgangsperioden foretages præsentation af 

feriepengeforpligtelsen på to linjer i årsrapporten. Der skal foretages opdeling af feriepengeforpligtesen, i 

den del som skal indefryses (langfristet gældsforpligtelse), og den del som hidrører den nye ferielov 

(kortfristet gældsforpligtelse). Denne opdeling kan jf. tidligere beskrivelser, også gøre sig gældende efter den 

endelige implementering, såfremt man vælger at bibeholde indefrysningsbeløbet i selskabet, og ikke 

foretage indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler i løbet af regnskabsåret 2021 eller løbende som 

beskrevet på VIRK (Virk - Din guide til Ny Ferielov, 2020).  
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2.6 Beskrivelse af data 

 Jævnfør ovenstående forklaringer og begrundelser, vil der blive foretaget en struktureret gennemgang af 

dataene, og hvordan disse er udarbejdet. 

Der er i Bilag 6 til Bilag 10 (Excel ark) indtastet løndata for 50 medarbejdere, for at give et klart og tydeligt 

billede af, hvilken effekt beregningen af feriepengeforpligtelsen vil have på en årsrapport, for et selskab af 

selskabsklasse B jf. byggeklodsmodellen (Ernst & Young P/S, 2019/2020).  

Den opdigtede løndata, udviser på baggrund af mange års erfaring i revisorbranchen tilstrækkelig validitet 

og reliabilitet, til at støtte op omkring udarbejdelse af denne analyse, og databehandlingen heraf ved 

anvendelse af beregningsmodellerne som beskrevet herover.  

Løndataene er som beskrevet herover opdigtet på baggrund af den nuværende verdenssituation (pr. marts 

2020). Løndataene er derfor udarbejdet på baggrund af kendskab til mange selskaber af denne størrelse og 

karakter, hvorfor det vurderes at den opdigtede løndata, udviser tilstrækkelig validitet og reliabilitet, i forhold 

til den ønskede reliabilitet og validitet til de kommende analyser. Den opdigtede løndata er endvidere 

sammenholdt med forskellige selskaber af samme karakter, det er ikke muligt at fremvise i denne 

hovedopgave, da der ikke er givet tilladelse fra disse selskaber til benyttelse af deres konkrete løndata og 

navne.  

I forbindelse med at løndataene er opdigtet, kan det også sikres at der ikke sker nogle brud på GDPR-reglerne, 

idet det kan garanteres at der ikke kan spores nogen form for data tilbage til en konkret person 

(Retsinformation - Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven), 2020).  

Den opdigtede bruttoløn, er udarbejdet ved tilfældig og vilkårlig indtastning af lønomkostninger, for et 

mellemstort selskab af klasse B (jf. byggeklodsmodellen (Ernst & Young P/S, 2019/2020)). De mange års 

erfaring inden for revision, har givet mulighed for at analysere mange forskellige løndata. Dette har gjort det 

muligt at være i stand til at kunne opdigte, og udarbejde virkelighedsnære bruttolønsomkostninger for et 

selskab af den ønskede størrelse. De mange års erfaring, har endvidere bidraget til at styrke validiteten og 

reliabiliteten, af de opdigtede løndata. Selskabstypen er valgt til at være af et selskab af selskabsklasse B i 

konsulentbranchen, hvilket på baggrund af flere års erfaring i revisionsbranchen, vurderes at kunne udlæses 

af enkelte medarbejdere med fri bil, men mange medarbejdere med fri telefon.  

Antal måneder ansat og antal måneder til indefrysning er fastsat ud fra forudsætningen og afgrænsningen, 

om at der kun tages udgangspunkt i medarbejdere, som har været ansat i hele regnskabsåret. Disse 
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forudsætninger og afgræsninger, er sat i forbindelse med databehandlingen, for at simplificere 

beregningerne (både af den summariske beregningsmodel og den konkrete beregningsmodel). Enkelte 

former for løndata er ikke opdigtet, men følger gældende lovgivning. Dette gælder løndataene vedrørende 

”Fri telefon”, denne data følger gældende satser fastsat af Skattestyrelsen pr. 2019 (SKTST, 2020). Der er dog 

foretaget en afgrænsning, af at der i forbindelse med beregninger, ikke foretages ændring i satsen ved 

udvikling af årene (som der normalt forekommer på grund af inflation) (SKTST, 2020). Alle satser vil som 

beskrevet i afgrænsningerne derfor tage udgangspunkt i satserne gældende for året 2019.  

For opgørelse af fri bil og beskatningen heraf, er der endvidere vedlagt forskellige beregninger, idet de også 

fremgår af egen kolonne som beskrevet i ovenstående afsnit, omkring den konkrete beregningsmodel. Disse 

beregninger og modeller, er derfor vedlagt feriepengeberegningen, for at skabe belæg for de oplyste data.  

Beregningen af fri bil følger endvidere den af Skattestyrelsen udgivne standard beregning som ses herunder 

(Skattestyrrelsen, 2020).  

 

Figur 4 - Beregning af fri bil (Skattestyrrelsen, 2020) 

Ovenstående eksempel viser, hvilken information som gør sig gældende i forbindelse med beregning af fri bil 

(Skattestyrrelsen, 2020). Beregninger som benyttes i forbindelse med analyserne, vil kunne findes i Bilag 5 – 

Beregning af fri bi. Der kan endvidere findes udsnit af beregningerne af fri bil herunder. Beregningen vil indgå 
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både i opgørelsen af feriepengeforpligtelsen ved summarisk metode (vil indgå som del af den i perioden 

udbetalte løn) og i den konkrete metode (som udskilt linje).  

 

 

 

I forbindelse med beregning af feriepengeforpligtelsen, skal man være opmærksom på hvilke forhold som 

gør sig gældende for et selskabs direktør. Man skal i forbindelse med ferieloven, og beregning af 

feriepengeforpligtelsen være opmærksom på, at der ikke skal afsættes et beløb i feriepengeforpligtelsen til 

selskabets direktør. Medmindre der i direktørens kontrakt, står beskrevet at denne følger den til en hver tid 

gældende ferielovgivning. Dette var også gældende i tidligere ferielov, men har været et ofte stillet spørgsmål 

ved indførsel af den nye ferielov, og har derfor skabt meget tvivl ved implementeringen heraf.  

Man skal dog være opmærksom på at et selskabs direktion, ikke er de eneste som kunne risikere at skulle 

udlades af beregningen af feriepengeforpligtelsen. Man skal også udelade personer som har en afgørende 

indflydelse på et selskab. Dette kan gælde hovedaktionærer (som regel også direktører i mindre selskaber), 

men dette kan også gælde personer med en mindre ejerandel, som er en del af bestyrelsen (Ditte Mosegaard 

Jørgensen, 2020). Der er derfor potentielt set mange mennesker som skal udelades af en beregning af 

feriepengeforpligtelsen. Jævnfør afgrænsning er der dog afgrænset til at der er tale om et ApS med en klar 

ejerstruktur hvor hovedaktionæren i selskabet, fungerer som selskabets direktør, hvorfor han er den eneste 

som skal udelades af beregningen af feriepengeforpligtelsen, da det ikke forventes at han er omfattet af 

ferieloven jf. afgræsning.  

Man skal endvidere være opmærksom på, at der såfremt der havde været tale om en direktør, som havde 

en kontrakt hvori der stod beskrevet, at den fulgte den til en hver tid gældende ferielovgivning, ikke skal 

foretages eventuel indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, af et eventuelt indefrysningsbeløb. Dette kan 

alene ske for personer, som er omfattet af funktionærloven, også selvom der i regnskabet skal afsættes til 

feriepengeforpligtelsen for en direktør jf. den til en hver tid gældende ferielovgivning.  
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Ovenstående beskrivelse af at der ikke skal foretages indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, betyder 

imidlertid ikke, at der ikke skal foretages beregning af et eventuelt indefrysningsbeløb, såfremt kontrakten 

beskriver at der følges, den til en hver tid gældende ferielovgivning. En sådan vurdering ville alene bero på 

en konkret vurdering af det enkelte selskabs situation og kontraktudarbejdelse (Ditte Mosegaard Jørgensen, 

2020). Dette kan betyde at selskabet, til trods for de ikke ville skulle foretage indbetaling til Lønmodtagernes 

Feriemidler, ville skulle foretage en eventuel udbetaling af det beregnede indefrysningsbeløb, til et selskabs 

direktør. Denne udbetaling ville skulle ske på samme udbetalingsdato, som der ville ske udbetaling fra 

Lønmodtagernes Feriemidler (folkepensionsalderen). 

Der bliver i de nedenstående beregninger og analyser, som beskrevet ikke foretaget anvendelse af 

”Arbejdsgiver pension” og ”Andet”, da disse ikke vurderes at være af samme relevans som de andre kolonner 

i den konkrete beregningsmodel. De vurderes derfor ikke at have været nødvendige at opdigte løndata på. 

Arbejdsgiverpension kunne dog let anslås til at være 8% af lønudgiften, hvorfor denne godt kunne have været 

medtaget. 
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2.7 Kritik af metode og teorivalg 

Det har på baggrund af den nylige godkendelse, samt nylige implementering og anvendelse af lovteksten, 

ikke været mulig at fremskaffe større litteraturværker om emnet, ud over korte beskrivelser af den nye 

ferielov fra større revisionshuse, samt deres anbefalinger i denne forbindelse. Grunden til dette er, at der er 

tale om en forholdsvis ny lov. Vi er på nuværende tidspunkt i overgangsfasen mellem den nye ferielov og den 

gamle ferielov, hvorfor det ikke har været muligt at finde specifikke beregninger af teoretisk karakter for den 

nye ferielov (og overgangsperioden). Der tages derfor udgangspunkt i egne fortolkninger og beregninger. 

Fortolkningerne og beregningerne er endvidere drøftet med kollegaer fra Grant Thornton, for at få 

bekræftelse af forventet udvikling og effekt af den nye ferielovs implementering.  

Såfremt der havde været anvendt et mere praktisk synspunkt på denne hovedopgave, ville det havde været 

muligt at finde mange beregninger og eksempler fra større revisionshuse, på de mange forskellige 

informationer som har stor effekt for beregningerne i praksis, men som er udeladt i forbindelse med de 

kommende teoretiske beregninger.  

Idet der er fundet anvendelse af den deduktive metode og kvantitative data, skal der også sikres en vis 

validitet og reliabilitet i forbindelse med denne data og behandlingen heraf. Dette bliver påvirket negativt, 

idet det som beskrevet i metodeafsnittet, ikke har været muligt at benytte reelle løndata, hvorfor der er 

anvendt opdigtede løndata. Den opdigtede løndata leverer dog en tilstrækkelig validitet og reliabilitet, til 

brug for udarbejdelsen af denne hovedopgave, på baggrund af længere tids erfaring med behandling heraf i 

forbindelse med erhvervserfaring. Der havde dog været tilegnet større reliabilitet og validitet ved brug af 

reelle løndata oplyst af tilfældigt udvalgt selskab.  

Der er fundet meget anvendelse af regnskabsteoretiske metoder og teori, hvilket kan begrænse en bredere 

analyse samt en analyse om hvordan, ikke regnskabskyndige forstår den nye ferielov og effekterne som der 

er afledt heraf. Der foretages derfor diskussionsafsnit, som også vil belyse de administrative konsekvenser af 

implementeringen af den nye ferielov.   
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3. Beskrivelse af ferieloven  

3.1 Baggrunden for den nye ferielov 

Ferieloven blev første gang implementeret i 1938 (Bjørn Themsen, 2020), og der har igennem tiden været 

mange ændringer til ferieloven, som danskerne kendte den før implementeringen af overgangsordningen og 

den nye ferielov.  

Baggrunden for implementeringen af den nye ferielov, bunder i at den gamle ferielov ikke levede op til EU’s 

arbejdstidsdirektiv (Timelog, 2020). Af dette direktiv fremgår det, at en medarbejder har ret til fire ugers 

betalt ferie i løbet af et år - dette er hævet i ferieloven, som giver ret til minimum 25 dages ferie pr. ferie år 

jf. §8 i Ferieloven (Bekendtgørelse af lov om ferie, 2020). EU’s arbejdstidsdirektiv kræver også, at man har 

mulighed for at optjene og afholde fire ugers ferie inden for en 12 måneders periode (Dansk Industri, 2020). 

Den gamle danske ferielov levede ikke op til denne standard, idet medarbejderne kunne risikere at være på 

arbejdsmarkedet i 16 måneder, førend man havde optjent retten til fuld ferie samt havde mulighed for at 

afholde denne. Dette dannede derfor ramme for implementeringen af en ny ferielov, som lever op til EU’s 

arbejdstidsdirektiv på dette område.  

Den nye ferielov oplevede en utrolig hurtig behandlingstid på lige over en måned fra fremsættelse til 

vedtagelse, for hurtigst muligt at være i stand til at leve op til EU’s arbejdstidsdirektiv (Folketinget, 2020; 

Folketinget, L116, 2020). Som led i behandlingen af den nye ferielov, blev der endvidere behandlet ny lov 

omkring forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler 

(Folketinget, L 117, 2020), som danner baggrund for oprettelse af den fond, som  står for administrationen i 

forbindelse med indhentning af data vedrørende indefrysning af feriepenge i overgangsperioden (som 

behandles senere i hovedopgaven). Samt eventuel indbetaling af indefrysningsbeløbet såfremt selskaberne 

har tilstrækkelig fri likviditet til dette / har mulighed for at optage et lån / kassekredit til at afdække dette 

behov.  

Herunder ses en illustration, som viser hvordan overgangen fra den gamle ferielov til den nye ferielov vil 

foregå. Dette viser, at der vil være en indefrysnings- / overgangsperiode. Alle perioderne vil blive beskrevet 

herunder for yderligere uddybelse og forståelse til brug for analysen af udviklingen af 

feriepengeforpligtelsen.  
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Figur 5 - Tidslinje 

3.2 Den gamle ferielov  

Den første ferielov blev implementeret i 1938, derfra er der sket mange ændringer og nye tiltag (Bjørn 

Themsen, 2020). Ferieloven som danskerne kendte den før implementeringen af overgangsordningen og den 

nye ferielov, blev implementeret for mange år siden og er løbende blevet opdateret. Den gamle ferielov har 

været gældende frem til 31. august 2019. Den gamle ferielov gav mange af de samme muligheder, som den 

nye ferielov giver, dog med en smule forsinkelse. Hvilket var grunden til at den som beskrevet tidligere ikke 

levede op til EU’s arbejdstidsdirektiv, omkring mulighed for afholdelse af fuld ferie, inden for 12 måneder på 

arbejdsmarkedet. Den gamle ferielov var bygget op på den måde, at man kunne risikere at skulle have været 

på arbejdsmarkedet i 16 måneder, førend man havde ret til fuld ferie, og havde mulighed for at afholde 

denne.  

Feriepengeforpligtelsen opgjort efter den gamle ferielov, kunne regnskabsmæssigt opgøres efter en 

summarisk beregningsmodel. Denne beregningsmodel benyttes i forbindelse med analyseafsnittet ved 

behandling af den gamle ferielov. Den summariske beregningsmodel, gav et estimat af hvilke omkostninger 

som der ville være i forbindelse med medarbejderes ferieafholdelse. Den summariske beregningsmodel kan 

findes i bilag 6. Den summariske beregningsmodel gav mulighed for nemt og hurtigt, at anslå hvor stor en 

feriepengeforpligtelse som der skulle indregnes i et selskabs årsrapport. Anslaget gav et tydeligt billede af 

hvor store omkostninger, selskabet ville have i det kommende år på baggrund af ferieafholdelse. Den 

summariske beregningsmodel gav dog ikke et tydeligt billede af den reelle forpligtelse, idet der i den 

summariske model ikke tages højde for hvor meget ferie der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og hvor 

mange feriedage som der er tilbageværende for tidligere perioder. Den summariske model gav derfor alene 

et anslag til hvor stor forpligtelsen ville være, på baggrund af periodens udbetalte løn. I de sidste år inden 

overgangsperioden og den nye ferielov, har man været i stand til at foretage beregningen ved brug af den 

konkrete beregningsmodel (også under den gamle ferielov – denne model beskrives senere i hovedopgaven), 

dette har dog været valgfrit, hvorfor mange selskaber på grund af den større administrative byrde, har valgt 

at følge den summariske model som beskrevet herover.  
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3.3 Overgangsperioden  

Imellem den gamle ferielov (og summariske beregningsmodel) og den nye ferielov (og konkrete 

beregningsmodel), er der blevet implementeret en overgangsperiode. Overgangsperioden er implementeret, 

idet der ellers ville være mulighed for op til 10 ugers ferie, såfremt man gik direkte fra den gamle ferielov til 

den nye ferielov (for medarbejdere som er på arbejdsmarkedet), idet måden hvorpå man optjener ferie er 

anderledes fra den gamle til den nye ferielov. Der er blandt andet sket en ændring i hvornår ferien optjenes 

fra og til, samt hvornår og hvordan ferien kan afholdes.  

Dette ville kunne have en stor effekt på det danske samfund, såvel som de danske selskaber, da meget ferie 

til medarbejdere, ville skabe stor mangel på arbejdskraft i store dele af året (ud over den normale ved 

feriesæson).  

Som beskrevet vil der være en ændring i hvordan man optjener feriedage. I forbindelse med 

overgangsperioden vil man derfor få 16,64 feriedage, som er de feriedage som man har optjent igennem den 

gamle ferieordning, for perioden 1. januar – 31. august 2019. Denne ferie skal anvendes i perioden mellem 

1. maj og 31. august 2020. Såfremt man ikke har anvendt al denne ferie, vil denne automatisk blive overført 

til den nye ferielov, og man vil derfor kunne benytte disse feriedage frem til 31. december 2021 (udgangen 

af næste ferieår).  

I forbindelse med overgangsperioden, vil der også blive fundet anvendelse af den konkrete beregningsmodel 

i en udvidet form. Den konkrete beregningsmodel indeholder nye beregningsaspekter, men indeholder også 

beregningsaspekter som ligner den summariske beregningsmodel – som beskrevet i afsnit 2.5 Forklaring af 

beregningsmodeller. Den udvidede form vedrører et tillagt modul, som beregner hvor stor en forpligtelse 

som der skal indefryses i den nyoprettede feriefond (Folketinget, L 117, 2020) – det er denne del af 

feriepengeforpligtelsen, som stort set følger samme opgørelsesmetode som den summariske metode. Denne 

del af forpligtelsen er den langfristede gældsforpligtelse, som der bliver givet en mulighed for selskaberne til 

at indbetale såfremt de ønsker dette. Selskaberne vil også have mulighed for at beholde likviditeten i 

selskaberne (såfremt der ikke er tilstrækkelig fri likviditet til at indbetale gældsposten), og derved have 

optaget et ”lån” i Lønmodtagernes Feriemidler (Borger.dk, 2020). Lånet vil forfalde i takt med at 

medarbejderne når folkepensionsalderen, hvor der vil være mulighed for udbetaling af opsparingen 

(yderligere uddybning heraf findes i pkt. 3.4 Den nye ferielov) 
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3.4 Den nye ferielov  

Den nye ferielov minder på mange måder om den gamle ferielov, i forhold til hvor mange feriedage loven 

giver ret (25 dage) (Bekendtgørelse af lov om ferie, 2020), samt hvor mange måneder som ferien optjenes 

over (for personer som allerede er på arbejdsmarkedet). Men der er også mange forskelligheder imellem de 

to love. Største forskel som den nye ferielov har i forhold til den gamle ferielov, er måden hvorpå der optjenes 

ferie, og også hvordan feriepengeforpligtelsen skal opgøres. Andre forskelle er hvordan 

feriepengeforpligtelsen potentielt set præsenteres i et selskabs årsrapport, samt hvornår ferieåret er 

placeret. Den nye ferielov gør, at man optjener feriedage i takt med antal måneder man har været ansat i et 

selskab. Man optjener på denne måde 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned, som kan afholdes / benyttes i 

måneden efter. Denne form for ferieoptjening / ferieafholdelse kaldes samtidighedsferie, idet der ikke er en 

forskydning imellem det år som ferien optjenes i, og det år som ferien kan afholdes i. Forskydningen gjorde 

sig gældende ved den gamle ferielov, som ikke var omfattet af samtidighedsferie, og var grunden til at denne 

som beskrevet ikke levede op til EU’s arbejdstidsdirektiv.  

Den nye ferielov giver endvidere mulighed for at afholde ferie på forskud, såfremt dette aftales med 

arbejdsgiver (Dansk Industri, 2020). Dette var ikke en mulighed under den tidligere ferielov. Dette betyder 

endvidere at selskaber (i ekstreme tilfælde), ville kunne opleve at have en tilgodehavende 

feriepengeforpligtelse, idet medarbejdere har afholdt mere ferie end der er optjent.  

Ud over de ovenstående punkter omkring den nye ferielov, har denne mange sammenlignelige punkter med 

overgangsperioden, i forhold til den regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelsen. Der vil dog 

ved endelig indfasning af den nye ferielov, ikke fortsat skulle foretages yderligere indefrysning af en del af 

feriepengeforpligtelsen. Denne indefrysning sker alene i overgangsperioden, og vedrører som det ses i ”Figur 

3 – Tidslinje” alene i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, hvorfor dette element af 

beregningsmodellen ville kunne udelades, ved fuld implementering af den nye ferielov. 

Indefrysningsperioden vil derfor fordele sig over to regnskabsår, såfremt et selskabs regnskabsår følger 

kalenderåret – som der i denne hovedopgave er afgrænset til, hvorfor der findes to beregninger af 

overgangsperioden i analyseafsnittet. Dette gør der, da der både foretages indefrysning i regnskabsåret for 

2019 (med 4 måneder) og for regnskabsåret 2020 (med yderligere 8 måneder (12 måneder i alt)) – såfremt 

et selskabs regnskabsår som beskrevet følger kalenderåret. Den nye ferielov, og den endelige effekt heraf vil 

derfor først fremstå tydeligt af et selskabs årsrapport for 2021.  

Den sambehandlede lov beskriver, at der senest ved udgangen af året 2020, skal foretages endelig opgørelse 

og indberetning af det samlede indefrysningsbeløb til Lønmodtagernes Feriemidler (Folketinget, L 117, 2020). 

Selskaberne skal i denne forbindelse ydermere tage stilling til, hvorvidt de ønsker at indbetale 
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indefrysningsbeløbet til Lønmodtagernes Feriemidler, eller om de ønsker at ”parkere” beløbet / midlerne i 

selskabet. Såfremt der sker ”parkering” af beløbet / midlerne i selskabet, vil denne skulle forrentes årligt. 

Forrentningen skal endvidere afregnes årligt og kan ikke tillægges den langfristede gældsforpligtelse 

(PricewaterhouseCoopers (PWC), 2020). Renteprocenten vil blive oplyst af Lønmodtagernes Feriemidler, og 

ville skulle optages i selskabernes årsrapport som en del af selskabernes ”Øvrige finansielle omkostninger” 

(Fremgår af Bilag 2 i ÅRL (Årsregnskabsloven, 2020)). Renten vil formegentlig svare til den gennemsnitlige 

lønregulering (Grant Thornton, 2019).  

Ved ”parkering” af beløbet / midlerne i selskabet, kræves det endvidere af Lønmodtagernes Feriemidler at 

der fremsendes bekræftelse (i august måned), på at selskabet til en hver tid kan indbetale hele, eller dele af 

den forpligtelse som er ”parkeret” under ”Anden gæld – langfristet gæld” i selskabets årsrapport (Jørgensen, 

2020). Ved ”parkering” af beløbet / midlerne skal der årligt foretages opgørelse af hvor mange medarbejdere 

der når folkepensionsalderen, og deres beløb skal i den forbindelse flyttes til ”Anden gæld – kortfristet gæld”, 

idet denne som beskrevet skal afregnes ved folkepensionsalderen for den pågældende medarbejder.  

Den anden mulighed er at selskabet kan foretage indbetaling af indefrysningsbeløbet til Lønmodtagernes 

Feriemidler, dette skal dog oplyses ved indberetning af indefrysningsbeløbet, og beløbet vil forfalde til 

indbetaling i løbet af 2021.  

Det vil derfor bero på en konkret vurdering, der skal til fra selskab til selskab, i forhold til om det vil være 

hensigtsmæssigt for det enkelte selskab at foretage indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler eller ej. Dette 

kan afhænge henholdsvis af indefrysningsbeløbets størrelse, men også af den likviditetsmæssige situation 

som et selskab oplever (Jørgensen, 2020).  
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3.5 Delkonklusion på ferielovens ændring  

På baggrund af ovenstående forklaringer står det klart, at der er sket en del ændringer fra den gamle ferielov, 

igennem overgangsordningen og til den nye ferielov. Alle ovenstående forklaringer og beskrivelser er samlet 

i nedenstående skema, for let og overskueligt at fremstille hvilke tydelige forskelle der er mellem den gamle 

ferielov, overgangsperioden og den nye ferielov. Skemaet fremviser hvilke punkter i et selskabs årsrapport, 

som der vil blive påvirket af den nye ferielov. Yderligere regnskabsmæssige effekter vil blive opstillet i 

tabellerne som findes under punkt 4.2 Analyse af den regnskabsmæssige effekt.  

 

 Den gamle ferielov Overgangsperioden -

indefrysning af ferie-

midler 

Den nye ferielov  

Beregningsmodel Summarisk 

beregningsmodel 

Konkret beregningsmodel Konkret beregningsmodel 

Antal feriedage 25 25 25 

Maksimal 

optjeningstid for 25 

dage  

Ferien optjenes på 12 

måneder: 1/1-31/12, 

men kan først bruges fra 

1/5 i efterfølgende år. 

12 måneder 12 måneder 

Mulighed for 

afholdelse af ferie 

Ferie året efter 

optjening 

Samtidighedsferie – Ferie 

kan afholdes samtidig 

med den optjenes  

Samtidighedsferie – Ferie 

kan afholdes samtidig 

med den optjenes 

Ferieårets placering Maj året efter optjening 

til april året efter 

September til august, i 

forbindelse med ferien 

optjenes  

September til august, i 

forbindelse med ferien 

optjenes 

Gældens placering i 

et selskabs årsrap-

port 

Kortfristet gæld (Anden 

gæld)  

Langfristet gæld og 

kortfristet gæld (Anden 

gæld) 

Langfristet gæld og 

kortfristet gæld (Anden 

gæld) 

Administration af 

feriepengeopgørelse 

i regnskabet 

Nem og hurtig mulighed 

da der benyttes sum-

marisk beregningsmodel 

Mere administrativ tung 

ved opgørelsen, da bereg-

ningsmodel indeholder 

mange nye informationer  

Mere administrativ tung 

ved opgørelsen, da bereg-

ningsmodel indeholder 

mange nye informationer 

Tabel 1 - Forskelle i ferielovene 
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4. Analyse  

4.1 Baggrund for analyse  

Ønsket om at foretage nedenstående analyser, er sket på grund af opstart af arbejde med den nye ferielov 

og opgørelser på baggrund af denne igennem arbejdet som revisor. Der er i forbindelse med den nye ferielov, 

blevet stillet en masse spørgsmål fra kunder af forskellig karakter, til hvordan den nye ferielov vil påvirke de 

mange selskabers opstilling af regnskaber, finansielle stilling, likviditet og nøgletal som alle har en stor 

betydning for hvert enkelt selskab.  

Analysen vil være delt op i flere dele. Første del vil være en analyse af beregningen af feriepengeforpligtelsen 

ved brug af den summariske model og ved brug af den konkrete model i flere scenarier. Alle tal som benyttes, 

vil være de præcis samme – som beskrevet i afgrænsningsafsnit – for alle dele af analysen, for at tydeliggøre 

hvilken effekt den nye beregningsmodel vil have, uden reguleringer af lønninger eller andre lovmæssige 

reguleringer. Anden del af analysen vil være en analyse af udviklingen af selskabernes nøgletal, som vil 

opgøres på baggrund af den udarbejdede information i afsnit 4.2 Analyse af den regnskabsmæssige effekt. 

 

4.2 Analyse af den regnskabsmæssige effekt 

Til gennemgang af analysen vil der blive fundet anvendelse af årsregnskabsloven, begrebsrammen og 

regnskabsanalyse. Regnskabsanalysen, vil sammen med begrebsrammen danne fundament for analysen, og 

vil blive støttet af relevant lovgivning, og paragraffer fra ÅRL og andre relevante lovtekster. 

Første del af analysen, vil som beskrevet fokusere på en analyse af selskabernes økonomiske udvikling, og 

udvikling af selskabernes årsrapport, på baggrund af implementeringen af den nye ferielov.  

Som det vil fremgå af nedenstående afsnit omkring behandlingen af dataene, igennem hvert step af 

implementering af den nye ferielov, er der store regnskabsmæssige forskelle som der kan opstå ved denne 

implementering. Forskellene kan påvirke selskabernes resultater, gældsposter og likviditet. Disse forskelle vil 

alle have en betydning, for regnskabslæserens holdning til selskabernes årsrapport. De vil også have en 

betydning, for selskabernes finansielle stilling i forhold forskellige forhandlinger.  

I forbindelse med nedenstående gennemgang af bogføring og regnskabsopstilling, vil der blive fokuseret på 

de umiddelbare ændringer og de umiddelbare forskelle, som der er fra den summariske beregningsmodel, 

til den konkrete beregningsmodel igennem implementeringen af den nye ferielov.  
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4.2.1 – Summarisk beregningsmodel – Gammel ferielov  

I forbindelse med behandlingen af data for den summariske beregningsmodel, er der udarbejdet et Excel ark 

som kan findes i Bilag 6 – Summarisk beregningsmodel. Dette Excel ark fremviser sammen med 

nedenstående illustration, hvilke informationer som er nødvendige for opgørelsen af feriepengeforpligtelsen 

ved brug af denne model. Som det kan ses af Bilag 6 og nedenstående illustration (som er et udsnit heraf), er 

der ikke særlig meget information, som er nødvendigt i forbindelse med denne beregning. Det kan endvidere 

ses, at der ikke er krævet særlig stor administrativ byrde i forbindelse med denne beregning.  

 

Nedenstående eksempel på bogføring beror på den herover beskrevne, og fremviste beregning ved brug af 

den summariske metode (for fuld model se Bilag 6 – Summarisk beregningsmodel). Der kan af nederste celle 

ses feriepengeforpligtelsen ultimo, som er den der vil fremgå af gældsforpligtelsen, i følgende eksempel på 

bogføring og opstilling af selskabets årsrapport.  

Beregningen finder sted, på baggrund af den i perioden udbetalte løn til medarbejderne (herunder løn under 

ferie (Revisor Gruppen Danmark, 2020-1)), som er gennemgået og beskrevet under punkt 2.5 Forklaring af 

beregningsmodeller, gange procentsatsen på 12% (ved kalenderårsregnskab) (Thomsen, 2020).  En sådanne 

beregning, gør at man hurtigt ville kunne estimere gældsposten, som i denne forbindelse ville skulle placeres 

under Anden gæld (Kortfristet gæld). Bogføringen, indregningen (niveau 3 og 4 i begrebsrammen) og 

præsentationen (niveau 5 i begrebsrammen) i en sådanne situation ville se ud som stillet op herunder.  
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Kortfristet gæld (Anden gæld) - Balance  Personaleomkostninger – Regulering af 

feriepengeforpligtelse i resultatopgørelsen  

Debet Kredit  Debet Kredit 

 2.000.000    

 2.150.565  2.150.565  

     

     

 4.150.565  2.150.565  

 

 

Alt andet lige fremviser ovenstående bogføringseksempel, at feriepengeforpligtelsen ved benyttelse af den 

summariske beregningsmodel jf. Bilag 6 – og forudsætninger samt antagelserne som tidligere i 

hovedopgaven er beskrevet – vil have en negativ effekt på selskabets årsrapport med kr. 2.150.565.  

Den sumeriske beregningsmodel, og gamle ferielov vil som det kan ses herover alene have en effekt på den 

kortfristede gæld og resultatopgørelsen. Effekten af ovenstående bogføringseksempel kan ses i den herunder 

opstillede resultatopgørelse og balance. Nedenstående opstilling af resultatopgørelsen og balancen, tager 

alene udgangspunkt i hvilke effekter, ovenstående bogføringseksempel vil have på en resultatopgørelse og 

balance. Der vil derfor i den nedenstående opstilling, udelades mange elementer af resultatopgørelsen og 

balancen som der ellers er krav om jf. ÅRL’s skemakrav (Årsregnskabsloven, 2020). Dette omfatter blandt 

andet: Nettoomsætning, skat, egenkapital med flere. Disse udelades for at forsimple overblikket og give 

mulighed for at lave direkte sammenligninger.  

Resultatopgørelse Kroner 

- Personaleomkostninger - 2.150.565 

Årets resultat  - 2.150.565 
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Balance  

Aktiver Kroner Passiver  Kroner 

  Kortfristede 

gældsforpligtelser 

 

  Anden gæld 4.150.565 

  Kortfristede 

gældsforpligtelser i alt  

4.150.565 

  Gældsforpligtelser i alt  4.150.565 

Aktiver i alt   Passiver i alt 4.150.565 

 

Som det kan ses af ovenstående eksempel på bogføring og opstilling af selskabets resultatopgørelse og 

balance, vil et selskab af denne karakter opleve en negativ effekt på deres feriepengeforpligtelse 

(feriepengeforpligtelsen primo afgør hvor stor negativ effekt der er, men som i afgrænsning er denne sat til 

kr. 2.000.000). Jf. beregningen i ovenstående illustration og Bilag 6 – Summariske metode ses det, at man 

opfylder niveau 1 i begrebsrammen, da denne beregning er med til at give et retvisende billede jf. 

(Årsregnskabsloven, 2020) og den gamle ferielov. Niveau 2 opfyldes endvidere ved brug af den summariske 

metode ved den gamle ferielov, da procentsatsen som benyttes i beregningsmodellen, stemmer overens 

med procentsatsen som oplyses i den gamle ferielov (Thomsen, 2020). Niveau 3 som vedrører definitionen 

af hvad der er en regnskabspost, opfyldes / benyttes også da der i ÅRL Bilag 1C (Årsregnskabsloven, 2020), 

kan findes beskrivelse af henholdsvis forpligtelser og omkostninger (pkt. 8 og pkt. 14 i ÅRL Bilag 1C). Niveau 

4 i begrebsrammen som vedrører indregning og måling, opfyldes da måling og indregning sker fuldt ud i 

balancen på baggrund af beregning udarbejdet jf. den summariske beregningsmodel (Bilag 6). Det sidste 

niveau i begrebsrammen opfyldes også, da dette vedrører klassifikation og præsentation. Jf. ovenstående 

beskrivelser af ferieloven samt udarbejdede beregninger, kan der læses hvordan der foretages præsentation 

i et selskabs årsrapport. Præsentationen og klassifikationen sker forskellige steder i regnskabet (både i 

resultatopgørelsen og i balancen), da reguleringen foretages i resultatopgørelsen med residualpost i 

balancen, for at oplyse forpligtelsen ultimo perioden. Som det kan ses af ovenstående opstilling, af selskabets 

resultatopgørelse og balance vil beregningen af feriepengeforpligtelsen, ved brug af den summariske metode 

(ud fra afgrænsninger og forudsætninger fastsat tidligere) have en negativ effekt på selskabets årsrapport.  

 



Side 38 af 87 
 

4.2.2 – Konkret beregningsmodel – Indefrysning indeholdt (Overgangsperiode 1) 

I forbindelse med behandling af data til brug for den første overgangsperiode, ved anvendelse af den 

konkrete beregningsmodel (med 4 måneders indefrysning), er der foretaget følgende handlinger i forbindelse 

med beregningen og behandlingen af dataene.  

Alle dataene som behandles i forbindelse med denne del, kan findes i Bilag 7 – Overgang 1 samt 

nedenstående illustration. Der foretages i databehandlingen i Excel arket sammenlægning af alle 

omkostninger (fra bruttoløn til ”andet”) som beskrevet i metodeafsnittet 2.5 – Forklaring af 

beregningsmodeller. Denne samlede ferieberettigede lønomkostning som er på månedsbasis, bliver delt med 

et gennemsnitligt antal arbejdsdage per måned (21 dage). Det er denne daglige lønomkostning, som der 

bliver benyttet i forbindelse med opgørelsen af den kortfristede gæld. I forbindelse med behandlingen og 

beregningen af den kortfristede gældsforpligtelse bliver der for overgangsperiode 1 (perioden hvor man 

indefryser 4 måneders feriepengeforpligtelse) fratrukket 8,33 feriedage fra de fulde 25 feriedage som man 

optjener i forbindelse med et helt år. Den kortfristede gældsforpligtelse bliver derfor i denne forbindelse 

alene beregnet på baggrund af 16,67 feriedage. Den kortfristede feriepengeforpligtelse bliver ikke beregnet 

på baggrund af en procentsats, af den til medarbejderen udbetalte løn for perioden, men bliver alene 

foretaget på baggrund af den daglige lønomkostning, ganget med antallet af feriedage som ligger uden for 

indefrysningsperioden (16,67 dage). Den kortfristede feriepengeforpligtelse vil derfor automatisk være 

markant mindre, end den kortfristede feriepengeforpligtelse er i forbindelse med anvendelse af den 

summariske model. Bogføringen, indregningen og præsentationen af den kortfristede del af 

feriepengeforpligtelsen, vil blive samlet med den langfristede gældsforpligtelse, efter beskrivelsen og 

behandlingen heraf.  

I forbindelse med beregning af den langfristede gældsforpligtelse (indefrysningsbeløbet), bliver der foretaget 

beregning af den ferieberettigede løn, på samme måde som ved den kortfristede gældsforpligtelse. Her 

anvendes der dog ikke den daglige lønomkostning, men den totale ferieberettigede lønomkostning for 

perioden. En anden forskel er at man ved beregning af den kortfristede gældsforpligtelse benytter sig af en 

forventet bruttoløn, mens man ved beregning af den langfristede gældsforpligtelse benytter den faktiske 

bruttoløn. I forbindelse med denne hovedopgave er disse to tal ens, hvilket de også som regel er praksis ved 

beregning af feriepengeforpligtelsen. Det skyldes at beregningen sker i forbindelse med 

regnskabsaflæggelse, hvorfor den foretages efter regnskabsårets udløb, hvilket gør at man kan bruge faktiske 

beløb.  

Den langfristede gældsforpligtelse og beregningen heraf, følger næsten samme princip som der følges i 

forbindelse med beregning af feriepengeforpligtelsen ved anvendelse af den summariske metode. I 
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forbindelse med den langfristede gældsforpligtelse, foretages der multiplikation af den månedlige 

ferieberettigede lønomkostning – med antallet af måneder som skal afsættes til indefrysning i 

overgangsperioden. Dette gør, at den langfristede del af feriepengeforpligtelsen i forbindelse med 

overgangsperioden kommer til at minde meget om den tidligere kortfristede gældsforpligtelse ved brug af 

den summariske model (ved overgangsfasens udløb). Det gør den i og med, at denne del af beregningen 

foretages på baggrund af forhold som minder om den gamle ferielovgivning, idet indefrysningsbeløbet som 

man kan vælge at indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler eller beholde som likviditet i selskabet, vil svare 

til et års ferie uden ekstra feriedage eller allerede afholdte feriedage, ganget med en procentsats på 12,5%.  

Herunder ses illustrationen af ovenstående beskrivelse (i en forkortet udgave), som gør sig gældende i 

forbindelse med det efterfølgende bogføringseksempel, samt opstilling af selskabets resultatopgørelse og 

balance. For den fulde udgave henvises der til Bilag 7:  

 

På baggrund af den ovenstående illustration af beregningen af feriepengeforpligtelsen, vil bogføringen, 

indregningen og præsentationen af den kortfristede og langfristede del af feriepengeforpligtelsen se ud som 

opstillet herunder:  
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I forbindelse med illustrationen herunder af opstilling af selskabets resultatopgørelse og balance, vil den 

første del af overgangsperioden medføre en negativ effekt på selskabernes feriepengeforpligtelse, som det 

kan ses af ovenstående bogføringseksempel. Baggrunden for denne negative udvikling, er måden hvorpå 

man opgør de forskellige dele af feriepengeforpligtelsen, som det kan ses af ovenstående illustration af 

beregningen - som kan ses i fuldt format i Bilag 7. I ovenstående afsnit er der blevet beskrevet, hvordan man 

ved brug af den konkrete beregningsmodel benytter sig af dagslønnen og antallet af feriedage en 

medarbejder har tilbage. Dette vil i langt de fleste tilfælde medføre en lavere feriepengeforpligtelse, end ved 

anvendelse af den summariske metode. Den lavere effekt på feriepengeforpligtelsen, skyldes den nye måde 

hvorpå man opgør den kortfristede feriepengeforpligtelse. Antallet af feriedage i forhold til arbejdsdage, må 

alt andet lige udgøre en mindre procentuel andel end de 12%, som anvendes ved den summariske model. 

Fordeler man de 12% på et gennemsnitligt årligt antal arbejdsdage, ville dette svare til ca. 27 feriedage. Dette 

giver alt andet lige en mindre samlet feriepengeforpligtelse i overgangsperiode 1, ved anvendelse af den 

konkrete metode, idet der i denne del af overgangsperioden, endnu ikke vil være indeholdt nogle måneder 

med dobbelt ferie i den samlede feriepengeforpligtelse. Ovenstående gennemgang af hvorvidt der følges 

Kortfristet gæld (Anden gæld) - Balance  Personaleomkostninger – Regulering af 

feriepengeforpligtelse i resultatopgørelsen  

Debet Kredit  Debet Kredit 

 2.000.000    

 287.568  287.568  

   1.441.167  

     

 2.287.568  1.728.735  

     

Langfristet gæld (Anden gæld) - Balance  Finansielle omkostninger (rente af 

indefrysningsbeløb  

Debet Kredit  Debet  Kredit 

     

     

 1.441.167    

 0  0  

 1.441.167  0  
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begrebsrammens fem niveauer kan også laves på overgangsperiode 1. Begrebsrammens fem niveauer 

opfyldes alle sammen, som ved den gamle ferielov. Eneste forskel imellem ovenstående beskrivelse ved den 

gamle ferielov og ved overgangsordningen (og den endelige implementering), er en enkelt tilføjelse til niveau 

4 og niveau 5. Idet måden hvorpå indregning og måling samt præsentation og klassifikation, er en smule 

anderledes ved den nye ferielov og overgangsperioden, end ved den gamle ferielov. Dette skyldes 

anvendelsen af den konkrete beregningsmodel, samt præsentationen og klassifikationen bliver fordelt på 

henholdsvis kortfristet og langfristet gældsforpligtelse samt resultatopgørelsen. Hvorimod der ved den gamle 

ferielov, alene blev præsenteret på den kortfristede gældsforpligtelse og resultatopgørelsen.  

Resultatopgørelse Kroner 

- Personaleomkostninger - 1.728.735 

Årets resultat  - 1.728.735 

 

Balance  

Aktiver Kroner Passiver  Kroner 

  Langfristede 

gældsforpligtelser 
 

  Anden gæld 1.441.167 

  Langfristede 

gældsforpligtelser i alt  
1.441.167 

  Kortfristede 

gældsforpligtelser 
 

  Anden gæld 2.287.568 

  Kortfristede 

gældsforpligtelser i alt  
2.287.568 

  Gældsforpligtelser i alt  3.728.735 

Aktiver i alt   Passiver i alt 3.728.735 

 

Alt andet lige fremviser ovenstående eksempel på bogføring, og opstilling af selskabets resultatopgørelse og 

balance i forbindelse med feriepengeforpligtelsen i første del af overgangsperioden (ved brug af den 

konkrete beregningsmodel jf. Bilag 7 og ovenstående illustration), at der vil være en mindre kortfristet 

gældsforpligtelse, end ved indregning ved brug af den summariske model (jf. Bilag 7). Der vil dog fremkomme 

en langfristet gældsforpligtelse. Men som det kan aflæses af ovenstående eksempel på bogføring og opstilling 
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af selskabets resultatopgørelse og balance, vil den samlede effekt på resultatopgørelsen (under opsatte 

forudsætninger og antagelser) være mindre ved brug af den konkrete model.  

Som det kan ses af ovenstående opstillinger, er der endnu ikke en rentemæssig effekt af at have den 

langfristede gældsforpligtelse præsenteret i selskabets årsrapport. Dette skyldes, at renten først vil blive 

beregnet efter fuld implementeringen og oplysning af indefrysningsbeløbet til Lønmodtagernes Feriemidler, 

efter stillingtagen til hvorvidt man ønsker at indbetale indefrysningsbeløbet, eller bibeholde likviditeten i 

selskabet. Der vil samlet være en negativ effekt på selskabets årsrapport med kr. 1.728.735, på grund af den 

mindre stigning i den kortfristede gældsforpligtelse, der skyldes den nye opgørelsesmetode (den konkrete 

model), som det kan ses af ovenstående opstilling af selskabets resultatopgørelse og balance.  

 

4.2.3 – Sammenligning af den summariske model og den konkrete model  

Som det kan ses af ovenstående afsnit ”4.2.1 – Summarisk beregningsmodel – Gammel ferielov” og afsnit 

”4.2.2 – Konkret beregningsmodel – Indefrysning indeholdt (Overgangsperiode 1)”, er der forskelle mellem 

den summariske beregningsmodel og den konkrete beregningsmodel. De to beregningsmodellers største 

forskelle er beskrevet tidligere i hovedopgaven i afsnit ”2.5 Forklaring af beregningsmodeller”, som forklarer 

at den konkrete beregningsmodel tager højde for overbragte feriedage og afholdte feriedage, samt andre 

poster afholdt af arbejdsgiver. Som det fremgår af afsnit ”1.4 – Afgræsning” tages der ikke højde for disse i 

de teoretiske beregninger i denne hovedopgave, idet der udelukkende ønskes at fremvise udviklingen ved 

benyttelse af den konkrete beregningsmodel med fuld tilgængelig ferie. Ser man på beregningerne som 

foretages i praksis, vil der dog være en markant større forskel på anvendelsen af de to metoder. Baggrunden 

for dette, er de udledte effekter af overførslen af ferie fra tidligere år og afholdelsen af ferie i indeværende 

regnskabsår samt omkostninger såsom arbejdsgiver betalt pension. Såfremt der ville være taget højde for 

dette i forbindelse med denne hovedopgave, ville beregningseksemplerne kunne have set meget anderledes 

ud. I praksis vil de fleste selskaber opleve at en anvendelse af den konkrete beregningsmodel, altid vil have 

en negativ effekt på selskabernes feriepengeforpligtelse, endda også større end ved anvendelse af den 

summariske model.  

Ud fra illustrationerne herunder (jf. bilag 11 og bilag 12), som alene fremviser enkelte medarbejdere, vil der 

være en større feriepengeforpligtelse for medarbejderne, ved anvendelse af den konkrete 

beregningsmetode, end ved anvendelse af den summariske metode.  
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Som det fremgår af de to ovenstående illustrationer, vil anvendelsen af den konkrete beregningsmodel i 

praksis give en større feriepengeforpligtelse, end ved anvendelse af den summariske model. Baggrunden for 

dette er, at der er mulighed for at tage højde for overførte feriedage, og allerede afholdte feriedage, samt 

omkostninger som afholdes af arbejdsgiver, som eksempelvis pension i ovenstående eksempel. Disse er der 

som tidligere beskrevet afgrænset for, i forbindelse med de teoretiske beregninger. 
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4.2.4 – Konkret beregningsmodel – Indefrysning indeholdt (Overgangsperiode 2)  

Behandlingen af data for anden del af overgangsperioden, minder meget om databehandlingen for første del 

af indefrysnings- / overgangsperioden. Der er dog nogle forskelle i forhold til hvor stor 

feriepengeforpligtelsen ender med at blive, og fordelingen mellem den kortfristede og den langfristede 

gældsforpligtelse. Beregningsprincipperne som benyttes i overgangsperiode 2, er de samme som der 

benyttes i forbindelse med overgangsperiode 1, hvorfor der for beskrivelse af disse, henvises til afsnit 4.2.2 

Konkret beregningsmodel – Indefrysning indeholdt (Overgangsperiode 1).  

I forbindelse med behandling og beregning af feriepengeforpligtelserne i Overgangsperiode 2, skal man være 

opmærksom på en markant stigning i den samlede feriepengeforpligtelse. Dette skyldes, at man skal 

medtage den langfristede gældsforpligtelse for Overgangsperiode 1 i sin beregning. Herefter vil den 

langfristede gældsforpligtelse samlet vil udgøre stort set det samme beløb (mindre procentuel afvigelse), 

som den kortfristede gældsforpligtelse gjorde ved brug for den summariske model - før overgangen til den 

nye ferielov. Dette skaber en samlet større feriepengeforpligtelse end ved den summariske model og 

overgangsperiode 1, idet man skal medregne 4 måneders feriepengeforpligtelse som kortfristet gæld jf. den 

nye ferielov (ferien optjent i perioden 1. september 2020 til 31. december 2020) (Grant Thornton, 2019).  

Alle dataene som behandles i forbindelse med denne del, kan findes i Bilag 8 – Overgang 2 samt i den 

nedenstående illustration, som i lighed med illustrationen fra overgangsperiode 1 fremviser et udsnit af den 

fulde beregning.  
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Primotal udvides i forhold til forudsætninger og antagelser, på baggrund af ovenstående beskrivelser af tillæg 

af den langfristet feriepengeforpligtelse primo (jf. beregning i Overgangsperiode 1). Tillægget kan endvidere 

ses af ovenstående illustration.  

Bogføringen, indregningen og præsentationen af den kortfristede og langfristede del af 

feriepengeforpligtelsen, på baggrund af de udarbejdede beregninger illustreret herover og i Bilag 8 – 

Overgang 2, vil se ud som opstillet herunder: 

Kortfristet gæld (Anden gæld) - Balance  Personaleomkostninger – Regulering af 

feriepengeforpligtelse i resultatopgørelsen  

Debet Kredit  Debet Kredit 

 2.287.568    

   2.882.339  

1.143.784    1.143.784 

     

 1.143.784  1.738.555  
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Som det fremgår af ovenstående bogføringseksempel af feriepengeforpligtelsen, er den samlede gældspost 

steget markant i forhold til den summariske opgørelse af feriepengeforpligtelsen ved brug af den gamle 

ferielov, samt Overgangsperiode 1 ved brug af den konkrete beregningsmodel. Dette skyldes den overbragte 

langfristede gældsforpligtelse fra Overgangsperiode 1 som beskrevet tidligere.  

Ovenstående bogføringseksempel kan ses præsenteret i følgende resultatopgørelse og balance. I lighed med 

Overgangsperiode 1, vil denne som illustreret i bogføringseksemplet indeholde både en langfristet og 

kortfristet gældsforpligtelse. Der vil som beskrevet ovenfor i afsnittet omkring Overgangsperiode 1, fortsat 

ikke foretages forrentning, idet denne først indsættes ved den fulde implementering af ferieloven.  

 

Resultatopgørelse Kroner 

- Personaleomkostninger - 1.738.555 

Årets resultat  - 1.738.555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristet gæld (Anden gæld) - Balance   

Debet Kredit    

 1.441.167    

 2.882.339    

     

     

 4.323.506    
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Balance  

Aktiver Kroner Passiver  Kroner 

  Langfristede 

gældsforpligtelser 
 

  Anden gæld 4.323.506 

  Langfristede 

gældsforpligtelser i alt  
4.323.506 

  Kortfristede 

gældsforpligtelser 
 

  Anden gæld 1.143.784 

  Kortfristede 

gældsforpligtelser i alt  
1.143.784 

  Gældsforpligtelser i alt  5.467.290 

Aktiver i alt   Passiver i alt 5.467.290 

 

Som det fremgår af ovenstående teoretiske beregninger, illustrationer, skemaer og beskrivelser, vil der i 

forbindelse med overgangsperiode 2 være en enorm udvikling i feriepengeforpligtelsen. Dette skyldes, at der 

i de ovenstående teoretiske eksempler, ikke tages højde for elementerne beskrevet i afsnit ”4.4.3 – 

Sammenligning af den summariske model og den konkrete model”. Disse elementer er alle elementer, som 

ville have haft en stor effekt på beregningen af feriepengeforpligtelsen for 2. overgangsperiode. Baggrunden 

for dette er, at der formegentlig er mange medarbejdere som ville have anvendt nogle af de 8,33 feriedage, 

hvorfor denne kortfristede gældsforpligtelse ikke ville være på samme niveau, som den er i de ovenstående 

teoretiske beregninger. I praksis vil der derfor formegentlig være en mere jævn udvikling i 

feriepengeforpligtelsen i modsætning til de markante udviklinger disse teoretiske beregninger fremviser.  
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4.2.5 – Konkret beregningsmodel – Endelig implementering af ny ferielov 

I forbindelse med behandling af den endelige implementering af den nye ferielov, findes der alene 

anvendelse af den kortfristede gældsforpligtelse ved den konkrete beregningsmodel, til brug for beregning 

af feriepengeforpligtelsens regulering. Dette gøres, idet den samlede indefrysning er opgjort i løbet af 

Overgangsperiode 1 og Overgangsperiode 2.  

Den samlede feriepengeforpligtelse kan komme til at se meget forskellig ud, afhængigt af vurderingen af det 

enkelte selskabs likviditetsmæssige situation. Det skyldes at denne har en betydning for om der ønskes 

bibeholdelse af indefrysningsbeløbet i selskabet, eller den direkte afregning til Lønmodtagernes Feriemidler 

(Jørgensen, 2020). Der vil derfor herunder være to behandlinger af dataene, som vil fremvise hvilke resultater 

de to umiddelbare muligheder giver for selskaberne.   

Der foretages ikke anvendelse af tredje metode med delvis indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler (Virk 

- Din guide til Ny Ferielov, 2020). Baggrunden for dette er, at denne metode følger en blanding af de to andre 

metoder, og det vurderes endvidere at der ikke vil findes stor anvendelse af denne metode blandt 

selskaberne.  

Den ene behandling vil som beskrevet, være ved bibeholdelse af indefrysningsbeløbet i selskabet hvorfor der 

vil blive påregnet en rente herfor. Den anden vil som beskrevet være ved indbetaling til Lønmodtagernes 

Feriemidler, hvorfor der kan ses et stort træk på selskabets likvide midler ved denne del af analysen.  

4.2.5.1 – Endelig implementering 1 

Alle dataene som behandles i forbindelse med denne del kan findes i Bilag 9 – Endelig implementering 1. De 

kan endvidere ses i den nedenstående illustration, som fremviser et udsnit af beregningen af 

feriepengeforpligtelsen - ved anvendelse af den konkrete beregningsmodel ved fuld implementering af den 

nye ferielov. Beregningen herunder vil fortsat indeholde beregning af den langfristede gældsforpligtelse (fra 

overgangsperioden), for at illustrere, at denne fortsat indgår i det efterfølgende bogføringseksempel samt 

opstilling af selskabets resultatopgørelse og balance.  
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Ved nedenstående opstilling af bogføringseksempel ses resultatet (rentetillægget) af at bibeholde 

indefrysningsbeløbet i selskabet, jf. ovenstående illustration eller den fulde udgave jf. Bilag 9 – Endelig 

implementering 1.  

Kortfristet gæld (Anden gæld) - Balance  Personaleomkostninger – Regulering af 

feriepengeforpligtelse i resultatopgørelsen  

Debet Kredit  Debet Kredit 

 1.143.784    

 2.287.567  2.287.567  

     

     

 3.431.351  2.287.567  
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I ovenstående bogføringseksempel kan der findes mindre differencer til Bilag 9 – Endelig implementering 1, 

som også vil fremstå af den kommende opstilling af selskabets resultatopgørelse og balance som skyldes få 

mindre afrundingsdifferencer. Der er for overskuelighedens og korrekthedens skyld, derfor bibeholdt tallene 

i den langfristede gældsforpligtelse jf. Bilag 8 – Overgangsperiode 2, idet den mindre difference (samlet kr. 

2) ikke vurderes at have relevans for et selskabs årsrapport, og den videre analyse af selskabets nøgletal. 

Renten er fastsat til 3% ud fra forskellige aspekter (PricewaterhouseCoopers (PWC), 2020). Renten er 

endvidere i ovenstående afregnet i indeværende regnskabsår, idet det er en forventning om, at den ikke ville 

kunne akkumuleres i den langfristede gældsforpligtelse (PricewaterhouseCoopers (PWC), 2020).  

Det ovenstående eksempel på bogføring, ved den endelige implementering af ferieloven jf. Bilag 9 – Endelig 

implementering 1, og det ovenstående udsnit af denne, vil blive præsenteret på følgende måde i selskabets 

resultatopgørelse og balance. Som det kan ses af denne, vil der nu også blive anvendt selskabets ”likvider” 

samt ”andre finansielle omkostninger” jf. skemakrav (Årsregnskabsloven, 2020). I lighed med 

Overgangsperiode 1 og Overgangsperiode 2, vil denne som det fremgår af bogføringseksemplet både 

indeholde en langfristet og kortfristet gældsforpligtelse.  

Langfristet gæld (Anden gæld) - Balance  Finansielle omkostninger (rente af 

indefrysningsbeløb  

Debet Kredit  Debet  Kredit 

 4.323.506    

     

   129.705  

     

 4.323.506  129.705  

     

Likvide midler (På grund af renteindbetaling 

til Lønmodtagernes Feriemidler)  

  

Debet Kredit    

     

     

 129.705    

     

 129.705    
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Resultatopgørelse Kroner 

- Personaleomkostninger - 2.287.567 

Resultat af primær drift - 2.287.567 

- Finansielle omkostninger - 129.705 

Årets resultat  -  2.417.272 

 

Balance  

Aktiver Kroner Passiver  Kroner 

Omsætningsaktiver 
 

Langfristede 

gældsforpligtelser 
 

Likvide midler  - 129.705 Anden gæld 4.323.506 

Omsætningsaktiver i alt  - 129.705 Langfristede 

gældsforpligtelser i alt  
4.323.506 

 
 

Kortfristede 

gældsforpligtelser 
 

  Anden gæld 3.431.351 

 
 

Kortfristede 

gældsforpligtelser i alt  
3.431.351 

  Gældsforpligtelser i alt  7.754.857 

Aktiver i alt  - 129.705 Passiver i alt 7.754.857 

 

Den ovenstående præsentation af selskabets resultatopgørelse og balance vil fremvise en negativ bankkonto. 

I praksis ville de fleste selskaber have tilstrækkelige likvider, til at afregne denne fra en eventuel aktiv post 

(så denne i praksis fortsat er positiv). Såfremt dette ikke er tilfældet, ville der blive benyttet en kassekredit 

og likviditetstrækket ville derfor placeres under passiver.   
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4.2.5.2 – Endelig implementering 2 

Alle dataene som behandles i forbindelse med denne del af analysen af bogføring og opstilling af selskabets 

resultatopgørelse og balance, kan findes i Bilag 10 – Endelig implementering 2.  

Illustrationen herunder præsenterer et udsnit af Bilag 10 – Endelig implementering 2.  

 

 

  



Side 53 af 87 
 

Ovenstående illustration vil i forbindelse med opstilling af bogføringseksempel ved fuld indbetaling af 

indefrysningsbeløbet til Lønmodtagernes Feriemidler give følgende resultat: 

 

 

Som det kan ses i ovenstående bogføringseksempel, foretages der som beskrevet den fulde indbetaling af 

indefrysningsbeløbet. Dette har en negativ effekt på de likvide midler, men har til gengæld en positiv effekt 

på selskabernes langfristede feriepengeforpligtelse. Af nedenstående opstilling af selskabets 

resultatopgørelse og balance, ses effekten af den fulde indbetaling af indefrysningsbeløbet til 

Lønmodtagernes Feriemidler. Der vil i den forbindelse ikke findes beregning af rentebeløb, idet det forventes 

at der ikke skal pålægges dette ved en fuld indbetaling. 

Resultatopgørelse Kroner 

- Personaleomkostninger - 2.287.567 

Årets resultat  - 2.287.567 

 

Kortfristet gæld (Anden gæld) - Balance  Personaleomkostninger – Regulering af 

feriepengeforpligtelse i resultatopgørelsen  

Debet Kredit  Debet Kredit 

 1.143.784    

 2.287.567  2.287.567  

     

     

 3.431.351  2.287.567  

     

Langfristet gæld (Anden gæld) - Balance  Likvide midler (på grund af indbetaling til 

Lønmodtagernes Feriemidler)   

Debet Kredit  Debet  Kredit 

 4.323.506    

     

4.323.506    4.323.506 

     

 0   4.323.506 
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Balance  

Aktiver Kroner Passiver  Kroner 

Omsætningsaktiver 
 

Langfristede 

gældsforpligtelser 
 

Likvide midler  - 4.323.506 Anden gæld 0 

Omsætningsaktiver i alt  
- 4.323.506 

Langfristede 

gældsforpligtelser i alt  
0 

 
 

Kortfristede 

gældsforpligtelser 
 

  Anden gæld 3.431.351 

 
 

Kortfristede 

gældsforpligtelser i alt  
3.431.351 

  Gældsforpligtelser i alt  3.431.351 

Aktiver i alt  - 4.323.506 Passiver i alt 3.431.351 

 

Som det ses af illustrationerne og skemaerne i de ovenstående dele af punkt 4.2.5 – Konkret 

beregningsmodel – Endelig implementering af ny ferielov, er der stor forskel imellem at bibeholde 

indefrysningsbeløbet i selskabet, eller at foretage den fulde indbetaling til Lønmodtagerens Feriemidler.  

Dette skyldes den store langfristede gældsforpligtelse, som ses på grund af indefrysningskravet. Som tidligere 

beskrevet, afhænger indbetalingsmuligheden af det enkelte selskabs likviditetsmæssige stilling. Baggrunden 

for en eventuel indbetaling, beror alene på en konkret vurdering fra selskab til selskab. Det skyldes at nogle 

selskaber er meget afhængige af bestemte nøgletal, som kan påvirkes af gældsforpligtelserne og likviderne. 

Nøgletallene vil blive behandlet i den følgende del af analysen. Dog beror indbetalingsmuligheden 

hovedsageligt på baggrund af den konkrete vurdering af et selskabs likviditet og renteudgift ved indefrysning 

eller indbetaling, og nøgletallene er derfor en sideeffekt heraf.  

Det er tidligere beskrevet, at selskaberne endvidere har en tredje mulighed for afregning af 

indefrysningsbeløbet. Den tredje mulighed omhandler som beskrevet en delvis indbetaling af selskabets 

indefrysningsbeløb (afregning af enkelte medarbejdere om året) (Virk - Din guide til Ny Ferielov, 2020). Dette 

vil give selskaberne en mulighed for at regenerer likviditet løbende, og derved ikke opleve store 

likviditetsmæssige træk som ved den fulde indbetaling. I denne forbindelse vil man dog løbende fortsat skulle 

forrente det tilbageværende indefrysningsbeløb, jf. tidligere beskrivelse af forretning heraf 

(PricewaterhouseCoopers (PWC), 2020). Denne model er i forbindelse med hovedopgaven ikke behandlet, 
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idet det vurderes at denne er en blanding af de to ovenstående scenarier, og hovedopgaven ønsker at 

tydeliggøre de største effekter af den nye ferielov. Det skal dog noteres at denne metode potentielt set kan 

være den metode, som mange selskaber vælger at gøre brug af i praksis, på grund af den nuværende situation 

(COVID-19). Hovedårsagen til dette, er at den giver mulighed for løbende at foretage afdrag på den 

langfristede gældsforpligtelse, og derfor løbende giver mulighed for at nedbringe denne og den affødte rente 

heraf, uden store likviditetsmæssige træk.  

 

4.2.6 – Delkonklusion  

Alt andet lige vil der på baggrund af ovenstående behandling af feriepengeberegningerne og gennemgang af 

bogføring samt opstilling af selskabernes resultatopgørelse og balance ses forskellige regnskabsmæssige 

effekter som et selskab af denne karakter vil opleve. Der foretages præsentation i to skemaer for at fremvise 

de ovenstående effekter på en tydelig måde. 

Skemaerne vil henholdsvis indeholde effekten på posterne som påvirkes i resultatopgørelsen og effekten på 

posterne som påvirkes i balancen.  

Opsummeret effekt på resultatopgørelsen  

 Personale-

omkostninger 

Finansielle 

omkostninger  

Årets resultat 

4.2.1 Summarisk metode - 2.150.565 - - 2.150.565 

4.2.2 Konkret beregningsmodel – 

Indefrysning indeholdt 

(overgangsperiode 1) 

- 1.728.735 - - 1.728.735 

4.2.3 Konkret beregningsmodel – 

Indefrysning indeholdt 

(overgangsperiode 2) 

- 1.738.555 - - 1.738.555 

4.2.5.1 Konkret beregningsmodel 

– Endelig implementering af ny 

ferielov med lang gæld  

- 2.287.567 - 129.705 - 2.417.272 

4.2.5.2 Konkret beregningsmodel 

– Endelig implementering af ny 

ferielov uden lang gæld 

- 2.287.567 - - 2.287.567 
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Som det kan ses af ovenstående skema, vil der ved implementeringen af den nye ferielov ske en markant 

forværring af selskabernes resultater. Dette sker som en effekt af reguleringen af selskabernes 

feriepengeforpligtelse over personaleomkostninger, samt den eventuelle affødte rente af at bibeholde 

indefrysningsbeløbet i selskabet.  

Skemaet herunder, fremviser i lighed med det ovenstående skema, hvilke effekter den nye ferielov har på 

henholdsvis likvider, langfristede gældsforpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser med de beregnede 

feriepengeforpligtelser. Som det kan ses af nedenstående skema, vil selskaberne samlet kunne opleve en 

større gældspost (såfremt man vælger at bibeholde indefrysningsbeløbet i selskabet), hvorimod selskaberne 

ved en eventuel indbetaling, rent teoretisk og på baggrund af ovenstående beregningseksempler vil opleve 

en faldende gældsforpligtelse.  

Opsummeret effekt på balancen 

 Likvide midler Anden gæld (langfristet 

gæld) 

Anden gæld (kortfristet 

gæld) 

4.2.1 Summarisk metode - - 4.150.565 

4.2.2 Konkret beregningsmodel – 

Indefrysning indeholdt 

(overgangsperiode 1) 

- 1.441.167 2.287.568 

4.2.3 Konkret beregningsmodel – 

Indefrysning indeholdt 

(overgangsperiode 2) 

- 4.323.506 1.143.784 

4.2.5.1 Konkret beregningsmodel 

– Endelig implementering af ny 

ferielov med lang gæld  

-129.705 4.323.506 3.431.351 

4.2.5.2 Konkret beregningsmodel 

– Endelig implementering af ny 

ferielov uden lang gæld 

-4.323.506 - 3.431.351 

 

Ovenstående teoretiske beregninger, kan dog godt afvige for beregningerne i praksis. Dette sker, idet der i 

praksis formegentlig altid vil være flere medarbejdere, som medtager ferie fra tidligere perioder. Hvorfor 

beregningerne i praksis og ved udladelse af tidligere beskrevne afgræsninger, ville kunne have set anderledes 

ud. Dette kunne det have gjort, idet overførslen af ferie fra tidligere perioder kunne bidrage til at 
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feriepengeforpligtelsen ved brug af den konkrete metode (ved indbetaling), ville kunne afføde en større 

gældspost end ved brug af den summariske metode.  

De ovenstående beregninger er dog med til at bidrage til at identificere hvilke regnskabsmæssige effekter, 

der er i forbindelse med implementeringen af den nye ferielov. Men som beskrevet, er det ikke nødvendigvis 

disse teoretiske beregninger, som fremviser præcis hvilke effekter som der kunne være i forbindelse med 

praksis ved implementeringen af den nye ferielov, men de giver en klar indikation heraf.  
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4.3 Analyse af nøgletal  

Den anden del af analysen vil som beskrevet, fokusere på en analyse af selskabernes nøgletal, og hvordan 

disse udvikler sig igennem implementeringen af den nye ferielov. Der vil som beskrevet tidligere i 

hovedopgaven blive fokuseret på nøgletallene soliditetsgrad og likviditetsgrad, da disse har den største 

relevans i forhold til implementeringen af den nye ferielov.  

Når regnskabsposterne i de ovenstående afsnit har mulighed for at blive påvirket, betyder det endvidere at 

der vil være en påvirkning af selskabernes nøgletal, idet alle posterne i selskabernes resultatopgørelse og 

balance, er relevante for forskellige nøgletal i selskabernes årsrapporter. Der vil både blive foretaget en 

analyse af selskabets udvikling i nøgletal, ved indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, samt en analyse 

ved bibeholdelse af likviditeten i selskaberne, idet dette kan have en større eller mindre effekt på 

selskabernes nøgletal og finansielle stilling. Der foretages ikke en analyse af udvikling i selskabets nøgletal 

ved benyttelse af den tredje metode, idet den ikke vurderes relevant i denne forbindelse, da det som tidligere 

beskrevet, er en blanding af de to andre metoder.  

Der vil i forbindelse med analysen, ikke blive taget højde for eventuelle forhold, som ville blive påvirket i 

forbindelse med en reformulering jf. afsnit 1.4 Afgrænsning.  

I forbindelse med analysen ved den fulde indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler vil udviklingen som 

beskrives, kræve at selskaberne har tilstrækkelig likviditet, til at foretage indbetalingen. Dette sker, da det 

vurderes at et eventuelt træk på en kassekredit ved manglende likviditet, vil have en større renteeffekt end 

bibeholdelsen af indefrysningsbeløbet.   

 

  



Side 59 af 87 
 

4.3.1 – Soliditetsgraden   

Soliditetsgraden er et af de relevante nøgletal for et selskabs ejer jf. teoriafsnittet 2.4 Teori. Formlen for 

soliditetsgraden er som beskrevet: 
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑥 100

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
= 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛. I henhold til implementeringen af 

den nye ferielov, vil soliditetsgraden på baggrund af ovenstående gennemgang af selskabets 

resultatopgørelse og balance, forbundet med de to metoder for behandling af den endelige implementering 

af ferieloven, være blandt et af de nøgletal som vil opleve den største effekt (Dinero - Soliditetsgrad , 2020).  

Baggrunden for dette er, at selskabets aktiver og egenkapital indgår i formlen. Som det fremgår af 

ovenstående afsnit omkring udviklingen i et selskabs resultatopgørelse og balance, fremviser afsnit 4.2.6 – 

Delkonklusion, at der vil være en stor forskel for et selskabs endelige balance og resultatopgørelse, afhængigt 

af hvilken af de to metoder, som et selskab vælger at benytte sig af. Der vil herunder blive illustreret 

hvorledes der vil ske et fald eller en stigning i et selskabs soliditetsgrad, samt blive beskrevet hvorfor den ene 

metode har en større effekt end den anden metode. 

 

  

 Gamle ferielov 1. overgangsperiode 2. overgangsperiode Endelig 

implementering 

Ved indbetaling  Falder Falder (mindre end 

summarisk)  

Falder  Stiger 

Begrundelse for 

udvikling 

1 2 3 4 

Ved bibeholdelse 

af indefrysning 

Falder Falder (mindre end 

summarisk) 

Falder Falder 

Begrundelse for 

udvikling 

5 6 7 8 
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Begrundelse for udvikling i soliditetsgraden ved indbetaling jf. ovenstående skema 

1. Som det kan ses af ovenstående formel og de tidligere oplyste regnskabstal i forbindelse med 

analysen heraf, vil et selskab af denne type opleve et fald i deres soliditetsgrad. Dette sker på grund 

af reguleringen af feriepengeforpligtelsen, som har en negativ effekt på selskabets egenkapital, mens 

aktiverne alt andet lige ikke påvirkes.   

 

2. Selskabets soliditetsgrad vurderes i første overgangsperiode (direkte sammenlignelig med 

anvendelsen af den summariske metode), at ville opleve et mindre fald på baggrund af de 

ovenstående analyserede regnskabsoplysninger ved anvendelse af den konkrete beregningsmetode, 

end ved anvendelse af den summariske metode. Baggrunden for dette er, at der i de ovenstående 

beregninger, foretages en mindre regulering af feriepengeforpligtelsen ved anvendelse af den 

konkrete beregningsmodel, end ved anvendelse af den summariske model. Dette medfører en 

mindre negativ egenkapital og en uændret aktivsum.  

 

3. Selskabets soliditetsgrad vil i forbindelse med anden overgangsperiode, alt andet lige opleve et fald 

på ca. samme størrelse som ved første overgangsperiode. Baggrunden for det, er den tidligere 

beskrevet og gennemgået udvikling af selskabets egenkapital som vil udvikle sig negativt i forbindelse 

med bogføringen af feriepengereguleringen, samt en uændret aktivsum.    

 

4. Som det kan ses af ovenstående, vil selskabet i så fald at de vælger at foretage en indbetaling af 

indefrysningsbeløbet, opleve en stigning i selskabets soliditetsgrad. Grunden til denne stigning er, at 

selskabet alt andet lige vil opleve et større fald i aktivsum – såfremt der er tilstrækkelig likviditet til 

at afregne det skyldige indefrysningsbeløb – end faldet i egenkapital på baggrund af reguleringen af 

feriepengeforpligtelsen. Da faldet er større for aktivsummen end den er for egenkapitalen, vil det 

som det kan ses af formlen have en positiv effekt på selskabets soliditetsgrad. 
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Begrundelse for udvikling i soliditetsgraden ved bibeholdelse af indefrysning jf. ovenstående skema 

5. Udviklingen i selskabets soliditetsgrad, i forbindelse med bibeholdelse af indefrysningsbeløbet vil ved 

anvendelse af den summariske metode, ikke være anderledes end det er beskrevet i afsnit 1.  

 

6. Udviklingen ved anvendelse af den konkrete metode ved første overgangsperiode, i forbindelse med 

bibeholdelse af indefrysningsbeløbet, vil ikke være anderledes end det er beskrevet i afsnit 2.  

 

7. Effekten på selskabets soliditetsgrad vil i forbindelse med anden overgangsperiode, ikke være 

anderledes end effekten som beskrives i afsnit 3, hvorfor der henvises dertil for yderligere 

beskrivelse.  

 

8. Den eneste periode hvor der vil være forskel på soliditetsgraden, er ved den endelige implementering 

af den nye ferielov, og anvendelsen af den konkrete beregningsmodel ved bibeholdelse af 

indefrysningsbeløbet. Såfremt et selskab vælger at bibeholde indefrysningsbeløbet som langfristet 

gæld, med den affødte rente som der som tidligere beskrevet skal afregnes, vil der opleves et fald i 

selskabets soliditetsgrad. Baggrunden for dette er placeret i formlen, samt den tidligere beskrevne 

udvikling i selskabets aktivsum samt egenkapital. I forbindelse med bibeholdelse af 

indefrysningsbeløbet, vil selskabets egenkapital alt andet lige falde mere end selskabets aktivsum 

ved renteafregning. Effekten for selskabets soliditetsgrad vil derfor være negativ.  

 

Ovenstående illustration og beskrivelse, kan tyde på at såfremt et selskab vælger at indbetale, hvis der er 

tilstrækkelig likviditet til afregning af det skyldige indefrysningsbeløb, alt andet lige kan have en forventning 

om at selskabet vil opleve en positiv udvikling i selskabets soliditetsgrad. I modsætning til hvis selskabet 

vælger at bibeholde indefrysningsbeløbet, ved den endelige implementering af den nye ferielov. Dette 

betyder, at selskaber som er afhængige af deres nøgletal, og som har tilgængelig likviditet, med fordel kan 

vælge at foretage en indbetaling, for at forsøge at bibeholde soliditetsgraden på et tilfredsstillende niveau 

(mellem 30% og 40%). Hvorimod selskaber som vælger at bibeholde indefrysningsbeløbet, kan forvente at 

deres soliditetsgrad alt andet lige vil fortsætte en negativ udvikling og formegentlig vil udvikle sig til at være 

på et ikke tilfredsstillende niveau (Dinero - Soliditetsgrad , 2020).  
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4.3.2 – Likviditetsgraden 

Som det beskrives i teoriafsnittet, er likviditetsgraden i lighed med soliditetsgraden, et af de nøgletal som der 

er meget interessante for et selskabs ejer (og eventuelle andre regnskabslæsere). Formlen som der anvendes 

for at beregne likviditetsgraden er: 
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑔æ𝑙𝑑
𝑥 100 = 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛.  

I forbindelse med implementeringen af den nye ferielov, samt den ovenstående gennemgang af et selskabs 

resultatopgørelse og balance, er det tydeligt, at den ovenstående formel for likviditetsgraden vil opleve en 

stor effekt. Effekten sker på baggrund af den konstante regulering, som der bliver foretaget for enten 

omsætningsaktiverne (likviderne), eller den kortfristede gældsforpligtelse (anden 

gæld/feriepengeforpligtelsen) (Dinero - Likviditetsgraden, 2020).  

 

  

 Gamle ferielov 1. overgangsperiode 2. overgangsperiode Endelig 

implementering 

Ved indbetaling  Falder Falder (mindre end 

summarisk) 

Stiger Falder mere end 

ved indefrysning 

Begrundelse for 

udvikling 

9 10 11 12 

Ved 

indefrysning 

Falder Falder (mindre end 

summarisk) 

Stiger Falder mindre end 

ved indbetaling 

Begrundelse for 

udvikling 

13 14 15 16 
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Begrundelse for udvikling i likviditetsgraden ved indbetaling jf. ovenstående skema 

9. Som det kan ses af ovenstående formel, som viser hvordan man beregner likviditetsgraden, samt de 

tidligere oplyste, beregnede og opstillede regnskabstal, vil et selskab opleve en negativ udvikling i 

selskabets likviditetsgrad, ved anvendelse af den summariske beregningsmodel. Dette sker på 

baggrund af den markante regulering af den kortfristede feriepengeforpligtelse (den fulde 

feriepengeforpligtelse ved anvendelse af den summariske metode), mens omsætningsaktiver 

(likvider) bibeholdes.  

 

10. Som det kan ses af ovenstående skema, vil selskabet i forbindelse med den første overgangsperiode, 

i lighed med anvendelsen af den summariske metode opleve et fald i deres likviditetsgrad. Faldet i 

likviditetsgraden vil ved anvendelse af den konkrete metode i forbindelse med første 

overgangsperiode, dog være markant mindre end ved anvendelse af den summariske metode. 

Baggrunden for dette er, at der ved første overgangsperiode ved anvendelse af den konkrete metode 

vil være en markant mindre regulering af selskabets korte gæld, da størstedelen af 

feriepengereguleringen vil være på den langfristede gældsforpligtelse (indefrysningsbeløbet). Der vil 

endvidere ikke være en effekt på omsætningsaktiverne (likviderne).  

 

11. Som det kan ses i ovenstående skema, vil selskabet i anden overgangsperiode alt andet lige opleve 

en stigende likviditetsgrad. Denne stigning skyldes den faldende kortfristede feriepengeforpligtelse, 

som der er gennemgået i forbindelse med analysen af regnskabstallene i afsnit 4.2.4 – Konkret 

beregningsmodel – Indefrysning indeholdt (overgangsperiode 2), som fremviser at denne kun 

beregnes på baggrund af 8,33 feriedage, hvilket er markant mindre end de normale 25 feriedage. 

Der vil fortsat alt andet lige bibeholdes samme saldo for omsætningsaktiver (likvider).  

 

12. Af ovenstående skema som fremviser udviklingen i selskabets likviditetsgrad, fremgår det at 

selskabet ved den endelige implementering, i forbindelse med en indbetaling af 

indefrysningsbeløbet, alt andet lige vil opleve et markant fald. Det markante fald skyldes den tidligere 

beskrevet udvikling i selskabets kortfristede gældsforpligtelse, som nu indeholder et fuldt ferieår, 

hvilket vil sige at denne stiger markant i forhold til anden overgangsperiode. Omsætningsaktiverne 

vil alt andet lige ved den fulde indbetaling, opleve et markant fald, såfremt der er tilstrækkelige 

indeståender til at foretage betaling af det skyldige indefrysningsbeløb. Disse to regnskabsposters 

udvikling, bidrager til en negativ udvikling af selskabets likviditetsgrad.  
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Begrundelse for udvikling i likviditetsgraden ved bibeholdelse af indefrysning jf. ovenstående skema 

13. I forhold til selskabets likviditetsgrad, vil der ved bibeholdelse af indefrysningsbeløbet ved 

anvendelse af den summariske model, ikke være en anden udvikling end ved indbetaling af 

indefrysningsbeløbet beskrevne jf. afsnit 9. 

 

14. Ved anvendelse af den konkrete metode i forbindelse med første overgangsperiode, vil der være 

samme udvikling i selskabets likviditetsgrad som der står beskrevet i afsnit 10.  

 

15. Udviklingen i selskabets likviditetsgrad vil i anden overgangsperiode være den samme ved 

bibeholdelse af indefrysningsbeløbet, som ved indbetaling heraf, hvorfor der henvises til 

beskrivelsen i afsnit 11. 

 

16. Som det fremgår af det ovenstående skema, som fremviser udviklingen i selskabets likviditetsgrad, 

vil selskabet også ved bibeholdelse af indefrysningsbeløbet, opleve et fald i likviditetsgraden ved den 

endelige implementering af den nye ferielov. Faldet vil dog ikke være på niveau med faldet der vil 

være i et selskabs likviditetsgrad ved indbetaling. Grunden til at faldet ved bibeholdelse af 

indefrysningsbeløbet, alt andet lige vil være mindre, skyldes at renten som der skal afregnes, er af 

minimal karakter i forhold til den fulde afregning (PricewaterhouseCoopers (PWC), 2020). Dette 

betyder, at selvom selskabets feriepengeforpligtelse vil opleve en markant regulering, som vil have 

en negativ effekt på selskabets likviditetsgrad, vil den negative udvikling i selskabets 

omsætningsaktiver ikke være på niveau med udviklingen ved den fulde indbetaling.  

 

Den ovenstående præsentation og beskrivelse af udviklingen i et selskabs likviditetsgrad giver et klart billede 

af, at der er en stor forskel på hvilket valg et selskab vælger at tage i forbindelse med; Enten af foretage den 

fulde indbetaling, eller at bibeholde indefrysningsbeløbet i selskabet. Den store forskel kan betyde, at et 

selskabs likviditetsgrad (alt efter hvilken måde, man vælger at behandle feriepengeforpligtelsen på), kan gå 

fra at være på et tilfredsstillende niveau (over 150%) – ved bibeholdelse af indefrysningsbeløbet, til et ikke 

tilfredsstillende niveau – ved indbetaling (Dinero - Likviditetsgraden, 2020). I forbindelse med 

likviditetsgraden ses det dog, at selskaberne uanset om de vælger at foretage en indbetaling eller at 

bibeholde indefrysningsbeløbet, vil opleve en negativ udvikling.  
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4.3.3 – Delkonklusion 

Som det kan ses af ovenstående analyser af udviklingen i et selskabs soliditetsgrad og likviditetsgrad, vil der 

alt andet lige være en forskel imellem nøgletallenes udvikling ved bibeholdelse af den langfristede 

gældsforpligtelse og ved at foretage den fulde indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.  

Det kan endvidere ses, at der ikke er identiske udviklingsforhold imellem nøgletallene. Dette betyder, at det 

ikke kan identificeres, hvilken metode som er mest fordelagtig for de enkelte selskaber. Dette støtter, at der 

er tale om en konkret vurdering fra selskab til selskab, om hvorvidt det vil være fordelagtigt at foretage en 

indbetaling eller ej.  

Dette er blot med til at bekræfte, at der er regnskabsmæssige effekter og udfordringer ved implementeringen 

af den nye ferielov som også påvirker selskabernes nøgletal.   
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5 Diskussion – Er den nye ferielov en fordel eller ulempe? 

På baggrund af ovenstående beskrivelser, databehandling, analyse og gennemgang af selskabernes nøgletal, 

fremgår det klart, at der er forskelle mellem den nye og den gamle ferielov. Den nye ferielov har mange 

fordele og ulemper. Fordelene og ulemperne er både regnskabsmæssige, og administrative for selskaberne.  

Af ovenstående beskrivelse og beregninger, samt vedlagte bilag af beregninger af feriepengeforpligtelsen 

kan det ses, at den konkrete beregningsmodel giver langt større administrativ byrde i forbindelse med 

opgørelse samt beregningen af feriepengeforpligtelsen. Det er en administrativ byrde, idet det ikke er muligt 

blot at tage udgangspunkt i den udbetalte løn for perioden. Man skal også tage højde for eventuelle feriedage 

fra tidligere ferie år, afholdte / ikke afholdte feriedage og optjente feriedage i perioden, samt andre 

eventuelle relevante reguleringer. Alle disse nye informationer, som der skal tages højde for i forbindelse 

med beregningen, og opgørelsen af den nye feriepengeforpligtelse, giver større tidsforbrug hos et selskabs 

bogholder i forbindelse med denne opgørelse.  

Selskabernes bogholdere vil endvidere kunne risikere at skulle administrere langt flere data omkring ferie. 

Det skyldes at det ved den nye ferielov, bliver muligt at holde forudbetalt ferie. På denne måde vil der være 

større krav til styring heraf, idet man kan risikere at blive ”snydt” såfremt en medarbejder opsiger sin stilling 

med forudholdt ferie, såfremt administrationen af afholdte feriedage ikke har tilstrækkelig sikring og kontrol 

af afholdte feriedage.  

Jævnfør ovenstående vil den nye ferielov medføre en markant større administrativ byrde, for selskabernes 

bogholdere i forbindelse med administrationen. Det skal dog bemærkes, at administrationsbyrden, kan 

sænkes markant såfremt der foretages anvendelse af forskellige lønudbydere. Diverse lønudbydere giver 

nemlig mulighed – ved korrekt opsættelse af de enkelte medarbejdere – for at beregne henholdsvis den 

kortfristede og langfristede feriepengeforpligtelse (Grant Thornton, 2019). Denne opsætning kræver dog, at 

løn under afholdt ferie registreres herefter i lønsystemet, idet indefrysningsbeløbet ellers ville være blevet 

opgjort på baggrund af et forkert grundlag (for højt grundlag).  

Det er dog ikke kun regnskabsmæssigt og administrativt, at der er fordele og ulemper. Der er også fordele og 

ulemper ved den nye ferielov som arbejdstager. En af fordelene er at nye på arbejdsmarkedet, vil have 

mulighed for straks at afholde arbejdsgiverbetalt ferie, idet den nye ferielov implementerer 

samtidighedsferie i Danmark. En af ulemperne er derimod, at man ved den tidligere ferielov havde mulighed 

for at få udbetalt ikke afholdt ferie. Dette forhold begrænser den nye ferielov, idet denne ikke giver mulighed 

herfor. I forbindelse med den nye ferielov, skal al ferie som ikke er afholdt overføres til det efterfølgende 

ferieår, hvilket bidrager til den tidligere beskrevet øgede administrative byrde for selskaberne (Juel, 2020).  
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Ud over de ovenfor beskrevne fordele og ulemper, som der er for henholdsvis selskaberne, både 

regnskabsmæssigt og administrativt, samt for arbejdstagerne, er der også fordele og ulemper ved 

opsætningen og formuleringen i den nye ferielov. Der er endvidere forhold fra den gamle ferielov som er 

overført, som med fordel kunne være afskaffet. En af ulemperne fra den gamle ferielov, som er ført over i 

den nye ferielov, er ”ferieåret”. Selvom ferieåret er blevet rykket, og der nu er givet mulighed for 

samtidighedsferie, vil der stadig være ulemper ved dette, idet man optjener og afholder ferie inden for 

samme år. Dette betyder, at såfremt man ønsker at afholde mange feriedage i starten af ferieåret, har man 

ikke ret til dette, medmindre man har mulighed for at aftale dette med sin arbejdsgiver. Det havde derfor 

været en klar fordel at afskaffe ferieåret, set med arbejdstagerens briller. En afskaffelse af dette havde dog 

for arbejdsgiver, administrator og bogholder betydet en langt større administrativ byrde, end den allerede 

tidligere beskrevne byrde (Gratsital, 2020).  

Det skal dog noteres, at den nye beregningsmetode (den konkrete metode) tager højde for nogle af de 

administrativt tunge områder, da den i sin beregning blandt andet medtager ferie fra tidligere år som ikke er 

afholdt. Dette betyder, at man kan administrere antallet af feriedage fra den konkrete beregningsmodels 

modul såfremt man løbende opdaterer denne information.  
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6 Perspektivering  

I forbindelse med den nuværende situation, som der er i verden på baggrund af den verdensomspændende 

pandemi COVID-19, er der mange selskaber, som i øjeblikket oplever utrolig store likviditetsmæssige 

udfordringer.  

De mange selskabers likviditetsmæssige udfordringer har staten forsøgt at være behjælpelige med, i 

forbindelse med lancering af mange forskellige hjælpepakker, som dækker det meste af det danske 

erhvervsliv på forskellige måder. Staten besluttede endvidere den 18. april 2020, at forlænge de mange 

hjælpepakker en måned, for at fortsætte den økonomiske støtte af de mange udfordrede selskaber 

(SMVdanmark, 2020).  

Udfordringen med de mange støttepakker er dog, at udbetalingerne fra staten kan være lang tid undervejs, 

idet de mange ansøgninger skal gennemgås manuelt, førend der kan foretages udbetaling. Mange selskaber 

oplever derfor, til trods for at have ansøgt, og være berettiget til disse hjælpepakker – på baggrund af de 

mange forskellige kriterier som skal opfyldes (SMVdanmark, 2020) – ikke at have fået udbetalt nogle tilskud 

endnu. Som det kan ses af ovenstående beregninger, vil denne nye ferielov potentielt set give et utroligt stort 

likviditetstræk for selskaberne, såfremt de vælger at foretage den fulde indbetaling. Dette betyder derfor, at 

mange selskaber som muligvis før denne krise, havde ønsket at indbetale, vælger at bibeholde likviditeten i 

selskabet, på grund af den umiddelbare lave rente, som der forventes at der skal afregnes til Lønmodtagernes 

Feriemidler.   

Indefrysningen af et års feriepenge, har dog rejst mange spørgsmål fra lønmodtagere i Danmark. Det drejer 

sig om hvorvidt den nuværende situation, burde afføde en direkte afregning af feriepengeforpligtelsen 

hurtigst muligt til disse, og ikke først ved folkepensionsalderen, dog tidligst d. 1. oktober 2021. Baggrunden 

for dette er, at mange potentielt set står overfor fyringer, og derfor personligt vil være likviditetsmæssigt 

presset. (Pabst, 2020).  

Grunden til at der først skal foretages udbetaling ved folkepensionsalderen, er at dette umiddelbart giver 

selskaberne, en mulighed for at spare tilstrækkelig likviditet op, til at foretage indbetaling til Lønmodtagernes 

Feriemidler. Såfremt der ville blive fremsat lov om at foretage udbetaling af feriepengene fra 

Lønmodtagernes Feriemidler straks, ville dette betyde at der formegentlig skulle foretages afregning fra 

selskaberne hurtigst muligt. Grunden til at dette sandsynligvis ville betyde at et selskab skulle foretage 

afregningen hurtigst muligt er, at Lønmodtagernes Feriemidler alene er i besiddelse af ca. 3%, af det samlede 

estimat som der forventes at blive indefrosset på landsplan (Lønmodtagernes Feriemidler - Indefrosne 

feriemidler ligger ikke klar til udbetaling, 2020).  
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En sådan indbetaling fra de danske virksomheder, ville umiddelbart have store konsekvenser for det danske 

erhvervsliv, som allerede er likviditetsmæssigt og driftsmæssigt presset, på grund af den nuværende 

situation.  

Det er derfor ikke sandsynligt, at et sådanne forslag ville blive fremlagt og godkendt i det danske folketing. 

Dette ville nemlig modarbejde de nuværende tiltag, som der er taget i forhold til implementeringen af de 

mange hjælpepakker i denne periode, for at støtte selskaberne økonomisk for at sikre overlevelse for flest 

mulige. 
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7 Konklusion  

Det kan på baggrund af ovenstående beskrivelser, analyser, samt diskussions- og perspektiveringsafsnit 

konkluderes, at selskabernes regnskabsudformning og den regnskabsmæssige effekt af den nye ferielov, vil 

have stor administrativ og økonomisk betydning for selskaberne. Det kan endvidere konkluderes af den 

direkte sammenligning af den summariske model og den konkrete model, at der er stor forskel imellem de 

teoretiske beregninger og beregningerne i praksis - på grund af afgrænsningerne som der er opsat i 

forbindelse med hovedopgaven.  

Det kan af analysen af selskabernes resultatopgørelse konkluderes, at den nye ferielov alt andet lige vil have 

en negativ effekt på selskabernes resultater de kommende år - på grund af de kommende reguleringer af 

feriepengeforpligtelsen som har modpost i resultatopgørelsen.  

Det kan af analysen af selskabets balance konkluderes, at der vil være markant udvikling på henholdsvis 

aktiver og passiver, som afhænger meget af hvordan man vælger at behandle feriepengeforpligtelsen efter 

endelig implementering af den nye ferielov.  

Det kan på baggrund af analysen af selskabernes nøgletal konkluderes, at der vil være en stor udvikling i 

disse, alt efter om et selskab vælger at foretage indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler eller bibeholde 

indefrysningsbeløbet. Ud fra nøgletallene kan det ydermere konkluderes, at et nøgletal som selskabets 

soliditetsgrad alt andet lige vil kunne opleve en positiv udvikling i forbindelse med den nye ferielov – imellem 

anden overgangsperiode og den endelige implementering – såfremt et selskab vælger at foretage en fuld 

indbetaling af indefrysningsbeløbet. Hvorimod et selskabs likviditetsgrad ved fuld indbetaling af 

indefrysningsbeløbet vil opleve en meget negativ effekt.  

Det kan på baggrund af de udarbejdede analyser konkluderes, at de mange udfordringer som der opstår i 

forbindelse med implementeringen af den nye ferielov og den konkrete beregningsmetode, alle er effekter 

som man desværre ikke kan være foruden. Dette skyldes, at mange bogholdere og andre i lang tid har haft 

mulighed for at anvende den konkrete beregningsmetode, men har valgt at anvende den summariske 

metode, idet denne har været i stand til at mindske arbejdsbyrden.  

En ting er dog tydeligt ved den nye ferielov: Den har efter krav om at følge den konkrete beregningsmodel, 

medført en markant større administrativ byrde for de mange bogholdere, administratorer, økonomichefer 

og lignende som skal administrere medarbejderes feriepengeforpligtelse. Dette skyldes blandt andet, at den 

nye ferielov giver mulighed for at afholde ferie på forskud, hvorfor mange selskaber skal være meget 

opmærksomme på dette i forbindelse med udskift i medarbejderstaben.  
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Ud fra diskussionsafsnittet kan det konkluderes, at der er mange forskellige ulemper ved den nye ferielov. 

De mange ulemper omhandler både overgangsordningen samt effekten ved den fulde implementering ved 

anvendelse af den konkrete metode i forbindelse med opgørelsen af feriepengeforpligtelsen. Ulemper 

vedrører endvidere administrationen og kontrollen i forbindelse med den nye ferielov. Andre udfordringer 

som den nye ferielov har forventning om at skabe, er en potentiel likviditetsmæssig udfordring for mange 

selskaber, som i forbindelse med den nuværende verdensomspændende pandemi COVID-19, blot er blevet 

endnu større.  

Der er dog ikke kun ulemper i forbindelse med den nye ferielov. Den nye ferielov har også visse fordele. I 

diskussionsafsnittet konkluderes det, at de forskellige fordele ved den nye ferielov, hovedsageligt er tilrettet 

nye på arbejdsmarkedet. Fordelene omfatter kravet om samtidighedsferie, som giver arbejdstager mulighed 

for at afholde ferie løbende i forbindelse med at den optjenes.  

Ud fra ovenstående støtter det den forventede antagelse om: At den nye ferielov vil medbringe mange 

forskellige og store regnskabsmæssige effekter og udfordringer med sig. Det kan på baggrund af ovenstående 

derfor konkluderes, at den nye ferielov alt andet lige, teoretisk vil have en negativ effekt ved bibeholdelse af 

indefrysningsbeløbet, og en umiddelbar positiv effekt ved indbetaling af indefrysningsbeløbet såfremt et 

selskab har tilstrækkelig fri likviditet.  
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Bilag 

Bilag 1 – Begrebsrammen  

 

Bilag 2 – Den danske reguleringsstrategi 
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Bilag 3 – Byggeklodsmodellen  
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Bilag 4 – Ny ferielov notat fra RGD  

Ny ferielov 

Der har igennem den seneste tid været mange artikler og publikationer omkring den nye ferielov. Vi vil i dette 

notat redegøre for de væsentligste elementer i den nye ferielov og ligeledes redegøre for de 

regnskabsmæssige konsekvenser, som den nye lov medfører. 

De mest centrale ændringer i ferieloven er: 

• Ferieåret omlægges, så der fra og med 1. september 2020 opnås samtidighed mellem optjent og 

afholdt ferie, dvs. ferie kan afholdes samtidig med at de optjenes 

• Ved opgørelse af feriepengeforpligtelsen fra og med 1. september 2020 kan den summariske metode 

ikke anvendes, idet opgørelsen skal ske efter den konkrete metode. Overgangsperioden fra 1. 

september 2019 til 31. august 2020 skal ligeledes opgøres efter den konkrete metode 

• Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses, og virksomheder skal tage 

stilling til, om de vil indberette og indbetale feriemidlerne til en særlig fond eller beholde 

forpligtelsen, som årligt skal indekseres, indtil indbetalingen finder sted. 

Det er en god idé, at skabe overblik over metoden for beregning af feriepengeforpligtelsen allerede nu som 

en forberedelse til den fremtidige metodeopgørelse. Den konkrete metode skal anvendes fra og med 1. 

september 2019 og kan med fordel anvendes før. 

Feriepenge og optjeningsperiode 

I dag optjenes ferie i kalenderåret fra 1. januar - 31. december og afholdes i ferieåret fra 1. maj - 30. april året 

efter. Der kan derfor gå op til 16 måneder, fra ferien er optjent, til den kan holdes.  

Fra september 2020 overgår vi til samtidighedsferie, hvilket betyder, at man optjener og afholder ferie inden 

for samme ferieår. Optjeningsperioden ændres således fra kalenderår til forskudt periode fra september til 

august året efter. Samtidighedsferien medfører derfor, at den ferie man optjener i eksempelvis september 

2020 kan afholdes allerede i oktober 2020.  

Det er også muligt at afholde ferie før feriedagene er optjent (forskudsferie) i perioden fra og med 1. 

september 2020, men det kræver dog særskilt aftale med arbejdsgiveren. I sådanne tilfælde kan der opstå 

et tilgodehavende af feriepenge på en given regnskabsafslutningsdato. 

Meget fortsætter dog uændret, idet man bl.a. fortsat har: 

• Ret til 5 ugers ferie om året 
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• Ret til at holde 3 ugers ferie i hovedferieperioden. 

 

En 6. ferieuge eller feriefridage, i henhold til aftale med sin arbejdsgiver eller efter en overenskomst, er ikke 

omfattet af ændringerne, idet ferieloven alene omfatter de fem lovpligtige ferieuger. Den 6. 

ferieuge/feriefridage vil derfor skulle optjenes og afvikles på samme måde som hidtil i overensstemmelse 

med det aftalte. Det er ikke muligt at indefryse den 6. ferieuge/feriefridage sammen med den lovpligtige 

ferie. 

 

Nyt ferieår 

Man optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måned, og optjeningsperioden sker fortsat for en periode af 12 

måneder, der dog fra 1. september 2019 omlægges til perioden 1. september – 31. august. Perioden udgør 

samtidig det nye ferieår. Ferieårets start rykkes dermed fra 1. maj til 1. september. Den ferie, der optjenes i 

perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indefryses, så det første ”almindelige” ferieår efter de nye 

regler således bliver fra 1. september 2020 til 31. august 2021. 

 

Ferieafholdelsesperiode 

Ferieafholdelsesperioden udgør perioden fra 1. september til 31. december i det følgende år, hvilket betyder, 

at ferieafholdelsesperioden løber i 16 måneder mod 12 måneder efter de hidtidige regler.  

 

Optjent ferie i ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021 kan derfor afholdes frem til 31. december 

2021. 

 

Ferietillæg 

For medarbejdere med løn under ferie vil ferietillæg på 1% fortsat blive udbetalt med lønnen. 

 

Ferietillæggets udbetaling vil ændre sig fra og med 1. september 2020, idet arbejdsgiveren kan vælge enten 

at udbetale ferietillægget forholdsmæssigt i takt med ferieafholdelsen eller på to faste årlige 

udbetalingstidspunkter i maj og august (dvs. første gang i maj 2021 og august 2021), som vist nedenfor:  

 

Udbetalings-

tidspunkt 

Optjeningsperiode Antal 

måneder 

Maj 2019 Ferietillæg optjent i kalenderåret 2018 12/12 

Maj 2020 Ferietillæg optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019 8/12 
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Indefrysning Feriegodtgørelse for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 12/12 

Maj 2021 Ferietillæg optjent i perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 9/12 

August 2021 Ferietillæg optjent i perioden 1. juni til 31. august 2021 3/12 

Maj 2022 Ferietillæg optjent i perioden 1. september 2021 til 31. maj 2022 9/12 

August 2022 Ferietillæg optjent i perioden 1. juni 2022 til 31. august 2022 3/12 

Etc….   

 

Indefrysning af ferietillægget sker qua beregningen af feriegodtgørelsen, idet ferietillægget er indeholdt 

feriegodtgørelsen på de 12,5% i indefrysningsperioden. 

 

Feriegodtgørelse 

Timelønnede modtager fortsat feriegodtgørelse med 12,5% af feriepengegrundlaget. Er medarbejdere 

månedslønnede, kan de, inden ferieåret starter, beslutte om ferien skal afholdes som ferie med løn og med 

ferietillæg på 1% eller få en feriegodtgørelse på 12%.  

 

Det er fortsat muligt for en virksomhed at afregne løbende feriegodtgørelse til Feriekonto eller selv at 

administrere feriepengene (feriekortordning), hvis virksomheden har tilsluttet sig en kollektiv overenskomst.  

 

Løbende afregning til Feriekonto skal fra og med 1. september 2020 ske hver måned i tilknytning til 

lønudbetalingen mod hidtil hvert kvartal. Feriepengeforpligtelsen vil således fremover alene bestå af seneste 

måneds feriegodtgørelse efter skat. 

 

Virksomheder, der selv administrerer feriepengene, vil fra 1. september 2020 opnå længere kredit på 

skattebetalingen, idet feriepengene først skal beskattes, når ferien afholdes mod hidtil beskatning i takt med 

optjening. Feriepengeforpligtelsen vil således i fremtiden bestå af de beregnede feriepenge før skat. 

Direktører 

Direktører er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven og dermed ferieloven. Hvorvidt der skal 

indregnes feriepengeforpligtelse for direktører vil derfor afhænge af aftalen mellem virksomheden og 

direktøren. Indefrysning af feriemidler gælder alene for lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven og 

således ikke direktører, der ikke er omfattet af ferieloven. 

 

Metode for opgørelse af feriepenge 
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Som nævnt indledningsvist, så kan feriepengeforpligtelsen fra og med 1. september 2019 alene opgøres efter 

den konkrete metode.  

 

Dette kan illustreres således: 

 

Balancedag Metode 

31. december 2018 Frit valg mellem summarisk eller konkret metode 

Mellem 1. januar til 31. august 2019 Frit valg mellem summarisk eller konkret metode 

1. september 2019 til 31. august 2020 Konkret metode – indefrysning af feriemidler 

Fra 1. september 2020 Konkret metode 

 

Den konkrete metode indebærer, at feriepenge opgøres på samme måde, som ved fratrædelse, hvorved 

forpligtelsen bliver mere nøjagtig. Metoden tager udgangspunkt i medarbejderens faktiske feriesaldo på et 

givent balancetidspunkt og den forventede faste lønomkostning, som skal afholdes ved afvikling af den 

optjente ferie. I indefrysningsperioden sker dette dog på baggrund af den faktiske løn. 

 

Der således frit valg mellem metoderne frem til og med balancedagen 31. august 2019, men det kan være 

hensigtsmæssigt allerede nu at indarbejde et beregningsgrundlag efter den konkrete metode, hvis 

virksomhedens datagrundlag mv. kan generere de nødvendige data. 

 

Den konkrete metode 

Nedenfor er angivet et eksempel på opgørelse af feriepengeforpligtelsen efter den konkrete metode for en 

virksomhed med kalenderårsregnskab for 2019, som vil have alle aspekter med sig i forhold til restferie fra 

gammel ordning samt en andel af overgangsperioden (indefysningsperioden), der dækker 1. september 2019 

til 31. december 2019:  

 

Feriepengeforpligtelse efter konkret metode: 
    

 

Person   

AA 

Person   

BB 

Person   

CC 

Person 

DD 

(direktør) 
 

Den forventet bruttoløn i 

ferieafholdelsesperioden 65.000 20.000 50.000 100.000 
 

Arbejdsgiverpension 5.200 1.600 4.000 8.000 
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Fri bil 8.400 0 0 0 
 

Fri telefon 233 0 233 233 
 

Samlet lønomkostning pr. måned 78.833 21.600 54.233 108.233 
 

      
Lønomkostning pr. dag (21 dage*) 3.754 1.029 2.583 5.154 

 

      
      

Opgørelse feriedage: 
     

Restferie optjent i 2017 0,00 2,00 0,00 0,00 
 

Optjente feriedage i 2018 25,00 25,00 0,00 25,00 
 

Optjente feriedage 1/1-31/8 2019 16,67 16,67 4,17 16,67 
 

 
41,67 43,67 4,17 41,67 

 
Afholdte feriedage i 2019 -20,00 -24,00 0,00 -20,00 

 
Skyldige feriedage pr. 31/12-19 21,67 19,67 4,17 21,67 

 

      
Feriepengeforpligtelse 31/12-19 

(kortfristet) 81.337 20.237 10.763 111.670 224.007 

      
I eksemplet er person CC startet den 1. juli 2019. 

* Beregnet ud fra et gennemsnit pr. måned set på årsbasis. 
   

 

Feriepengeforpligtelse efter konkret metode (overgangsordning-indefrysningsperioden) 

for perioden 1. september til 31. december 2019: 
    

 

Person   

AA 

Person   

BB 

Person   

CC 

Person 

DD 

(direktør) 
 

Faktisk bruttoløn i overgangsperioden 64.000 19.000 48.500 - 
 

Arbejdsgiverpension 5.120 1.520 3.880 - 
 

Fri bil 8.400 0 0 - 
 

Fri telefon 233 0 233 - 
 

Samlet lønomkostning pr. måned 77.753 20.520 52.613 - 
 

      
Samlet lønomkostning i perioden 311.012 82.080 210.452 - 
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Optjente feriedage i overgangsperioden 8,33 8,33 8,33 - 
 

      
Skyldige feriemidler pr. 31/12-19 til 

indberetning, 12,5% (langfristet) 38.877 10.260 26.307 - 75.444 

      
Samlet feriepengeforpligtelse 

    
299.451 

 

Overgangsperioden til samtidighedsferie 

Overgangen til samtidighedsferie medfører, at der opstår et ”overskud” af ferie i perioden 1. september 2019 

til 31. august 2020, idet optjeningsperioden skifter fra kalenderår til forskudt periode. Overgangsordningen 

er med til at sikre, at denne overskudsferie ikke mistes. Værdien af ferien må ikke udbetales til 

medarbejderen. Den skal i stedet indefryses og kommer først til udbetaling, når man går på pension.  

 

Arbejdsgiveren skal vælge mellem to løsninger for afregning af den indefrosne ferie: 

 

• Beholde feriemidlerne i virksomheden indtil de forfalder til betaling (når medarbejderen går på 

pension) 

• Indbetale midlerne til Feriefonden. 

 

Uanset valg af løsning, skal virksomheden indberette feriemidlerne til feriefonden senest den 31. december 

2020. Senest samme dato skal virksomheden tilkendegive, om den ønsker at beholde feriepengene. Hvis 

feriemidlerne beholdes, skal virksomheden hvert år tilkendegive dette. Derudover indekseres gælden med 

den gennemsnitlige lønregulering. Feriefonden vil oplyse om den årlige indeksering senest 1. maj hvert år. 

 

Hvis virksomheden ikke beholder feriepengene, forfalder feriemidlerne til efterfølgende betaling. 

Feriemidlerne vil så i stedet blive indeksreguleret hos Feriefonden. 

 

Fratrådte medarbejdere i overgangsperioden 

Fratræder en medarbejder i overgangsperioden, skal feriepenge afregnes til Feriekonto. Har virksomheden 

feriekortordning, skal feriemidler indberettes til feriefonden for den del af perioden der relatere sig til 

overgangsordningen (perioden 1. september 2019 til 31. august 2020) og virksomheden skal så tilkendegive, 

hvorvidt de ønsker at beholde feriepengene, da de ellers skal afregnes til Feriekonto.  
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Den regnskabsmæssige behandling 

Feriepengeforpligtelsen vil - alt andet lige - fremover blive reduceret. Derudover kan der opstå 

tilgodehavende ferie hos medarbejdere, der får mulighed for at afholde ferie på forskud afhængig af aftale 

med arbejdsgiveren. Som følge af årsregnskabslovens modregningsforbud, kan tilgodehavende feriemidler 

ikke modregnes i feriepengeforpligtelsen, men skal indregnes særskilt som andre tilgodehavende. 

 

Virksomheder, der vælger at beholde feriemidlerne for overgangsperioden, vil have en gældsforpligtelse til 

fonden, der skal indekseres hvert år. Denne forpligtelse vil være en langsigtet gældsforpligtelse. Hvis 

virksomheden frivilligt vælger at indbetale nogle af feriemidlerne til feriefonden, eller hvis der er krav om 

betaling af feriepengemidler for medarbejdere (eksempelvis som følge af en kommende pensionering), vil en 

betalingsforpligtelse indenfor 1 år fra balancedagen medføre, at denne del af forpligtelsen bliver kortfristet. 

 

Indekseringen af feriemidlerne opfattes som en rentetilskrivning, hvorfor indekseringen skal indregnes som 

en finansiel omkostning i resultatopgørelsen. 

 

Feriepengeforpligtelsen kan skitseres og opgøres på følgende måde (med udgangspunkt i eksempler på 

balancedage): 

 

Balancetidspunkter Feriepengeforpligtelse 

(optjeningsperioden) 

Metode Primær indregning 

31. december 2018: Restferie fra optjeningsåret 2017 og 

evt. tidligere 

Valgfri Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. januar – 31. december 2018 Valgfri Kortfristet 

gældsforpligtelse 

30. juni 2019: Restferie fra optjeningsåret 2018 og 

evt. tidligere 

 Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. januar til 30. juni 2019 (inden 

overgangsperioden)  

Valgfri Kortfristet 

gældsforpligtelse 

30. september 2019: Restferie fra optjeningsåret 2018 og 

evt. tidligere 

 Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. januar til 31. august 2019 (inden 

overgangsperioden)  

Valgfri Kortfristet 

gældsforpligtelse 
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1. september til 30. september 

2019 (overgangsperioden - 

indefrysning) 

Konkret 

metode 

Langfristet 

gældsforpligtelse 

31. december 2019: Restferie fra optjeningsåret 2018 og 

evt. tidligere 

 Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. januar til 31. august 2019 (inden 

overgangsperioden)  

Valgfrit Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. september til 31. december 2019 

(overgangsperioden – 

indefrysning)  

Konkret 

metode 

Langfristet 

gældsforpligtelse 

30. juni 2020: Restferie fra tidligere år inden 

overgangsperioden (gammel 

ordning), dvs. inkl. 

optjeningsperioden 1. januar til 31. 

august 2019 

 Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. september 2019 til 30. juni 2020 

(overgangsperiode – indefrysning) 

Konkret 

metode 

Langsigtet 

gældsforpligtelse 

30. september 2020: 

 

Restferie fra tidligere år inden 

overgangsperioden (gammel 

ordning), dvs. inkl. 

optjeningsperioden 1. januar til 31. 

august 2019 

 Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. september 2019 til 31. august 

2020 (overgangsperiode – 

indefrysning) 

Konkret 

metode 

Langfristet 

gældsforpligtelse 

Ikke afholdt samtidighedsferie 

optjent i perioden 1. september til 

30. september 2020 

Konkret 

metode 

Kortfristet 

gældsforpligtelse 

31. december 2020: 

 

Restferie fra tidligere år inden 

overgangsperioden (gammel 

ordning), dvs. inkl. 

optjeningsperioden 1. januar til 31. 

august 2019 

 Kortfristet 

gældsforpligtelse 
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1. september 2019 til 31. august 

2020 (overgangsperiode – 

indefrysning) 

Konkret 

metode 

Langfristet 

gældsforpligtelse 

Ikke afholdt samtidighedsferie 

optjent i perioden 1. september 

2020 til 31. december 2020 

Konkret 

metode 

Kortfristet 

gældsforpligtelse 

30. juni 2021: 

(Der forudsættes 

ikke restferie fra 

gammel ordning) 

Ikke afholdt samtidighedsferie 

optjent i perioden 1. september 

2020 til 30. juni 2021 

Konkret 

metode 

Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. september 2019 til 31. august 

2020 (overgangsperiode – 

indefrysning-indeksreguleret) 

Konkret 

metode 

Langfristet 

gældsforpligtelse 

30. september 2021: 

(Der forudsættes 

ikke restferie fra 

gammel ordning) 

Ikke afholdt samtidighedsferie 

optjent i perioden 1. september 

2020 til 31. august 2021 

Konkret 

metode 

Kortfristet 

gældsforpligtelse 

Ikke afholdt samtidighedsferie 

optjent i perioden 1. september 

2021 til 30. september 2021 

Konkret 

metode 

Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. september 2019 til 31. august 

2020 (overgangsperiode – 

indefrysning-indeksregulering) 

Konkret 

metode 

Langfristet 

gældsforpligtelse 

31. december 2021: 

(Der forudsættes 

ikke restferie fra 

gammel ordning) 

Ikke afholdt samtidighedsferie 

optjent i perioden 1. september 

2020 til 31. august 2021 

Konkret 

metode 

Kortfristet 

gældsforpligtelse 

Ikke afholdt samtidighedsferie 

optjent i perioden 1. september 

2021 til 31. december 2021 

Konkret 

metode 

Kortfristet 

gældsforpligtelse 

1. september 2019 til 31. august 

2020 (overgangsperiode – 

indefrysning-indeksreguleret) 

Konkret 

metode 

Langfristet 

gældsforpligtelse 

Etc……    

 

Oplysninger om gældsforpligtelse, der forfalder efter 5 år 
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Ovennævnte illustration forudsætter, at virksomheden beholder de indefrosne feriemidler, som derfor 

indregnes som en langsigtet gældsforpligtelse. Vær opmærksom på, at hvis de indefrosne feriemidler 

beholdes i virksomheden, er der krav om oplysninger i årsregnskabet vedrørende gæld, der forventes at 

forfalde til betaling efter 5 år.  
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Bilag 5 – Fri bil  

Se vedlagte Excel fil ved navn: Bilag 5 – 12  

 

Bilag 6 – Summarisk model  

Se vedlagte Excel fil ved navn: Bilag 5 – 12  

 

Bilag 7 – Overgang 1  

Se vedlagte Excel fil ved navn: Bilag 5 – 12  

 

Bilag 8 – Overgang 2  

Se vedlagte Excel fil ved navn: Bilag 5 – 12  

 

Bilag 9 – Endelig 1  

Se vedlagte Excel fil ved navn: Bilag 5 – 12  

 

Bilag 10 – Endelig 2  

Se vedlagte Excel fil ved navn: Bilag 5 – 12  

 

Bilag 11 – Konkret i praksis  

Se vedlagte Excel fil ved navn: Bilag 5 – 12  

 

Bilag 12 – Summarisk i praksis 

Se vedlagte Excel fil ved navn: Bilag 5 – 12  

 


