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Indledning 

Denne opgave er skrevet med henblik på at tydeliggøre den nye ferielov i år 2020. Ifølge den gamle 

ferielov, er det som udgangspunkt, at alle lønmodtagere har ret til deres opsparet ferier. Det nye 

skift af ferieloven har en ny opfattelse af den tidligere opfattelse af optjening af feriepenge Det er 

gået fra at være den opsparede ferielov, til at blive en ’’straks afholdelse af ferie’’- lov, og det har 

en stor effekt på virksomheders hensatte forpligtelser. 

Kort fortalt handler den nye ferielov om, at man går fra at spare ferien op, til at det bli-

ver lovligt, samt. lønmodtagerens ret og krav, at holde ferie i den måned, hvor ferien er opsparet. 

Derfor bruges der et nyt begreb indenfor den nye ferielov, som man kalder ‘’samtidighedsprincip-

pet’’, som går ud på at holde sin ferie samtidig i takt med, at den opspares. Det er vigtigt, som revi-

sor eller intern medarbejder i en virksomhed, at kunne sætte sig ind i den nye ferielov, da den kom-

mer til at ramme virksomheders hensatte feriepengeforpligtelser. Helt fra den nyopstartede virksom-

hed med få ansatte, til store virksomheder med en masse ansatte. 

Siden offentliggørelsen af den nye ferielov, er der blevet diskuteret en masse omkring 

den nye ferielov. Den 25. januar 2018 offentliggjorde Folketingets partier, at folketinget havde ved-

taget et nyt lovforslag i Danmark. Inden da optrappede der nogle politiske aftaler om en ny ferielov 

i Danmark siden starten af oktober 2017. Ved indtrædelsen af den nye ferielov, f.eks. er der en 

overgangsordning, som vil have en stor effekt på virksomheders regnskab, samt medarbejdernes op-

tjente feriepenge. 

Denne overgangsperiode, er en nødvendighed og bliver foretaget, da der skulle være 

et pusterum for ændringen af loven og diverse lønmodtageres opsparet ferie. Derved en nødvendig-

hed for virksomheder, som har feriepengeforpligtelser, da det kan være en udfordring at finde ud af, 

hvad der skal gøres med feriepenge, og hvordan de skal indregnes i regnskabet.  

Her er det vigtigt, som revisor eller intern medarbejder i en virksomhed at foretage un-

dersøgelser og have forståelse for den gamle og nye ferielov, for at undgå fejlindtastninger når en 

virksomhedsejer skal have afsendt- og indberette løn til SKAT.  

Som økonomi- og regnskabsinteresseret, er denne opgave relevant, da opgavens pri-

mære formål, er at undersøge den regnskabsmæssige behandling af den nye ferielov. Der vil blive 

taget udgangspunkt i basale informationer om ændringen af ferieloven, men også regnskabsmæssige 

ændringer i en virksomhed efter tiltrædelsen af den nye ferielov. Der vil blive gået i dybden med, 

hvorledes det vil have en ændring på balancen, samt. regnskabet. Derudover vil opgaven være på 

øjenhøjde med den almindelige virksomhedsejer, hvilken betydning det har, at virksomheden 
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kommer i overgangsperioden, og hvilke konsekvenser det har på virksomhedens feriepengeforplig-

telser og likviditeten. Dernæst vil der blive forklaret, hvad man skal være opmærksom på i den 

kommende fremtid, efter den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020. Derfor er opgaven 

primært skrevet til en mellemstor virksomhed med få ansatte, og ingen aktionærer m.v.  

 

Motivation 

Valget for emnet i denne hovedopgave skyldes først og fremmest, at jeg har en kæmpe interesse for 

den nye ferielov og virksomheders balanceposter, herunder hensatte feriepengeforpligtelser. Jeg har 

gennem min tid, som revisor beskæftiget mig en del med virksomheder, som har fuldtidsansatte, 

hvor jeg har afstemt og reguleret deres feriepengeforpligtelser. Derved har jeg beskæftiget mig med 

bogføring og afstemning af løn, herunder afstemning af de ansattes feriegodtgørelser.  

Ved offentliggørelsen af den nye ferielov, har der været en del kunder, som har efter-

spurgt hjælp til den nye ferielov, både private kunder, og virksomheder. Derfor mener jeg, at det er 

relevant at vide mere om den nye ferielov, og hvilke ændringer loven har. Jeg syntes det er interes-

sant at vide mere om de udfordrende beregninger af virksomheders hensatte feriepengeforpligtelser, 

da man førhen både anvendte den summariske og den konkrete beregningsmetode for at opgøre de 

regnskabsmæssige feriepengeforpligtelser. Herved hvilken effekt den nye ferielov har på bereg-

ningsmetoderne, da den nye ferielov kræver en anderledes metode anvendelse i forhold til den 

gamle ferielov, da indfrysningsperioden har en stor påvirkning på indregningsmetoden for feriepen-

geforpligtelser.  

Derfor føler jeg, at det er en nødvendighed, at revisorer eller interne medarbejdere i en 

virksomhed, er opmærksom på den kommende ferielov, og de nye indregningsmetoder af feriepen-

geforpligtelser i regnskabet. Som virksomhed skal der tages stilling til en masse ting inden d. 31. 

december 2020, da beslutningen om, hvad der skal gøres med deres medarbejderes hensatte ferie-

pengeforpligtelser, da det kan afgøre, hvordan virksomhedens regnskab fremtås til offentligheden, i 

form af opstilling og validitet, når feriepengeforpligtelser opgøres.  

Derfor blev det oplagt for mig, at jeg skulle udarbejde en hovedopgave, som skulle 

være en guideline, en manual og rådgivning til, hvad man skal være opmærksom på, og hvad man 

skal gøre under overgangen til den nye ferielov. Derved en vejledning til, hvad man skal være op-

mærksom på, og hvad man skal gøre efter den nye ferielov, træder i kraft d. 1. september 2020.  
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Derfor mener jeg at det er vigtigt for revisorer eller medarbejdere i en økonomi- og 

regnskabsafdeling m.v., at vide hvor relevant denne problemstilling er for virksomheder, og deres 

faglighed for deres kunder eller virksomhed. Det er interessant for disse læsere, eftersom de sidder 

med denne form for arbejdsopgave i deres hverdag, og muligvis sidder i samme udfordring, som 

mange andre virksomheder gør i Danmark. Derfor er det vigtigt for mig at vide, hvorhenne og hvor-

dan det påvirker en virksomheds regnskab. 

 

Problemformulering  

Hvad er effekten af den nye ferielov i forhold til den regnskabsmæssige behandling af ferie-

pengeforpligtelser? 

 

Problemstillinger 

• Hvad er en hensat feriepengeforpligtelse?  

• Hvad går den nye ferielov ud på, og hvad var den gamle ferielov? 

• Hvilke regnskabsmæssige beregninger skal virksomhederne være opmærksomme på, 

og hvilke ændrede beregningsmetoder er sket efter offentliggørelsen af den nye ferie-

lov? 

• Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser har indfrysningsperioden haft for virksomhe-

ders feriemidler og likviditet? Hvilke ulemper har det haft at bibeholde feriepengefor-

pligtelsen eller indsætte feriepengene i en fond, eller andet indtil betaling sker? 

 

Metode og teori 

Nedstående billede er projektets opbygning, og ved dette billede, skal der beskrive, hvordan hoved-

opgaven skal sættes sammen. 
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Opgavens opbygning 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Figur ‘’Opgavens opbygning’’ 

I denne opgave, vil opgavens opbygning følge overstående billede for at besvare hovedopgavens 

problemformulering. Som det kan ses på overstående billede, har opgaven allerede været igennem 

indledningen, motivationen og problemformuleringen. I de kommende afsnit vil projektets struktur, 

dvs. opgavens opbygning blive forklaret yderligere. I det indledende kapitel, vil opgavens metode 

blive beskrevet ved de følgende afsnit; tolkning, afgrænsning, opgavens valg af teorier og modeller, 

opgavens dataindsamlingsmetoder, og til sidst afslutte afsnittet med en kildekritik. 

I den indledende kapitel/ metode beskriver opgavens arbejdsgange, processor og valg 

af teorier og modeller i rækkefølge, i takt med de kommende afsnit, således opgavens afgrænsning, 

begrundet valg af teorier og modeller, dataindsamlingsmetoder og kildekritik har en rød tråd, og en 

tilkobling til hinanden.  

Dernæst vil hovedopgavens problemformulering besvares ved at svare på de stillede 

problemstillinger, og vil sidst samle opgavens besvarelser til en samlet hovedkonklusion af pro-

blemformulering.  
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Til sidst, vil opgaven komme ind på en perspektivering, hvor der vil blive reflekteret 

med andre problemstillinger med den nye ferielov.   

 

Projektets struktur  

Denne hovedopgave er skrevet for at give revisorer eller interne medarbejdere i en virksomhed et 

overblik af den nye ferielov. Ved dette skal opgaven være en guideline for de virksomheder, som 

træder ind i den nye ferielov. Opgaven skal samtidig være en hjælp til virksomheder, som skal til at 

indregne feriepengeforpligtelser i deres regnskab. Det skal være en hjælp for virksomheder at 

komme frem til en løsning og dermed vide konsekvenserne af den nye ferielov for virksomhedens 

regnskab. 

 Ved opgavens start, er der en bred og fyldestgørende redegørelse af den nye ferielov, 

da det er meget nyt og aktuelt for samfundet, samt. for de virksomheder med ansatte. Herved skal 

der redegøres for den gamle og nye ferielov, hvor der i opgaven vil komme forklaringer og sam-

menligninger af den tidligere og den nye ferielov. Rammerne for begge vil blive forklaret, herunder 

den nye ferielovs overgangsordning og indfrysningsperiode. Før dette kan lade sig gøre, er det vig-

tigt at redegøre for feriepengeforpligtelser i regnskabet, da det er relevant, fordi feriepenge har en 

kæmpe effekt og betydning for virksomheders balanceposter og regnskab.   

Efterfølgende vil der blive forklaret kort om, hvordan der førhen blev indregnet hen-

satte feriepengeforpligtelser i regnskabet, og dernæst fyldestgøre en beskrivelse og et eksempel på, 

hvad en virksomhed nu skal indregne, som hensatte feriepengeforpligtelser, da den nye ferielov har 

ændret på indregningsmetoderne.  

Derudover skal der analyseres for, hvad man som virksomhed gør, med deres medar-

bejders feriepenge, som er sparet op i indfrysningsperioden. Ved analysen af feriepengeforpligtel-

ser, er der lavet en case, hvor der er udarbejdet et regneark, hvor besvarelsen tager udgangspunkt i 

medarbejdernes feriepengeforpligtelser.  

Senere i opgaven, hvor der skal analyseres for de regnskabsmæssige beregningsmeto-

der, vil der blive analyseret ændringen af feriepengeforpligtelserne pga. indfrysningsperioden, samt 

overgangsordningen. I denne del, vil der blive lavet en case af en fiktiv virksomhed med ansatte, og 

hvor der gennem regnearks vil blive illustreret beregninger og eksempler på de nye indregningsme-

toder, og dernæst blive konkluderet effekten af virksomhedens regnskab, samt. Indregningsmetode 
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af feriepengeforpligtelser. Dernæst vil der blive uddybet, hvad der er gjort og hvorledes det har en 

påvirkning på virksomhedens årsregnskab.  

Samtidig vil opgaven fremvise, hvad konsekvensen er, for at have hensatte feriepen-

geforpligtelser stående i en længere periode. Herved vil konsekvenser, for fordele og ulemper blive 

nævnt, i takt med hvordan forskellige situationer for feriepengeforpligtelser indregnes i regnskabet.  

Ved vurderingsprocessen, vil der i opgaven blive skrevet om konsekvenserne for, 

hvad man som virksomhed skal være opmærksom på, hvis man har medarbejders feriepenge stå-

ende, efter den nye ferielov trådte i kraft. Efterfølgende vil opgaven komme ind på, hvorledes der 

skal renteberegnes af virksomhedens hensatte feriepengeforpligtelser, hvis de beslutter sig for, at 

lade pengene stå i virksomheden, og hvilken konsekvens det har på virksomheders fremtidige øko-

nomi, hvor der i opgaven vil komme konsekvenser af, hvis en virksomhed indbetaler medarbejder-

nes indfrosset feriepenge til feriekontoen. Herefter vil besvarelsen komme i dybden med likvidite-

ten i virksomheden.  

Ved alle de problemstillinger, som opgaven har, vil der være en delkonklusion ved 

hvert afsnit. Afslutningsvis vil opgaven komme til hovedopgavens konklusion, hvor der i hoved-

konklusionen er indsamlet redegørelser, analyser, vurderinger af problemstillingerne.  

Efter besvarelsen af opgavens hovedkonklusion, vil opgaven komme med en kort per-

spektivering, hvor der i perspektiveringen eventuelt kommer ind på, hvad der ellers kunne undersø-

ges, og hvad der ellers er relevant ved ferieloven, som eventuelt kunne være, hvis man valgte at 

rykke den nye ferielov pga. Coronavirussen eller lignende. 

 

Tolkning 

Den følgende problemformulering, ’’Hvad er effekten af den nye ferielov i forhold til den regn-

skabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelser?’’ Skal forstås som, at hvilken effekt den nye 

ferielov vil have på virksomhedens hensatte feriepengeforpligtelse, samt. virksomhedens økonomi 

og derved regnskab.  

Dette skal gøres klart og tydeligt, at opgavens problemformulering og –stillinger omhandler den 

mellemstore virksomhed med få ansatte, uden aktionærer og investorer.  

Den første problemstilling, ved navn ’’ Hvad er en hensat feriepengeforpligtelse?’’, 

beskriver hvad en hensat forpligtelse er, og hvad en hensat feriepengeforpligtelse er. 
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Dernæst oplyses den næste problemstilling, ’’ Hvad går den nye ferielov ud på, og 

hvad var den gamle ferielov?’’, som er en gennemgang af, hvordan den gamle ferielov er, og hvor-

dan den nye bliver. Der vil være en sammenligning, hvor den gamle – og nye ferielovs forskellighe-

der bliver beskrevet.  

Derfra kommer opgaven til næste problemstilling, ved navn ’’Hvilke regnskabsmæs-

sige beregninger skal virksomhederne være opmærksomme på, og hvilke ændrede beregningsmeto-

der er sket efter offentliggørelsen af den nye ferielov?’’, som gør det tydeligt for læseren, at der i 

denne problemstilling skal berøres beregninger og metoder for indregning af medarbejdernes ferie-

penge, samt. Virksomhedens hensatte feriepengeforpligtelser. Dette vil gøre læseren beregningsori-

enteret og praksisorienteret, eftersom der bliver inddraget en case, hvor der foretages eksempler af 

beregninger efter den nye ferielov.  

Efterfølgende vil næste problemstilling ’’Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser har 

indfrysningsperioden haft for virksomheders feriemidler og likviditet? Hvilke ulemper har det haft 

at bibeholde feriepengeforpligtelsen eller indsætte feriepengene i en fond, eller andet indtil betaling 

sker?’’, blive besvaret, således, at der i opgaven vil komme overblik og muligheder for virksomhe-

dens løsning, og samtidig konsekvenser ved hver løsning. Denne problemstilling anvendes, som en 

overgang, til den næste og sidste besvarelse, som tager udgangspunkt i virksomhedens økonomi og 

likviditet, som vil være en besvarelse af, hvad de indestående feriepenge fra medarbejdere gør ved 

virksomhedens likviditet, samt. Kortfristede – og langfristede gældsforpligtelser. Denne problem-

stilling, og de forrige problemstillinger vil blive uddybet i kommende afsnit.  

 

Afgrænsning 

Denne afgrænsning omhandler højdepunkterne ved opgavens bevarelse af, hvilken effekt den nye 

ferielov har på regnskabet, i forhold til den regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtel-

ser. Dette vil primært være en afklaring på, hvorledes den nye ferielov og indregning af hensatte fe-

riepengeforpligtelser fungerer efter den nye ferielov, og hvordan det kan gavne virksomheder, som 

får fremtidige udfordringer med feriepengeforpligtelser. Dette er en opgave, som tidligere angivet 

primært vedrører en mellemstor virksomhed, som har få ansatte, og står uden aktionærer eller inve-

storer. Dette betyder så, at man ikke skal tage udgangspunkt i konsekvensen af, hvilken effekt det 

har på virksomhedens udbytte til aktionærer m.v. 
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Det skal derudover tydeliggøres, at der i opgaven primært vil være en fordybelse af 

hensatte feriepengeforpligtelser, overgangsordningen og indfrysningsperioden, da virksomheder 

med hensatte feriepengeforpligtelser, ofte beskæftiger sig med feriepenge reguleringer, samt. Ind-

regning og metode, når årsregnskabet skal opstilles.  

Som nævnt, vil der i opgaven primært blive arbejdet med hensatte feriepengeforplig-

telser og den nye ferielov, og der vil i denne opgave være en redegørelse, som ikke suppleres med 

mulige teorier, om skat og jura, da der i denne opgave ikke er anslag nok. I denne opgave er det pri-

mære formål, at definere og tydeliggøre regnskabsposten, feriepengeforpligtelser, som skal være 

med til at skabe et overblik, om hvorhenne man er i regnskabet, og om det en aktiv- eller passiv-

post, eller hvilken forpligtelse, der er tale om.  

Derudover vil der i redegørelsen ikke blive skrevet om de lønmodtagere, der ikke er 

indordnet ferieloven, og som kan være de offentlige virksomheder. Der vil desuden ikke blive skre-

vet om de virksomheder, som har ansatte der stopper i dette år, hvor virksomheden indtræder i den 

nye ferielov. Herved vil der i opgavens redegørelse heller ikke blive diskuteret om, hvis en virk-

somhed går konkurs, eller hvis en virksomhed holder lukket under ferie. Derudover vil der heller 

ikke blive redegjort for udenlandske medarbejdere. 

Efterfølgende de analyserende problemstillinger opgør hvilken regnskabsmæssig be-

regning virksomheden skal være opmærksom på. Derved skal man analysere beregningsmetoden, 

som vil ske efter offentliggørelsen af den nye ferielov. Denne besvarelse er relevant, da man anven-

der analysen og beregningen til at finde frem til, hvordan man indregner og måler feriepengefor-

pligtelser i årsregnskabet. Dette kan føre opgaven videre hen mod, hvordan man egentlig præsente-

rer det i regnskabet, som vil blive uddybet under afgrænsningen af vurderingsfasen.  

I opgaven vil der udelukkende blive taget udgangspunkt i den konkrete metode, og 

ikke den summariske metode, da den summariske metode ikke er relevant til at beregne feriepenge-

forpligtelser efter den nye ferielov. Der vil blive redegjort kort for den summariske metode, som vil 

blive uddybet i opgaven og herefter præsentere den konkrete metode. Der vil i besvarelsen være en 

case, hvor der vil blive taget udgangspunkt i en virksomhed, som kun har tre ansatte, hvoraf alle er 

fuldtidsansatte, og dermed udbetaler man medarbejderne deres totale løn, pension, fri bil, avis og 

telefon m.v. Personalegoderne er primært anderledes for hver individuel medarbejder, og der er ikke 

overenskomst ved denne virksomhed. Der vil generelt i opgaven ikke blive taget udgangspunkt i 

timelønnede medarbejdere. I opgaven vil der ikke kunne tage udgangspunkt i en direktørs eller virk-

somhedsejer løn, da deres ferier er enten en særaftale i kontrakten, eller noget, som ikke indregnes, 
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eftersom en virksomhedsejer enten kan udbetale almindelig løn til sig selv eller ved udbytte. Her-

med vil der i opgaven generelt ikke blive skrevet om den såkaldte 6. ferieuge. Medarbejderne får 

ikke lønstigning, og har løn på samme niveau i alle 3 år, eftersom man har større overblik over ud-

regningerne og ligningerne, når man tager udgangspunkt i den samme sum. 

Der bliver taget udgangspunkt i 3 år, som er 2019, 2020 og 2021. I opgaven bliver der 

gennemgået og analyseret følgende punkter: 

• Restferie optjent 2018, 2019 og 2020 

• Optjent ferie 2019, 2020 og 2021 

• Ferietillæg 1% 2019, 2020 og 2021 

• Ferie optjent under indefrysningsperioden 2019 og 2020 

• Indeksering og regulering af feriepengeforpligtelser 2019 og 2020. 

 

Ved forklaring af indekseringen, vil der ikke blive udarbejdet en lang beskrivelse ved 

redegørelsen og analysen i hovedopgaven, da der ikke er anslag nok, på samme metode som rede-

gørelsen af den summariske- og konkrete metode. Under opgavebesvarelsen vil der komme en udta-

lelse fra en medarbejder fra Lønmodtagernes Feriemidler, som besvarer spørgsmålet om indekse-

ring og indbetaling af opsparede feriemidler. Dette skyldes, at indekseringen er kompleks i forhold 

til statistikker og samfundsøkonomisk teori, hvilket ikke er relevant for opgavens faglige teori. 

De overstående punkter er relevante, når man redegør for indregning af feriepengefor-

pligtelser i den nye ferielov, og vil give læseren en bedre forståelse for, hvorfor man beregner som 

man gør, under den konkrete metode.  

Når der i casen bliver beregnet medarbejdernes feriepengeforpligtelser årligt, vil der i 

beregningen ikke blive taget udgangspunkt i forskudt ferie, da det er en intern aftale mellem ar-

bejdsgiver og lønmodtagere, som foregår på samme måde som førhen, men det vil blive forklaret i 

vurderingen. Derimod vil der blive skrevet om indregning af de beregnede feriepengeforpligtelser, 

og hvorhenne det skal præsenteres og indregnes i regnskabet.  

En anden vigtigt ting at nævne er, at der i opgaven, og beregningen af feriepengefor-

pligtelser, ikke nævner beskatningen eller skattemæssige overvejelser ved løn m.v. Der vil ikke ta-

ges udgangspunkt i deltidsansatte, kontanthjælpsmodtager eller fleksjob ansatte i casen. Det betyder 

at opgaven primære målgruppe vil være fuldtidsansatte.  

Ved opgavens sidste besvarelse, vil besvarelsen vurdere de regnskabsmæssige konse-

kvenser af den nye ferielov i virksomheders regnskaber. Der vil i besvarelsen af opgaven blive 



12 

 

skrevet, om hvad feriepengeforpligtelser gør ved en balancepost og resultatopgørelse. Der vil yder-

ligere blive skrevet om: 

• Kortfristet gæld 

• Langfristet gæld 

• Anden gæld 

• Andre tilgodehavender 

• Feriepenge i driften 

Der vil ikke blive skrevet om yderligere regnskabsposter, end den finansielle omkostning – eller 

indtægt, og virksomhedens likvide beholdninger, som vil blive uddybet i opgavebesvarelsen. Der 

ikke blive forklaret eller vurderet yderligere om effekten af flere regnskabsposter, eller dybdegå-

ende beskrivelser af konsekvensen på virksomhedens overskud, eftersom det primære formål er at 

vurdere og diskutere ændringen og effekten af balancen. Virksomheds overskud vil blive forklaret, 

når man tydeliggøre, hvilken ændring og hvilken regnskabspost, som det vil vedrøre, når en virk-

somhed skal regulere sine indfrosset feriepengeforpligtelser årligt. 

Der vil ikke blive taget udgangspunkt i love, eller foretages yderligere beregninger. 

Der vil blive skrevet om, hvad der vil ske under overgangsordningen til den nye ferielov, og de ef-

terfølgende konsekvenser af den nye ferielov. Dette vil være med henblik på at beskrive, hvad kon-

sekvenser er for at beholde og indbetale de indfrosset feriepenge til feriekontoen. Det vil blive defi-

neret om feriepenge gældforpligtelser og feriepenge tilgodehavender. I dette omfang vil det som ud-

gangspunkt omhandle regnskabsmæssige aktiver og passiver, som løbende indregnes under den nye 

ferielov, hvor samtidighedsprincippet er trådt i kraft. Derved vil forklaringen om, hvad effekten er 

på virksomheder, hvis de indbetaler medarbejdernes indfrosset feriepenge i en fond, eller beholder 

pengene. Der vil i denne besvarelse blive tydeliggjort om, hvorledes de indfrosset feriepenge skal 

indregnes og præsenteres i regnskabet, dvs. hvilken regnskabspost, som skal klassificeres og præ-

senteres i årsregnskabet, og derfor vil der kun tages udgangspunkt i de regnskabsposter, som er 

nævnt ovenfor. 

I opgaven, vil der blive skrevet om virksomhedens nøgletal og likviditetsgraden. Der 

vil dog ikke blive udarbejdet beregningsgrundlag eller selvudarbejdet eksempel på likviditetsgra-

den, andet end at vurdere, hvilken effekt det kan have på nøgletallet.  

Dette vil give læseren en afklaring på, hvad det kan betyde for deres virksomhed at 

beholde medarbejdernes indfrosset feriepenge, og hvordan den nye ferielov har en påvirkning på 

virksomheders regnskabs, samt. regnskabsposter, og hvilken effekt det vil have på virksomhedernes 
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likviditet og fremtidige betalingsevne. Der vil ikke blive redegjort eller analyseret om flere nøgletal 

eller gå mere i dybden af f.eks. Du-Pont-pyramiden, eller andet, der vedrører virksomheders nøgle-

tal. Besvarelsen primære formål er at give virksomheder et overblik over valgmuligheder, og kom-

mende udfordringer med den nye ferielov.  

Derudover vil afsnittet ikke kun være på bekostning af fremtidige konsekvenser, som 

virksomheden skal være klar over. Derfor skal det afgrænses således, så opgavebesvarelsen bliver 

besvaret efter princippet om indregning af reguleringer af indekseringen og af ‘’afholdte, men ikke 

optjente feriefridage’’. Heraf er det vigtigt at tydeliggøre, hvilke elementer der skal tages hånd om, 

når man ændrer feriekulturen i en virksomhed, da det tydeligvis har en ændring på virksomhedernes 

forpligtelser, tilgodehavender og budgetudarbejdelse. 

 

Begrundet valg af teorier og modeller 

I denne benyttes teorierne af eksternt regnskabs forståelse af et regnskab, og fagets teorier og mo-

deller. Ved den eksterne regnskabsmæssige teori bliver de hensatte ferie-/forpligtelser defineret. 

Opgavebesvarelserne vil anvende de regnskabsmæssige teorier indenfor eksternt regnskab for at 

give læseren et fyldestgørende overblik over hvilken betydning forpligtelser har for balancen og 

driften i en virksomheds regnskab.  

Derudover vil besvarelsen anvende de regnskabsmæssige teorier og beregningsmeto-

der til, at opgøre virksomheders feriepengeforpligtelser. Efterfølgende vil opgavebesvarelsen 

komme med regnskabsmæssige indregningsmetoder, hvor metoden er den konkrete metode til at 

vise, hvorledes medarbejdernes feriepengeforpligtelser bliver indregnet. Opgavebesvarelsen vil ty-

deliggøre indregninger og modregninger af gæld og tilgodehavender. Hvorved teorien vedrørende 

modpostering af regnskabsposter blive forklaret. 

 

Begrebsrammen 

Ved anvendelsen af faget Ekstern Regnskab, er der i opgaven lagt vægt på at anvende relevante teo-

rier fra ‘’Begrebsrammen’’ med henblik på at give opgaven den opstilling, og struktur, når man 

skriver om definitionen, præsentation og indregning af en regnskabspost, som eksempelvis kan 

være feriepengeforpligtelser. 
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Begrebsrammen er opstillet i 5 niveauer, som er skrevet nedenfor1:  

• Niveau 1: Brugere og deres informationsbehov  

• Niveau 2: Kvalitative egenskaber  

• Niveau 3: Definition af elementer  

• Niveau 4: Indregning og måling  

• Niveau 5: Klassifikation og præsentation samt grundlæggende forudsætninger 

Niveau 1: Brugernes og deres informationsbehov  

Ved dette niveau, skal det forstås, som at dette niveau omhandler regnskabsbrugere og deres infor-

mationsbehov og viden, som de har fået gennem regnskabet. Det er her vigtigt at give alle regn-

skabsinteressenterne den information, som kan opfylde deres behov. Dette kan være relevant ift. 

den nye ferielov, da mange interessenter højst sandsynligt gerne vil vide, hvad der egentlig kommer 

til at ske med virksomhedens indfrosset feriepengeforpligtelser. Videre vil opgaven ikke komme 

yderligere ind på dette niveau, da det vurderes at ligge udenfor min problemformulering.2 

Niveau 2: Kvalitative egenskaber  

Niveau 2 omhandler de kvalitative informationer, som regnskabsbrugeren og interessenten anven-

der til, at dække deres behov. Man skal her være opmærksom på, at det er relevante eller troværdige 

informationer, som man videregiver i årsregnskabet. Niveau 2, som omhandler kvalitative egenska-

ber, skal sikre at regnskaber formidler kvaliteten, således så det kan anvendes til at træffe beslutnin-

ger. 

Derudover skal man gennem niveau 2 vurdere, om regnskabets kvalitative egenskaber kan skabe 

værdi og føre de eksterne regnskabsbrugere og interessenter frem til en beslutning. Det kan dermed 

antages, at niveau 2 er en armforlængelse af niveau 1, og derved er der i opgaven heller ikke vurde-

ret til, at gå i dybden med dette niveau, når man løbende opstiller opgavens struktur.3 

Dette niveau er med til at gøre en forskel for eksterne regnskabsbrugere, og skal være 

fuldstændige, neutrale og fejlfrie, her er det vigtigt, at det ikke indebærer at årsregnskabet ikke inde-

holder urealistiske og usandsynlige forhold, som kan have en indflydelse på regnskabsbrugers vur-

dering af virksomheden, hermed beslutning vedrørende virksomhedens fremtid.4 

 
1 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  
2 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  
3 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  
4 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  
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Yderligere vil der ikke blive uddybet mere af niveau 2, da det, som niveau 1, ligger udenfor min 

problemformulering.   

Niveau 3: Definition af elementer  

Når man begynder at bevæge opgaven hen imod de tre sidste niveauer, kan det godt blive mere inte-

ressant, da det bl.a. med inspiration fra disse tre niveauer, som opgavens struktur og opstilling er 

blevet skrevet ud fra.5 

Ved niveau 3, som er årsregnskabets definition af elementer, omhandler en række definitioner på 

aktiver og forpligtelser, og andre regnskabsposter. I denne opgave vil der blive præciseret og defi-

neret regnskabsposten, feriepengeforpligtelser, med henblik på at tydeliggøre kortfristet- og langfri-

stet gældsforpligtelser. Det kan dermed konkluderes, at der er en række passiver, bl.a. feriepenge-

forpligtelser, som opfylder definitionen på passiver, og opfylder indregningskriterierne, som frem-

går af niveau 4. Disse kriterier skal være opfyldt, før indregningen af forpligtelserne finder sted i 

praksis.6 

Niveau 4: Indregning og måling  

Niveau 4, som omhandler årsregnskabets indregning og måling, går ud på, at når en virksomhed går 

igennem en finansiel begivenhed, skal det kunne indregnes i årsregnskabet. Før dette kan lade sig 

gøre, skal man som i niveau 3, kunne definere begivenhedens elementer.7  

Nedstående er der en række indregningskriterier, som der er blevet opstillet kort nedenfor8: 

a) Naturen af det finansielle aktiv eller forpligtelse 

b) Beskrivelse af første indregning 

c) Beskrivelse af hvorledes indregningskriterierne er opfyldt 

d) Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden 

e) Posten kan måles validt til kostpris eller værdi. 

I denne opgave bliver beregning af feriepengeforpligtelserne beskrevet og analyseret, efter regn-

skabsposten er blevet defineret. Yderligere foretages der ikke i opgaven, andet end at man beskriver 

 
5 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  
6 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  
7 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  
8 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  



16 

 

feriepengeforpligtelsernes første indregning og dernæst kommer ind på den nye ferielovs fremtidige 

økonomiske fordele og ulemper, herunder punkt B og D.9 

Niveau 5: Klassifikation og præsentation  

Begrebsrammens sidste niveau omhandler, hvorledes den finansielle begivenhed eller information 

skal klassificeres eller præsenteres i regnskabet. Man er opmærksom på, hvilket regnskabsår som 

det vedrører, og hvordan det skal opstilles i regnskabet. Ifølge opgaven vil det blive beskrevet såle-

des, om feriepengeforpligtelserne er kortfristet eller langfristet gældsforpligtelser. Dette vil blive 

uddybet i vurderingens fasen. Derved vil der være andre poster, som skal præsenteres i årsregnska-

bet, når man taler om den nye ferielov, som bl.a. er ‘’Anden gæld’’ og ‘’Andre tilgodehavender’’.10 

 

I opgaven vil der primært lægges mest vægt på niveau 3, 4 og 5, som man kan tyde under afsnittet 

’’afgrænsning’’, når der bliver defineres om diverse begreber, som indgår i begrebsrammen. Dette 

skyldes, at der er tvivl om, hvorledes man skal behandle den nye ferielov, og hvordan man skal 

kunne tydeliggøre, hvor relevant det er for regnskabsbrugeren og eksterne interessenter, i forhold til 

niveau 1. Dette betyder, hvorledes den information, som man får kan have en effekt og ændring i 

virksomhedens hensættelser og eventuelle budgetter for kommende år, som gør at man også fravæl-

ger niveau 2. Dette skyldes, at der eventuelt ikke opstilles en ny regnskabspost, eftersom man me-

ner, at de indfrosset feriepenge højst vil blive stående i virksomheden op til 50-60 år. Derfor kan det 

ikke defineres, som en standard regnskabspost.11 

Dataindsamlingsmetoder 

I denne opgave er der anvendt eksterne dataindsamlingsmetoder, da der i opgaven bliver skrevet 

overordnet om den nye ferielov, hvor man tager udgangspunkt i en mellemstor virksomhed, som har 

få ansatte.  

Der er gennem internettet og netværk indsamlet generelle data, dokumenter og skabeloner over: 

• Den nye ferielov, og de perioder, som hører under. 

• Analyser fra revisionshuse, og fra beskæftigelsesministeriet. 

• Indsamlet beregningseksempler fra pålidelige revisionshuse. 

• Bekendtgørelse af den gamle ferielov. 

 
 9  Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  

10 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  

11 Elling, Jens O., (2017). Finansiel Rapportering – Kapitel 5 s.195-219  
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• Figurer og grafer af den nye ferielov. 

• Interview og spørgsmål til ’’Lønmodtagernes Feriemidler’’ over mail. 

 

De resterende eksterne kilder i opgaven, er bøger, hjemmesider, links og nyhedsbreve, der supplerer 

mine argumenter. Dette giver muligheden for at have belæg og reference, i form af fodnoter under 

min opgave, så opgaven virker mere troværdig og pålidelig. Gennem opgaven vil der blive anvendt 

forskellige kilder, som læner sig op ad hinanden, da kilder har en tendens til at have forskellige 

holdninger, som vil uddybes i næste afsnit.  

Synsvinklen til hovedopgavens besvarelser er løsnings- og praksisorienteret. Besvarel-

serne skal gennem processen og overgangen til den nye ferielov komme frem til alternative løsnin-

ger, som alle virksomheder kan anvende, når overgangen til den nye ferielov finder sted, samt. ind-

trædelsen af den nye ferielov d. 1. september 2020.  

 

Kildekritik 

Som skrevet ovenpå, er der mange eksterne kilder, som kommer fra hjemmesider. Dette kan være 

problematisk, da mange hjemmesider, eller revisionshuse kan mene det modsatte, men stadig have 

gode argumenter og belæg for deres holdninger og argumenter. Det er vigtigt, som skribent, at for-

dybe sig i opgavens formål, og finde ud, hvad der kan besvare ens problemformulering og problem-

stilling bedst muligt. Gennem opgavebesvarelsen, er der fundet kilder og referencer, som supplerer, 

og ikke har store forskelle i forhold til hinanden.  

 Derudover kan mange kilder forekomme irrelevante for opgavens referencer, da man 

som skribent ikke kan vurdere, hvad der vil være relevant for læseren, da man helst vil dokumen-

tere, og fremstå pålidelig i sine diskussioner og argumenter. 

F.eks. er det svært som skribent at vurdere hvilken beregningsmetode, som er mest re-

levant og bedst for opgaven til at beregne, og give et overblik og forståelse for indregning af ferie-

pengeforpligtelser jf. Den nye ferielov. Derfor er der valgt den beregningsmetode, som BDO har 

offentliggjort. Derudover er der af sikkerhedsmæssige årsager sammenlignet med BDO’s metode 

med de andres revisionshuse, da det virker mere pålidelig og troværdigt at anvende en metode, som 

gav det samme udkast, som de fleste andre revisionshuse. 

Ved beskrivelse af konsekvenserne har besvarelsen anvendt E&Y’s artikel om den 

nye ferielov, eftersom E&Y er et troværdigt revisionshus med mange specialister i huset. Dog skal 
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man være opmærksom på, at der muligvis er skrevet mht. internationale og børsnoterede virksom-

heder, da E&Y er et stort internationalt Statsautoriseret revisionshus. Ved vurderingsbevarelsen er 

der blevet suppleret med BDO, da BDO er et dansk revisionshus, som er specialiseret indenfor dan-

ske og lokale virksomheder. Derfor tager hovedopgavens besvarelser ofte udgangspunkt i BDO, da 

de ofte refererer til den danske fremgangsmåde og metode.  

 

Redegørelse del 1 

Hvad er en hensat feriepengeforpligtelse? 

Før redegørelsen for den nye og gamle ferielov, er det vigtigt, og vide hovedbegreberne indenfor 

lovens ændringer, som blandt andet er ’’hensatte feriepengeforpligtelser’’. Man skal være opmærk-

som på, at hensatte feriepengeforpligtelser, er det samme som almene hensatte forpligtelser jf. års-

regnskabslovens rammer, da de hensatte feriepengeforpligtelser er beløb, som virksomhedens le-

delse eller ansvarlige medarbejdere skal afsætte årligt, fordi denne hensatte forpligtelse bliver afsat 

til at kunne betale virksomhedens fremtidige eller usikre udgifter og omkostninger. Normalt set, er 

feriepenge en opsparing for en lønmodtager, men omvendt, er feriepenge ikke en opsparing for 

virksomheden, men derimod en kortfristet- eller langfristet gældspost. Derfor skal man være op-

mærksom på, at feriepengeforpligtelser, er under forpligtelser i regnskabet.12 

Ved en hensat forpligtelse, bruges det i regnskabet som en vis antal penge, som er sat 

til side til kommende finansielle forpligtelser i fremtiden. Disse finansielle forpligtelser er ofte 

nogle pengesummer, som man er usikre på, hvor man i ledelsens eller regnskabsafdelingen er usikre 

på, hvornår man vil indbetale til de skyldige eksterne parter. Det er typisk i en virksomhed, om det 

beløb, som man har afsat, rent faktisk svarer til det beløb, som man skylder. Ved feriepengeforplig-

telser er der en undtagelse, da man har dokumenter m.v. som beviser, hvad man skylder lønmodta-

geren. Feriepengeforpligtelser skal indregnes ind i balancen, under kortfristet- eller langfristet 

gældsforpligtelser i passiv-siden, og derefter bogføres ind i driftsresultatet, når man hensætter en 

feriepengeforpligtelse. Desto højere feriepengeforpligtelser er, desto lavere er ens egenkapital. Ved 

bogføring, der krediterer man hensatte feriepengeforpligtelser under kortfristet gældsforpligtelser og 

derefter debiterer oppe i driften, som vedrører medarbejdernes feriepenge, som svarer til 2,08 dage. 

 
12 Viden om - Revision og regnskab: Feriepengeforpligtelsen. Udgivet af BDO Danmark. Besøgt d. 02.02.2020 



19 

 

Når medarbejderne får indbetalt deres feriepenge, bliver virksomhedens feriepengeforpligtelser 

modregnet med det skyldige beløb, som bliver udbetalt gennem virksomhedens likvide beholdnin-

ger. Herefter skal man regulere på feriepengeforpligtelser, så det stemmer af til feriekontoen. Det 

kan enten give en negativ eller positiv effekt på driften, alt efter om det er debet eller kredit13 

Derudover skal man være opmærksom på grundreglerne vedrørende kortfristet og 

langfristet gældsposter i et regnskab. Ved kortfristet gældsforpligtelser forstås der, at gælden ikke 

strejker sig længere end et år. Ved en langfristet gældsforpligtelse, strejker gælden sig over et år.14 

Dermed er det vigtigt at være opmærksom på, at en feriepengeforpligtelse er en kort-

fristet gæld, da man udbetaler medarbejderens feriepenge året efter de er sparet op. Herved kan man 

nævne, at når man redegøre om indregning af feriepengeforpligtelser, der tager man udgangspunkt i 

2 forskellige regnskabsmæssige metoder. Den konkrete og summariske metode, og man anvender 

begge metoder under den gamle ferielov.15 Dette vil opgaven komme nærmere ind på.  

 

Delkonklusion 

Det kan dermed konkluderes, at hensatte feriepengeforpligtelser ligger under samme regnskabs-

mæssige kategori, som almene hensatte forpligtelser. Det er vigtigt at kunne se, at feriepengefor-

pligtelser, der forventes at blive udbetalt indenfor et år eller efter virksomhedens balancedag, skal 

indregnes som en kortfristet gældsforpligtelse, da man udbetaler medarbejderens feriepenge inden-

for et år. Dermed er der 2 forskellige indregningsmetoder, når man skal opgøre feriepengeforpligtel-

ser, som kaldes den konkrete og summariske metode.   

 

Redegørelse del 2(sidste del) 

Hvad går den nye ferielov ud på, og hvad var den gamle ferielov? 

Hvad er den gamle ferielov? 

Først og fremmes er det vigtigt, at tydeliggøre, hvem der er omfattet af den danske ferielov, før man 

kan redegøre for loven i første omgang. Det er som udgangspunkt lønmodtagere i det danske 

 
13 Viden om - Revision og regnskab: Feriepengeforpligtelsen. Udgivet af BDO Danmark. Besøgt d. 02.02.2020 
14 Viden om - Revision og regnskab: Feriepengeforpligtelsen. Udgivet af BDO Danmark. Besøgt d. 02.02.2020 
15 Hensat forpligtelse. Udgivet af Dinero. Besøgt d. 02.02.2020 
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samfund, som er under funktionærloven. Der er det både timelønnede og fuldtidsansatte medarbej-

der, som er indordnet under denne lov. Tjenestefolk i den danske stat, samt. ansatte i folkekirken er 

ikke indordnet i denne lov, som skrevet i afgrænsningen, vil der ikke tages udgangspunkt i de perso-

ner, som ikke er indordnet i ferieloven, dog er dette jf. ferieloven §2, stk. 1-3.16 

Generelt set, administreres ferieloven af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, 

som er en del af Beskæftigelsesministeriet i den danske stat. Der er andre myndigheder, som vareta-

ger og administrerer befolkningens ferieberettiget løn, herunder Ferie Konto, som alle lønmodtagere 

har feriepenge til gode hos. Feriepenge forstås, som den fuldtidsansattes opsparing hos sin arbejds-

giver. Der opspares således, at der månedligt overføres 2,08 dage til feriekontoen fra den fuldtidsan-

satte lønmodtagerens ferieberettiget løn til feriekontoen, og derfor skulle der opspares fra d. 1. ja-

nuar til og med d. 31. december, og mens ferien skulle afholdes 1. maj til og med d. 30. april året 

efter. Ud fra virksomhedens perspektiv, er det som hovedregel, at de hensætter feriepengeforpligtel-

ser årligt, og ikke månedligt i den gamle ferielov17, som skal udbetales senere til lønmodtageren. 18   

Ved ferieafholdelse, har de fuldtidsansatte ret til deres 25 feriefridage (2,08 * 12 = 

24,96). Dette svarer til hele 5 ugers ferie. Det er medarbejdere, som har optjent ferie, som er beretti-

get til ferie. Der findes tilfælde, hvor man kan skylde sin arbejdsgiver timer, hvor man derefter kan 

modregne sine overarbejdstimer med de timer eller dage, som man er gået i negativ saldo vedr. 

’’mistede timer’’.19 Hvis man aftaler feriefridage med sin arbejdsgiver, bliver det ikke reguleret af 

regler i ferieloven, men aftalt internt mellem virksomheden og lønmodtageren. Dette foregår ved, at 

kontrakten er en del af overenskomsten, eller en individuel aftale, som man har med parterne. 

Mange lønmodtager har forskellige vilkår, som giver dem retten til afholdelse af ferier, f.eks. inden-

for hovedferierne jf. ferieloven. Dermed kan man redegøre, at selvom mange virksomheder ikke har 

en overenskomst, har de arbejdsvilkår, som er svarende til overenskomster.20  

Som skrevet førhen, har man ret til omkring 25 feriefridage, hvis det er opsparet, hvil-

ket er svarende til fem uger, da man ikke tager lørdag og søndag med. Der findes andre eksempler, 

hvis man ikke er fuldtidsansat, og man i stedet var deltidsansat. Hvis man er deltidsansat, modtager 

man feriegodtgørelser fra den virksomhed, som man arbejder for. Herved beregner arbejdsgiveren 

feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, som der 

 
16 Legaldesk.dk: Hvad omfatter ferieloven? – Besøgt d. 04.01.2020 
17 ’’Hensatte forpligtelser er beløb som er sat af til sandsynlige, men usikre økonomiske forpligtelser i en virksomhed’’- 

https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/hensat-forpligtelse, Besøgt d. 31-01-2020 
18 Legaldesk.dk: Hvad omfatter ferieloven? – Besøgt d. 04.01.2020 
19 Legaldesk.dk: Hvad omfatter ferieloven? – Besøgt d. 04.01.2020 
20 Legaldesk.dk: Hvad omfatter ferieloven? – Besøgt d. 04.01.2020 

https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/hensat-forpligtelse
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overføres til lønmodtagerens lønkonto. Ved feriegodtgørelse forstås der, at arbejdsgiveren enten kan 

udbetale feriepenge til lønmodtageren, eller lade lønmodtageren holde ferie med løn. Ved feriegodt-

gørelse eller ferietillæg udgør det i alt 12,5 % af feriegodtgørelse, og tillægget til ferieløn udgør in-

klusivt 1 %, dog ikke, hvis der er andet, som er aftalt ved overenskomst, eller lønforhandlingen. Det 

skal gøres klart, at man beregner feriegodtgørelsen og ferietillægget særskilt. Det betyder, at virk-

somhedens løbende kan regulere på ferietillægget. 21 

Ofte aftales feriegodtgørelse mellem arbejdsgiver og lønmodtagere, dog foretrækker 

arbejdsgiveren ofte, at lønmodtagerens ansættelsesforhold m.v. er med udgangspunkt i, hvis løn-

modtageren er en timelønnet medarbejder, der har svingende arbejdstider m.v. Hvis en lønmodtager 

skal have retten til feriegodtgørelse, ville det indebære, at virksomheden løbende indbetaler et beløb 

til feriekontoen, som lønmodtageren kan få udbetalt, når lønmodtageren afholder sin retskafne ferie 

i stedet for, at lønmodtageren modtager sin almindelige løn. Man skal være opmærksom på, at den 

udbetalte feriegodtgørelse svarer til en vis procentdel af den løn, som lønmodtageren får optjent lø-

bende gennem optjeningsårets.22  

Derudover skal man ikke glemme, at lønmodtageren beskattes løbende af feriegodtgø-

relsen. Eftersom lønmodtageren bliver månedligt beskattet af den udbetalte feriegodtgørelse fra ar-

bejdsgiveren, bliver lønmodtageren beskattet, når der betales AM-bidrag og A-skat i forbindelse 

med udbetaling af lønnen. Derefter beskattes feriegodtgørelsen automatisk ved beskatningen af løn-

modtagerens totale løn. Hvis virksomheden udbetaler feriegodtgørelser, er det allerede beskattet af 

A-skat og AM-bidrag, og derfor kan virksomheden ikke fradrage udbetalingen yderligere, da be-

skatningsgrundlaget allerede er afregnet ved beskatning af medarbejderens løn. 23 

 

Delkonklusion 

Det kan dermed konkluderes, at feriepenge, feriegodtgørelse og ferietillæg hører under den samme 

lov, hvilket er Danmarks ferielov. Det kan konkluderes, at der er mange forskellige vinkler på ferie-

loven, og hvem den omfatter m.v. Det er vigtigt at man som virksomhed skal være klar over, hvil-

ken lønmodtagere man har at gøre med. Er det en fuldtidsansat, som optjener 2,08 dage per måned, 

eller er det en deltidsansat, som primært får en årlig feriegodtgørelse af 12,5% af deres ferieberetti-

get løn. 

 
21 SKAT.dk: C.A.3.2 Feriegodtgørelse– Besøgt d. 05.01.2020 
22 Legaldesk.dk: Hvad omfatter ferieloven? – Besøgt d. 04.01.2020 
23 SKAT.dk: C.A.3.2 Feriegodtgørelse– Besøgt d. 05.01.2020 
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Den gamle ferielov omhandler, at man skulle optjene sin ferie for at holde ferie det 

næste kommende år. Den gamle ferielov omhandlede, at man som deltidsansat kunne holde ferie på 

samme vilkår, som en fuldtidsansat ved at få overført 12,5% til din feriekonto, plus 1% ferietillæg, 

eller mere, alt efter medarbejdernes overenskomster eller kontrakter. Herved skal man gennem den 

gamle ferielov arbejde i et helt år, dvs. 12 måneder, før man kan afholde sine retskafne feriefridage 

på ca. 25 dage (24,96), dvs. 5 uger med weekend. 

Disse diverse vilkår og betingelser for afholdelse af ferie, bliver ændret d. 1. septem-

ber 2020, hvor virksomheden ville kunne mærke en ændring i deres feriepengeforpligtelser, da de 

skal være opmærksom på det nye princip, som bliver kaldt ’’samtidighedsprincippet’’, som den 

fuldtidsansatte har krav på 

Dette betyder, at virksomheden under den gamle ferielov, har været vant til at kunne 

udbetale medarbejdernes feriepenge året efter, dvs. 16 måneder. Dette gav virksomheden en mulig-

hed for, at selv spare op, og have likviditet til, at udbetale medarbejderens feriepenge, eftersom 

medarbejdernes feriepenge allerede var hensat, som der blev nævnt i de foregående afsnit. Det har 

hidtil været en kortfristet gældforpligtelse for virksomheden. 

Hvad er den nye ferielov: 

Som der blev skrevet tidligere, vil den nye ferielov være en ændring fra at opspare ferie til, at kunne 

have krav på en ’’straks afholdelse af ferie’’. Dermed kan ændringen af den nye ferielov pr. 1. sep-

tember 2020 allerede ændre lønmodtagerens afholdelse af ferie, da virksomheden har pligt til at ud-

betale, eller lade lønmodtageren kunne afholde sine retlige 2,08 dages ferie, måneden efter man har 

udbetalt medarbejderens løn.24 

Ved ændringen af den nye ferielov pr. 1 september 2020, vil ferieloven holde på de 

grundlæggende principper, som de 2,08 dage man opsparer månedligt, med 1% ferietillæg. Derud-

over kan man stadig få ret til de 12,5% af feriegodtgørelsen. Hovedsageligt er der ikke blevet æn-

dret på ferielovens tidligere satser, men dog ændret på lønmodtagerens ferievilkår og perioder af 

afholdelse. Derudover videreføres varsling om sygdom inden ferieafholdelsen, så man kan stadig 

melde sig syg under sin ferie, hvorved ens ferieopsparede feriepenge stadig opretholdes, da de ikke 

kan bruges under sygdom. Dette betyder, at virksomheden ikke skal postere eller bogfører lønnen 

 
24 Ny ferielov i Danmark. Udgivet af Beskæftigelsesministeriet. – Besøgt d. 19.01.2020 
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anderledes, andet end, at man skal være opmærksom på samtidighedsprincippet og de beregnings-

metoder, som er anderledes under den nye ferielovs overgangsordning.  

Virksomheden skal fremadrettet kun fokusere på hvor meget, der skal hensættes, og 

være klar over, at feriepengeforpligtelserne ikke kan fastsættes eller blive i regnskabet i lige så lang 

tid, som det kunne førhen.25 Dette vil opgaven komme nærmere ind på, når opgavebesvarelsen når 

til analysen. 

Man kan som lønmodtagere stadig have krav på sine 5-ugers optjente ferieuger, som 

er aftalt med ens arbejdsgiver, hvis der er behov for det, ellers kan man som skrevet ovenpå, få sin 

feriepenge udbetalt måneden efter, eller holde 2,08 dages ferie måneden efter.26   

Som nævnt i overstående afsnit, vil der inden den nye ferielov komme en overgangs-

ordning, som har en stor betydning for virksomheder og deres feriepengeforpligtelser. 

 

Hvad er overgangsperioden?  

Ved overgangen fra den gamle ferielov over til den nye gør, at der kommer en overgangsperiode, 

som går ud på at tilrette virksomheders feriepengeforpligtelser til lønmodtageren, mens den gamle 

ferielov bliver ændret til den nye ferielov, med nye ændringer, samt. nye tiltag som træder i kraft d. 

1. september 2020. 27 

 Som det blev forklaret ovenfor, kunne man opspare feriefridage i et kalenderår, og 

man kunne afholde ferien imellem 1. maj til 30. april året efter. I den nye ferielov, træder over-

gangsordningen i kraft. Denne overgangsordning træder i kraft fra d. 1. januar 2019 til d. 31. Au-

gust 2020. Ved overgangsordningen skal der forstås, at der sker nogle særlige ændringer mellem 

perioderne, som der ikke foregik i den gamle ferielov. 28  

 Ved overgangsordningen vil der fra d. 1. januar 2019 til 31. august 2019 blive opspa-

ret 16,64 dage, som man har mulighed for at afholde d. 1. maj 2020 til d. 31. august 2020. Perioden 

er fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020, som svarer til 24,96 feriefridage, nogle 

 
25 Ny ferielov i Danmark. Udgivet af Beskæftigelsesministeriet. – Besøgt d. 19.01.2020 
26 Ny ferielov i Danmark. Udgivet af Beskæftigelsesministeriet. – Besøgt d. 19.01.2020 
27 Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie. Udgivet af Regeringen.dk. Besøgt d. 31.01.2020, kapitel 16, s. 177-

180. 
28 Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie. Udgivet af Regeringen.dk. Besøgt d. 31.01.2020, kapitel 16, s. 177-

180. 
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feriefridage som man ikke kan få udbetalt eller anvendt, før man forlader arbejdsmarkedet eller går 

på pension. Dette kalder man for indfrysningsperioden, som opgavebesvarelsen vil vende tilbage til. 

29  

En virksomhed kan godt vælge at indsætte feriemidlerne i en fond for tilgodehavende 

feriemidler, som står for ansvaret for administrationen og forretningen af feriepengene. Det handler 

udelukkede om, at hvem feriepengene står hos, og hvem der i regnskabsverdenen sprog, som har 

gælden stående i deres regnskab. Virksomheder skal tage en beslutning om, hvad de gør med løn-

modtagerens feriepenge, dvs. om de vil lade dem blive stående i virksomheden, eller om de skal 

indsættes i feriefonden. Denne beslutning skal træffes i virksomheden inden d. 31. december 2020. 

30 

 

Figur ’’ Overgangsordningen’’ fra Visma – Dataløns guideline. 31 

Figuren overfor er udarbejdet af Visma-Dataløn, som er en hjælp til at illustrere overgangsordnin-

gen, samt. Perioderne fra, at gå fra den gamle ferielov til den nye ferielov.  

 Den overstående figur illustrerer overgangen fra den gamle til den nye ferielov, over-

gangsordningen, indfrysningsperioden og dernæst påbegyndelsen af den nye ferielov d. 1. septem-

ber 2020.  Gennem farverne på figurerne, kan man forklare hvad de enkelte farver og perioder bety-

der. Figuren overfor har to af samme slags farver, med undtagelse af den røde. Farverne er inddelt i 

to grupper, som er en form for forklaring af før og efter den nye ferielov, og hvad der sker før og 

efter overgangsordningen. Perioden før er øverst, mens perioden efter er nederst på figuren. 32 

 
29 Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie. Udgivet af Regeringen.dk. Besøgt d. 31.01.2020, kapitel 16, s. 177-

180. 
30 Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie. Udgivet af Regeringen.dk. Besøgt d. 31.01.2020, kapitel 16, s. 177-

180. 
31 Den nye ferielov - forstå den på 10 minutter. Udgivet af Visma - Dataløn. Besøgt d. 29.01.2020 
32 Den nye ferielov - forstå den på 10 minutter. Udgivet af Visma - Dataløn. Besøgt d. 29.01.2020 
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• Orange: Den første orangefarvede periode, som er øverst på figuren, illustrerer den periode, 

hvor medarbejderne optjener deres feriepenge helt op til d. 31. december 2018, dvs. deres 

restferiesaldo til og med sidste balancedag for 2018. Dernæst er den anden orangefarvet pe-

riode, som er nederst på figuren, en illustration af medarbejdernes afholdelse af ferie, dvs. 

fra d. 1. maj 2019 til d. 30. april 2020. 33 

• Mørkeblå: Den første mørkeblåfarvede periode, som er øverst på figuren, illustrerer medar-

bejderens sidste optjente feriepenge, før overgangsordningen, dvs. fra d. 1. januar 2019 til d. 

31. August 2019. Den anden mørkeblåfarvede periode, som er nederst på figuren, en illu-

stration af medarbejdernes sidste periode, hvor de kan afholde deres optjente feriepenge fra 

tidligere år, inden overgangsordningen træder i kraft d. 31. August 2019. 34 

• Grøn: Den første grønfarvede periode, som er øverst på figuren, illustrerer når den nye ferie-

lov træder i kraft d. 1. september 2020. Hvorefter den anden grønfarvede periode, nederst i 

figuren, som illustrerer afholdelse af samtidighedsprincip-ferie fra d. 1. september 2020 til 

og med d. 31. december 2021, dvs. 16 måneder.35 

• Rød: Den rødfarvede periode illustrerer indfrysningsperioden, som er en vigtig del af over-

gangsordningen. Perioden er fra d. 1. september 2019 til d. 31. August 2020. Grunden til at 

farven kun har en slags, skyldes, at indfrysningsperioden er en periode for sig selv, og en 

kategori, som ikke kan sammenlignes med optjening eller afholdelse af feriepenge, eftersom 

det bliver indfrosset. I næste afsnit vil der blive uddybet, hvad indfrysningen indebærer, og 

hvilken betydning det har for virksomheden. 36 

 

Kort om indfrysningsperioden 

Ved uddybelse af overgangsordningen, er indfrysningsperioden en vigtig faktor for overgangsord-

ningen, da den betyder meget for virksomheders og medarbejders økonomi. Man skal huske at 

skelne mellem overgangsordningen og indfrysningsperioden, da overgangsordningen er en form for 

administrerende tilrettelæggelse og forberedelse af den nye ferielov, mens indfrysningsperioden er 

 
33 Den nye ferielov - forstå den på 10 minutter. Udgivet af Visma - Dataløn. Besøgt d. 29.01.2020 
34 Den nye ferielov - forstå den på 10 minutter. Udgivet af Visma - Dataløn. Besøgt d. 29.01.2020 
35 Den nye ferielov - forstå den på 10 minutter. Udgivet af Visma - Dataløn. Besøgt d. 29.01.2020 
36 Den nye ferielov - forstå den på 10 minutter. Udgivet af Visma - Dataløn. Besøgt d. 29.01.2020 
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et værktøj til at holde styr på virksomheders feriepengeforpligtelser, samt. Medarbejdernes ferie-

penge. 37 

Indfrysningsperioden omhandler perioden fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 

2020, som svarer til 24,96 feriefridage, som lønmodtageren ikke kan få udbetalt, før man forlader 

arbejdsmarkedet eller går på pension. Derved skal virksomhederne beholde medarbejdernes ferie-

penge, som feriepengeforpligtelser, som vil blive uddybe i næste afsnit. Dette kaldes ’’indfrysnings-

perioden’’, da det i metaforisk fagsprog ikke kan anvendes, før de er blevet tørt op, som i dette til-

fælde er helt til lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet eller går på pension.38 

Fra 1. september 2020 starter perioden med samtidighedsferie. Derfor er indfrysnings-

perioden væsentlig, da det er lavet for at undgå, at medarbejderne ikke afholder dobbelt ferie.39 Det 

er vigtigt at nævne, at det er Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler (Fonden), som 

har til opgave at forvalte og administrere de tilgodehavende indefrosne feriemidler, som er optjent 

af lønmodtageren under indfrysningsperioden. 40  

 

Er feriepenge en kortfristet eller langfristet gældsforpligtelse for virksomheden? 

Ved feriepengeforpligtelser før den nye ferielov, og beregninger af hensatte feriepengeforpligtelser, 

forstås det som kortfristede gældsforpligtelser.41 Ved feriepenge før overgangen til den nye ferielov, 

er det en kortfristet gældsforpligtelse, eftersom feriepengene strejker sig forholdsvist under et år. 

Ved ændringen af den gamle ferielov til den nye ferielov, vil indfrysningsperioden være en anden 

form for indregning i regnskabet, i forhold til tidligere indregninger af feriepengeforpligtelser i 

regnskabet.42 

Ernst and Young har udtalt ud fra deres publikation af artiklen ’’ Regnskabsmæssige 

og administrative udfordringer i den nye ferielov.’’, at under indfrysningsperioden af overgangen til 

den nye ferie, vil virksomheders hensatte feriepengeforpligtelser, blive indregnet som langfristet 

gældforpligtelser, eftersom disse hensatte feriepengeforpligtelser vil strejke sig over 12 måneder, da 

 
37 Den nye ferielov - forstå den på 10 minutter. Udgivet af Visma - Dataløn. Besøgt d. 29.01.2020 
38 Alt om indefrysningsperioden. Udgivet af Visma - Dataløn. Besøgt d. 03.02.2020 
39 Alt om indefrysningsperioden. Udgivet af Visma - Dataløn. Besøgt d. 03.02.2020 
40 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
41 Balance - passiver. Udgivet af Moderniseringsstyrelsen. Besøgt d. 03.02.2020  
42 Balance - passiver. Udgivet af Moderniseringsstyrelsen. Besøgt d. 03.02.2020  
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man først udbetaler feriepengene til medarbejderne efter de er gået på pension eller har forladt ar-

bejdsmarkedet. 43  

Ifølge Ernst & Young kan virksomheden selv vurdere, om de vil indfri feriepengefor-

pligtelserne før de 12 måneder er overgået under indfrysningsperioden. Dette kan ske, hvis virk-

somheden i dette tilfælde er oplyst, om at medarbejderen går på pension. Man skal indregne løn-

modtagerens 12 måneders opsparet ferie, som en kortfristet gæld, hvis lønmodtageren hører under 

kategorien, som en medarbejder, der går på pension eller forlader arbejdsmarkedet.44 

 

Forskellen ved den gamle – og nye ferielov 

Forskellen mellem den gamle og nye ferielov, er at virksomheden førhen kunne hensætte medarbej-

dernes ferie fra d. 1. januar til d. 31. december, hvor de hensatte medarbejdernes månedlig 2,08 

dage. Derved skulle virksomheden udbetale feriepengene mellem d. 1. maj til d. 30. april året efter. 

Før dette kan lade sig gøre, skulle medarbejderen være ansat fra d. 1. december til d. 30. april året 

efter, dvs. i 16 måneder, hvis medarbejderen vil have det totale optjente feriefridage på 24,96, dvs. 

fem uger (2,08 x 12). 

Ved den nye ferielov, skal virksomheden hensætte feriepengeforpligtelser fra d. 1. 

september til og med d. 31. august. Ved ferieafholdelse, skal virksomheden allerede afskrive ferie-

pengeforpligtelser mellem d. 1. september til og med d. 31. december året efter, dvs. 16 måneder. 

Det er samme længde, som den gamle ferielov, men med andre perioder. 

En anden vigtig forskel, er indfrysningsperioden, fordi feriepengene i denne periode 

bliver stående i længere tid end de optjente feriepenge. Dermed bliver det en gæld, som virksomhe-

den har stående i en længere periode end de almene feriepengeforpligtelser før den nye ferielov.  

 

Delkonklusion 

Man skal være opmærksom på de væsentlige regler ved den nye ferielov, som træder i kraft d. 1. 

september 2020.  Ved perioderne, kommer der til at ske en ændring, og det kommer til at blive såle-

des, at ferieperioder og optjenings- eller udbetalingsperioden ændres i forhold til den tidligere ferie-

lov. Man skal som skrevet, være i stand til, at udbetale sine medarbejdere 2,08 feriefridage efter 

 
43 Ernst and Young: Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov. Besøgt d. 03.02.2020. 
44 Ernst and Young: Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov. Besøgt d. 03.02.2020. 
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månedens lønninger, efter den nye ferielov er trådt i kraft, når medarbejderens ansættelseskontrakt 

træder i kraft efter d. 1. september 2020. 

Ved den nye ferielov, er hovedelementerne overgangsordningen, som starter fra d. 1. 

januar 2019 til d. 31. august 2020. Herved følger virksomheder og medarbejdere den gamle ferielov 

fra d. 1. januar 2019 til d. 31. August 2019, som er medarbejdernes sidste optjeningsperiode, før 

indfrysningsperioden starter. Indfrysningsperioden er fra d. 1. september 2019 til d. 31. August 

2020, hvor disse optjente feriepenge vil blive indfrosset indtil medarbejderne går på pension, eller 

forlader arbejdsmarkedet, og dette bliver anset som en langfristet gældspost, og ikke som kortfristet 

gældspost, som de førhen blev indregnet som.   

Man skal som virksomhed være opmærksom på, at feriepengene, som man har poste-

ret eller bogført som hensatte feriepengeforpligtelser ikke længere kun står som kortfristet gældspo-

ster, da det efter den nye ferielov kan blive indregnet som en langfristet gældspost. 

Derved skal man være opmærksom på, at der kommer en overgangsordning og ind-

frysningsperiode, som vil placere virksomhedens feriepengeforpligtelser under en langfristet gælds-

post, da forpligtelserne vil stå der i længere tid end et år. Derudover skal virksomheder beslutte, om 

de vil lade de indfrosset feriepenge fra indfrysningsperioden blive stående i virksomheden, eller ud-

levere feriepengene til fonden inden d. 31. december 2020. 

 

Analyse & vurdering del 1 

Hvilke regnskabsmæssige beregninger skal virksomhederne være opmærksomme 

på, og hvilke ændrede beregningsmetoder er sket efter offentliggørelsen af den nye 

ferielov? 

Regnskabsmæssige ændringer og beregninger af feriepengeforpligtelser 

For at illustrere og beregne de indfrosset feriepengeforpligtelser, som virksomheden har hos sig 

selv, er det relevant at finde ud af, hvordan man indregner feriepengeforpligtelser. 

Ved opgørelse af virksomhedens feriepengeforpligtelser pr. d. 31. december 2019, er 

det vigtigt at være opmærksom på, at der er sket ændringer under overgangsordningen, mens den 

nye ferielov træder i kraft. I år 2019, vil feriepengeforpligtelserne være ændret således, at virksom-

heden har hensatte feriepengeforpligtelser både fra den gamle ferielov og overgangsordningen. 



29 

 

Dette skyldes, at man ikke længere tager hele kalenderåret fra d. 1. januar til d. 31. december, men 

slutter optjening til og med d. 31. August 2019, som er inden indfrysningsperioden fra d. 1. septem-

ber 2019.  

Feriepengeforpligtelserne pr. d. 31. december 2019 indeholder medarbejdernes rest 

feriesaldo, som vedrører ferien, der er optjent i 2018 eller tidligere år. Medarbejdernes optjente fe-

riepenge fra d. 1. januar 2019 til d. 31. August 2019 er med i denne opgørelse. Det betyder, at ferier 

optjent i perioden d. 1. januar til d. 31. august 2019 er til afholdelse fra d. 1. maj 2020. Dermed op-

tjener medarbejderne ferie i perioden d. 1. september til d. 31. december 2019, som vil være en del 

af den saldo, der skal indefryses pr. d. 31. august 2020, og det skal virksomheden være opmærksom 

på, når de indregner feriepengeforpligtelser, da dette skal være en langfristet gældsforpligtelse i 

regnskabet. Både i 2019, 2020 og årene efter, skal de indfrosset feriepenge være indregnet, som 

langfristet gældsforpligtelser, indtil medarbejderne går på pension, eller forlader arbejdsmarkedet.45  

Dette skal virksomheden være opmærksom på, fordi de indfrosset feriepengeforplig-

telser pr. d. 31. december 2020 skal indregnes i regnskabet. Herved opstilles de således, at pr. d. 31. 

december 2020 bliver feriepengeforpligtelserne påvirket af indfrysningsperioden, eftersom det skal 

indregnes særskilt, som en kortfristet- og langfristet gældsforpligtelse. Disse indfrosset feriepenge-

forpligtelser bliver stående alene i balanceposten, da kommende optjente feriepenge fra medarbej-

dere i den nye lov, bliver indregnet som kortfristet gæld, da man efterfølgende vil følge samtidig-

hedsprincippet, som skrevet oppe i redegørelsen. 46 

 

Figur ’’ Optjenings år fra BDO – Danmark’’.47 

 

Som det bliver illustreret ovenfor ved BDO’s figur, bliver det tydeliggjort, at overgangen fra den 

gamle ferielov til den nye ferielov, vil påvirke beregningen af feriepengeforpligtelsen. Som det kan 

 
45 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
46 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
47 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020  
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ses ovenfor, vil overgangen til den nye ferielov påvirke beregningen af feriepengeforpligtelserne for 

de kommende år. Ved overgangen til den nye ferielov, og de kommende år under ferieloven, vil 

virksomheders hensatte feriepengeforpligtelser formindskes løbende, som vil blive uddybet nede i 

vurderingen.48  

Med nedstående punkter, vil der blive forklaret og analyseret for, hvorfor de overstående perioder 

har en påvirkning på regnskabets forpligtelser, i forhold til at indregningen er ændret i forhold til 

den gamle ferielov: 

• 1/1-2019 – 31/8-2019: Sidste optjente feriepenge, før indfrysningsperioden. Ved påvirkning 

af regnskabet, skal det forstås, som at en virksomhed ikke skal hensætte 12 måneders ferie-

pengeforpligtelser, men i stedet indregne otte måneders optjente feriepenge. Herved for-

mindskes de kortfristede gældsforpligtelser, men derimod stiger de langfristede gældsfor-

pligtelser.49 

• 1/9-2019 – 31/8-2020: Indfrysningsperioden, hvor hele 12 måneders opsparet feriepenge bli-

ver indfrosset, som gør, at de langfristede gældsforpligtelser stiger.50 

• 1/5-2020 – 31/12-2020: Almindelig afholdelse af ferie, som medarbejderen får eller bliver 

udbetalt af virksomheden pr. d. 31. August 2019. Ingen reel påvirkning af regnskabet, da det 

foregår på samme måde, som i den gamle ferielov, medmindre der er tale om ‘‘afholdte, 

men ikke optjente feriefridage’’. Dette gør, at virksomheden skal udbetale færre feriepenge 

til medarbejderne, men beholde de indfrosset feriepenge i længere tid. Man skal være op-

mærksom på samtidighedsprincippet, som bliver beskrevet nedenfor.51 

• 1/9-2020 – og frem: Opstart af ny ferielov, hvor feriepengeforpligtelser ikke bliver stående i 

en længere periode, som i den gamle ferielov, da man fremadrettet kører efter samtidigheds-

princippet. Balanceposten ‘’feriepengeforpligtelser’’ bliver hensat og modregnet løbende, 

hvis medarbejdere afholder deres ferier løbende, og oftere end de gjorde under den gamle 

ferielov.52 Dette skyldes effekten af samtidighedsprincippet under den nye ferielov, som den 

gamle ferielov ikke havde, da man ofte skulle hensatte feriepengeforpligtelser, og dernæst 

lade medarbejderne gå på ferie med løn, eller udbetale medarbejdere deres feriepenge efter 

kalenderåret var slut.53  

 
48 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020  
49 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
50 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
51 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
52 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
53 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
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Beregning af feriepengeforpligtelser under den nye ferielov 

Eftersom opgavebesvarelserne indtil nu har forklaret og analyseret feriepengeforpligtelser, og de 

regnskabsmæssige påvirkninger af den nye ferielov, og diverse perioder under overgangsordningen. 

Betyder det nu, at opgavebesvarelsen vedrørende analysen og udarbejdelsen af beregning af ferie-

pengeforpligtelser under den nye ferielov besvares i næste afsnit. 54 

Ved beregning af virksomheders hensatte feriepengeforpligtelser, findes der forskellige metoder. 

Der skal tages hånd om mange ting, som f.eks., at når man har medarbejdere, forudsætter man, at de 

forsætter i virksomheden ud fra deres ansættelsesforhold. Ved beregning og indregning af medar-

bejdernes feriepenge, bliver de først indregnet som almindelig løn, dernæst bliver deres feriepenge 

periodiseret, eftersom det en kommende udgift, som virksomheden vil modpostere oppe i driften 

efter de har nedskrevet deres feriepengeforpligtelser. Det er hovedelementet i indregning af ferie-

pengeforpligtelser i regnskabet. Dette skyldes, at medarbejdernes feriepenge og løn bliver bogført 

særskilt i regnskabet.55  

Den hensatte feriepengeforpligtelse skal dække den fremtidige ferielønudbetaling. Der 

skal forklares, hvad man som virksomhed gør, når man har fuldtidsansatte funktionærer i sin virk-

somhed. Ved den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelser, som vedrører fuldtidsansatte funktio-

nærer kan efter praksis opgøres efter 2 forskellige metoder, som er den summariske- og den kon-

krete metode. 56 

 

Den summariske- og konkrete beregningsmetode 

Den summariske metode 

Det kan kort forklares, at efter den summariske metode, der opgøres og beregnes feriepengeforplig-

telsen ud fra en procentsats, som bliver fremvist efter Skattestyrelsen juridiske vejledning. Her af-

regnes procentsatsen efter virksomhedens kalenderår. Ved den konkrete metode, beregnes feriepen-

geforpligtelserne ved grundlag af de antal optjente feriefridage, som er tilbage ved regnskabet ba-

lancedag. Nedenfor er der en kort redegørelse af de to metoder, før man kommer med eksempler og 

beregninger.57 

 
54 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
55 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
56 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
57 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
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Når man beregner feriepengeforpligtelser, kan man som skrevet anvende den summa-

riske metode. I den summariske metode omregner man medarbejders årlige bruttoløn med en pro-

centsats, som fremgår af Skattestyrelsen juridiske vejledning. Herved er der forskellige procentsat-

ser, som benyttes alt efter hvornår en virksomhed har regnskabsafslutning. Denne procentsats er be-

regnet og udarbejdet efter statiske skøn over medarbejders årlige optjening eller afholdelse af ferie. 

Ifølge BDO’s artikel, er metoden anset som en ’’gennemsnitsbetragtning’’.  Den summariske me-

tode, er vurderet til at visse usikkerhed og fejlagtige skøn. 58 

Eftersom den nye ferielov træder i kraft, bliver det ikke muligt at anvende den sum-

mariske metode til, at opgøre virksomheders feriepengeforpligtelser, da man mener, at samtidig-

hedsprincippet får en påvirkning på medarbejdernes afholdelse af ferie, og derved kan man ikke 

sætte et skøn over virksomheders feriepengeforpligtelser. Samtidighedsprincippet vil skabe usikker-

hed på, hvornår medarbejderen skal have udbetalt deres feriepenge, og man kan ikke afsætte ferie-

pengeforpligtelser efter skøn, eftersom man antager, at medarbejdere går oftere på ferier efter den 

nye ferielov, træder i kraft. Dette vender besvarelsen tilbage til i vurderingen.59 

 

Den konkrete metode 

Derudover er der en anden metode, som man anvender til at beregne virksomhedens feriepengefor-

pligtelser, som kaldes den konkrete metode. Ved den konkrete metode beregner man medarbejde-

rens feriepengeforpligtelser ved at tage udgangspunkt i medarbejdernes faktiske feriesaldo ved de 

totale optjente feriefridage pr. Balancedagen. I den konkrete metode tager man udgangspunkt i de 

faktiske og forventede lønomkostninger.60 

De faktiske og forventede lønomkostninger vil blive medregnet, i form af bruttoløn. 

Ved beregning af dette, er det forventet, at feriefridagene afholdes ved afviklingen af den optjente 

ferie. Ved denne metode, er hele lønpakken med i beregningen, da pension, personalegoder og an-

dre lønelementer. er indgået i grundlaget for medarbejders ferieopgørelser. Ifølge BDO’s artikel ’’ 

Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov’’, bliver der taget udgangs-

punkt i medarbejderens lønpakke og lønelementer ved opgørelsen af medarbejdernes feriepengefor-

pligtelser, da man forventer, at virksomheden udbetaler medarbejderens feriepenge på det tidspunkt, 

 
58 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
59 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
60 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
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hvor medarbejderen forventer at afholde sin ferie. Man skal være opmærksom på medarbejderens 

eventuelle kommende lønstigninger og præcise ferieafholdelser.61 

Ved den konkrete metode, bliver medarbejdernes feriepengeforpligtelser beregnet ud 

fra en lønomkostning pr. måned, således, at virksomheden beregner lønomkostningen pr. dag. Der-

næst ganger man denne lønomkostning pr. dag med de antal feriefridage, som medarbejderen har til 

gode, da man skal udregne, hvor mange feriefridage medarbejderen har optjent på balancedagen. 

Dermed bliver ferietillægget beregnet særskilt, og svarer stadig til 1%.   

Det bliver fastlagt til, at man efter d. 31. august 2019 kun anvender den konkrete me-

tode for beregningen af feriepengeforpligtelser, og dermed redegøre eller foretager man ikke andet 

yderligere på den summariske metode på nuværende tidspunkt, da ikke længere skal anvendes for 

indregning af feriepengeforpligtelser i regnskabet 2020.62 

Dette er konkluderet efter undersøgelse af de store revisionshuses artikler og nyheds-

breve, som omhandler den nye ferielov, herunder BDO’s nyhedsbrev.63 

 

Case: Beregning af feriepengeforpligtelser af en fiktiv virksomhed 

Der er blevet taget udgangspunkt i en fiktiv case, hvor tallene, personerne m.v. er opgjort fiktivt.  

Denne virksomhed, som har tre fuldtidsansatte, hvor man skal have opgjort deres op-

tjente feriefridage, samt. Opgørelse af virksomhedens samlede feriepengeforpligtelser. Herved bli-

ver der taget udgangspunkt i indfrysningsperioden, og årene før 2018, og årene efter den nye ferie-

lov er trådt i kraft. For at forstå og tydeliggøre den nye ferielov, og dens beregningsmetoder, har 

man også taget år 2020 og 2021 med i de samlede beregninger. Denne udregning, er blevet inspire-

ret af revisionshusenes udregninger og nyhedsbreve, såsom BDO, Beierholm og Ernst & Young.  

Ved denne udregning, er der hentet inspiration fra BDO’s nyhedsbrev, hvor BDO har 

fremvist den nye beregningsmetode på, hvordan man udregner en virksomheds feriepengeforplig-

telse. Løbende er beregningen sammenlignet med andre revisionshuses udregninger for at komme 

frem til, at konkludere, at de fleste revisionshuse anvender den samme beregning og fremgangsme-

tode, da det ender ude i samme resultat.64 

 
61 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
62 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
63 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 04.02.2020 
64 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
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Ved beregning af en virksomheds feriepengeforpligtelse, er det første man gør, er at 

udregne medarbejdernes bruttoløn. Man skal bruge medarbejdernes ferieberettiget løn og den fakti-

ske lønomkostning, som virksomheden har, når de sender en medarbejder på ferie. 

Ved den ferieberettiget løn, tager man udgangspunkt i det skattemæssige feriepenge-

grundlag svarende til det beregningsgrundlag, der anvendes ved beregning af feriepenge, hvis en 

medarbejder fratræder sin stilling. I ferieberettiget løn, der medtages arbejdsgiverens pension ikke, 

medmindre lønpakken er en del af en overenskomst.65 

De faktiske lønomkostninger er de omkostninger, som virksomheden forventer at få, 

hvis virksomhedens medarbejder afholder deres ferie. Ved de faktiske omkostninger, beregner man 

diverse personalegoder, såsom fri bil, telefon, avisabonnement, frugt mv. under lønomkostningen. 

Dette er omkostninger, som virksomheden selv afholder, såsom afskrivninger og vedligeholdelse.66 

Der bliver taget udgangspunkt i den faktiske lønomkostning under ferie, da dette er 

virksomhedens reelle lønomkostning, samt. Forpligtelse i regnskabet, da man tager det hele med, 

før beskatning m.v. 67 

Man skal være opmærksom på, at når man beregner indfrysningsperioden for hver en-

kelte ansat, skal man beregne de 12,5% feriegodtgørelse af den ansattes ferieberettiget løn i indfrys-

ningsperioden. Denne sats svarer til, når en medarbejder fratræder deres stilling. Man skal fremad-

rettet altid anvende den konkrete metode efter den nye ferielov er trådt i kraft.68 

Efterfølgende vil regnearket af feriepengeforpligtelser gennem år 2019, 2020 og 2021 

blive illustreret, analyseret og beregnet, som er blevet udarbejdet efter de nye regler jf. BDO’s ny-

hedsbrev. Dette regneark af opgørelsen af den fiktive virksomheds feriepengeforpligtelse, er blevet 

inspireret af BDO’s nyhedsbrev.69  

 

 
65 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
66 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
67 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
68 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
69 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
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Beregning af feriepengeforpligtelser for 2019 

Bilag ’’Beregning af fiktiv case vedr. feriepengeforpligtelser 2019’’70 

Ved beregningen af virksomheders feriepengeforpligtelser på overstående figur, er der taget ud-

gangspunkt i en virksomhed med tre fuldtidsansatte. Man har opgjort hver medarbejders ferieberet-

tiget løn og faktiske lønomkostninger under ferie. Ved fremvisning af beregningerne, er der taget 

udgangspunkt i medarbejderen Benjamin Jensen, da opgavens beregninger anvender de samme be-

regningsmetoder på alle andre medarbejdere. Lønnen er fiktive tal, hvor både fri bil, telefon og avis 

er fiktive.  

Fri bil, fri telefon og fri avis er anderledes ved ferieberettiget løn i forhold til de fakti-

ske lønomkostninger under ferie, er fordi, at medarbejderens løn, får man ikke afskrivninger, skat 

m.v. med i beregningen. Derfor er forskellen mellem pensionen, fri bil, telefon og avis en fiktiv 

skatteprocentsats, som er bestemt ud fra f.eks. 25% ved fri bil og 12,5% ved fri telefon og avis. Ef-

tersom opgaven ikke tager udgangspunkt i beskatningsgrundlag, er der ikke uddybet yderligere ved-

rørende beskatning. 

 
70 Egen tilvirkning med inspiration fra ’’ Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny 

ferielov. Besøgt d. 24.02.2020’’ 

Samlet vederlag Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie 

Bruttoløn 85.000                            85.000                       65.000                             65.000                             45.000                             45.000                     

Pensioner, arbejdsgiverandel -                                   8.000                         -                                    6.000                               -                                    4.000                       

Fri bil 7.500                               10.000                       6.000                               8.000                               -                                    -                           

Fri telefon og avis 533                                  600                             533                                   600                                   533                                   600                           

Samlet månedlig lønomk 93.033                            103.600                     71.533                             79.600                             45.533                             49.600                     

Samlet lønomk. For 12 mdr. 1.116.396                       858.396                           546.396                           

Heraf løn under ferie 107.346-                          82.538-                             52.538-                             

Ferieberettiget løn (12 mdr.) 1.009.050                       775.858                           493.858                           

Ferieberettiget løn pr. mdr. 84.088                            64.655                             41.155                             

Faktiske omk pr. dag. 4.933                         3.790                               2.362                       

Feriepengeforpligtelse 31/12 2019

Opgørelse af optjent og afholdte feriedage:

Restferiedage pr. 1. januar 2019, optjent før 2018 6                                 4                                       2                               

Optjent i 2018 til afholdelse 1/5 2019 – 30/4 2020 25                               25                                     25                             

Afholdt ferie i 2019 24-                               24-                                     25-                             

Restferie fra 2018 7                                 5                                       2                               

Optjent 1/1 – 31/8 2019 til afholdelse 1/5 – 31/8 2020 17                               17                                     17                             

Optjent 1/9 – 31/12 2019 (til indefrysning) 8                                 8                                       8                               

Feriesaldo 31/12 2019 32                               30                                     27                             

Restferie optjent 2018 1) 34.336                       18.801                             4.629                       

Ferie optjent 1/1 – 31/8 2019 2) 82.090                       63.073                             39.302                     

Ferietillæg 1% 1/1 – 31/8 2019 (8 mdr.) 3) 6.727                         5.172                               3.292                       

Regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse 123.153                     87.046                             47.223                     

Ferie optjent 1/9 – 31/12 2019 til indefrysning 4) 42.044                       32.327                             20.577                     

Feriepengeforpligtelse til indefrysning 42.044                       32.327                             20.577                     

Samlet feriepengeforpligtelse 165.197                     119.374                           67.801                     

2019

257.423                          

94.949                            

352.372                          

-                             

 Jakob Nielsen 2019

 Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet (I alt)  

Kortfristet gældsforpligtelse

Langfristet gældsforpligtelse (Feriepenge til indefrysning)

 Årstal 

 Melisa Karstenesen   Benjamin Jensen  
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I casen er der fravalgt at give medarbejderne lønstigning i beregningerne, eftersom det 

er underordnet til at forstå beregningsmetoden af feriepengeforpligtelser og indfrosset feriepenge. 

Derudover har man valgt, at virksomhederne beholder medarbejdernes feriemidler, så det er mere 

overskueligt at undersøge og analysere virksomhedens forpligtelser, samt. Effekten af, at lade de 

indfrosset feriepenge blive stående i virksomheden. 

Man ganger summen af den ferieberettiget løn med 12, da man skal have den årlige 

løn med. Derefter er der udefra BDO’s udregninger beregnet en linje ved navn ’’ Heraf løn under 

ferier’’. Ved denne udregning vil man tage udgangspunkt i Benjamin Jensen, hvor man tager den 

samlede lønomkostning på kr. 1.116.396 for 12 måneder og dividerer den med 52 uger, da det sva-

rer til et år. Herefter ganger man dette beløb med fem uger, da det svarer til ca. en måned, hvor man 

efterfølgende kan konkludere at medarbejders løn under en fuldberettiget ferie er: (1.116.396 / 52) x 

5 = kr. 107.346.  

Herefter indsætter man en fiktiv restferiesaldo, som er optjent før og under 2018. Der-

næst indsætter man de optjente feriefridage pr. d. 1. januar 2018 til og med d. 31. december 2018 på 

12 måneder, som svarer til 24,96 dage, der er rundet op til 25 feriefridage. Dernæst indsætter man 

en ferieafholdelse, som også er taget i udgangspunkt i et fiktiv gæt på, hvor meget en medarbejder 

vil afholde sine ferier årligt. Efterfølgende udregner man restferien pr. balancedagen. Det er sum-

men af alle dagene og afholdelser af ferier.  

 Efterfølgende skal man grundet den nye ferielov inddele noget af årets optjente ferie-

penge i indfrysningsperioden. Der er 17 dage, som bliver optjent mellem d. 1. januar 2019 og d. 31. 

august 2019, som kan afholdes fra d. 1. maj 2020 til d. 31. august 2020. som det er beskrevet i løbet 

af opgaven. Dette beregnes ud fra at tage otte måneder og gange det med 2,08, hvor man efterføl-

gende runder det op til 17 dage.  

Herefter er der optjente feriepenge, som hører under indfrysningsperioden i 2019. Det 

er fra d. 1. september 2019 til d. 31. december 2019. Dette beregnes ud fra at tage fire måneder og 

gange det med 2,08, hvor det giver otte dage, efter afrunding.  

 Dernæst skal man beregne den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelser i kortfristet 

og langfristet gældsforpligtelser. Ved de kortfristede gældforpligtelser, tager man udgangspunkt i de 

optjente feriepenge, som er optjent før indfrysningsperioden, trådte i kraft. Ved de langfristede 

gældsforpligtelser tager man udgangspunkt i de indfrosset feriepenge. 

Herved tager man udgangspunkt i:  

1. Restferie optjent 2018 
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2. Ferie optjent 1/1 – 31/8 2019 

3. Ferietillæg 1% 1/1 – 31/8 2019 (8 mdr.) 

4. Ferie optjent 1/9 – 31/12 2019 til indefrysning 

 

Ved 1. del, der tager man de 7 dage, som Benjamin Jensen har på sin restsaldo ved balancedagen i 

2019 og ganger den med hans dagløn på kr. 4.933. Dvs. 7 x kr. 4.933 = kr. 34.336. 

Dernæst kommer man til 2. del, hvor man skal komme frem til, hvor meget man har optjent 

af ferien fra d. 1. januar til d. 31. august 2019, da dette er indfrysningsperioden. Herved beregner 

man det således ved den ferie, som svarer til 17 dage. Dette tal ganger man med Benjamin Jensens 

dagløn på kr. 4.933. Dvs. 17 x 4.933 = 82.090. Dette er en kortfristet gæld, da den allerede kan an-

vendes året efter.  

Herefter kommer ferietillægget, som er 3. del af beregningen. Ved ferietillægget gør vi, som 

man plejer at gøre ved udregning af medarbejdernes ferietillæg, dvs. særskilt. Her tager man først 

og fremmest udgangspunkt i hvor meget medarbejderen tjener om måneden, og derefter finder man 

ud af, hvor meget medarbejderen tjener i alt på de måneder, som medarbejderen skal have ferietil-

læg af. Dette svarer til otte måneder, da man tager udgangspunkt fra d. 1. januar til d. 31. august 

2019. Dernæst og til allersidst ganger man totalen med 1%, som svarer til ferietillæg. Jf. ferieloven. 

For at illustrere det, gør man således ud fra Benjamin Jensens ferieberettiget løn:  

(84.088 x 8) x 1% = 6.727.  

Dette er også en kortfristet gæld, da medarbejderne kan afholde sin ferie, og anvende ferietillægget. 

Dette giver et resultat for en samlet regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse for Benjamin 

Jensen på kr. 123.153, og dermed en årlig kortfristet feriepengeforpligtelse på kr. 257.423 for alle 

medarbejdere i år 2019. 

Som skrevet ovenfor, har de fuldtidsansatte medarbejdere optjent feriepenge, som bliver 

indfrosset, og dermed særskilt beregnet, da det først er noget, som man kan få udbetalt, når man går 

på pension eller forlader arbejdsmarkedet. Dette fører beregningen til 4. del af beregningen af ferie-

pengeforpligtelser, som er de indfrosset feriepenge.  

For at beregne de indfrosset feriepengeforpligtelser, skal man være opmærksomme på, at 

man anvender feriegodtgørelsen på 12,5%, når man beregner feriepengeforpligtelsen under indfrys-

ningsperioden. Grunden til, at man anvender denne metode, skyldes at man antager, at medarbejde-

ren forlader eller fratræder deres stilling efter balancedagen. Dette er godt tænkt, da det er 
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feriepenge, som alligevel skal blive stående indtil medarbejderen, forlader arbejdsmarkedet eller går 

på pension. Dette fører besvarelsen i sporet til at beregne og vise, hvordan beregningen er foregået.  

Man skal som udgangspunkt tage højde for de fire måneder, som bliver indfrosset, medar-

bejderens ferieberettiget løn og som nævnt ved overstående afsnit, skal man gange det med ferie-

godtgørelsen på 12,5%. Dvs. (84.088 x 4) x 12,5% = 42.044. 

Dette giver resultatet en samlet feriepengeforpligtelse til indfrysning for Benjamin Jensen på 

kr. 42.044, og dermed en årlig langfristet feriepengeforpligtelse på kr. 94.949 for alle medarbejdere 

i år 2019. 

Herved har man regnet de indfrosset og almindelige feriepengeforpligtelser i regnskabet for 

2019. Dermed kan man kort konkludere, at disse feriepengeforpligtelser automatisk bliver indreg-

net, som langfristet gældsforpligtelser, da virksomheden har disse feriepengeforpligtelser stående i 

mere end 1 år. Som skrevet, er disse beregninger og metoder på Benjamin Jensens feriepenge an-

vendt på de 2 andre fuldtidsansatte. I nedstående skabelon, er der opstillet en oversigt over virksom-

hedens feriepengeforpligtelser i 2019, som er illustreret ved billedet af regnearket ovenfor.  

Oversigten er summen af: 

• Feriepengeforpligtelser før indfrysningsperioden (Kortfristet gældsforpligtelser). 

• Feriepengeforpligtelser under indfrysningsperioden (Langfristet gældsforpligtelser, uden in-

dekseringen). 

• Totalen af begge summer.  

Se venligst oversigten nedenfor:  

 

Årstal  2019 

Kortfristet gældsforpligtelse 

                           

257.423  

Langfristet gældsforpligtelse (Feriepenge til indefrysning) 

                             

94.949  

 Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet (I alt)   

                           

352.372  
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Bogføring af feriepengeforpligtelser 2019 

 

Herved skal man debitere totalen af medarbejdernes feriepengeforpligtelser i resultatopgørelsen, og 

kreditere det særskilt under kortfristet- og langfristet gældsforpligtelser. Første omgang kan det hen-

sættes gøres årligt, inden den nye ferielov træder i kraft.  

 

Beregning af feriepengeforpligtelser for 2020 

 

Herved går man videre til beregning af virksomhedens feriepengeforpligtelser i år 2020. 

Bilag ’’Beregning af fiktiv case vedr. feriepengeforpligtelser 2020’’71 

Overstående billede fremviser og illustrerer ændringen af feriepengeforpligtelserne fra 2019 til 

2020. Man anvender forsat den konkrete metode til at beregne årets feriepengeforpligtelser for år 

2020. Det samme gøres, når man beregner og opgøre medarbejdernes ferieberettiget løn, samt. 

Virksomhedens lønomkostning pr. Medarbejder.  

 
71 Egen tilvirkning med inspiration fra ’’ Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny 

ferielov. Besøgt d. 24.02.2020’’ 

Samlet vederlag Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie 

Bruttoløn 85.000                            85.000                       65.000                             65.000                             45.000                             45.000                     

Pensioner, arbejdsgiverandel -                                   8.000                         -                                    6.000                               -                                    4.000                       

Fri bil 7.500                               10.000                       6.000                               8.000                               -                                    -                           

Fri telefon og avis 533                                  600                             533                                   600                                   533                                   600                           

Samlet månedlig lønomk 93.033                            103.600                     71.533                             79.600                             45.533                             49.600                     

Samlet lønomk. For 12 mdr. 1.116.396                       858.396                           546.396                           

Heraf løn under ferie 107.346-                          82.538-                             52.538-                             

Ferieberettiget løn (12 mdr.) 1.009.050                       775.858                           493.858                           

Ferieberettiget løn pr. mdr. 84.088                            64.655                             41.155                             

Faktiske omk pr. dag. 4.933                         3.790                               2.362                       

Feriepengeforpligtelse 31/12 2020

Opgørelse af optjent og afholdte feriedage:

Restferiedage pr. 1. januar 2020, optjent i 2018 7                                 5                                       2                               

Optjent 1/1 – 31/8 2019 afholdelse 1/5 – 31/8 2020 17                               17                                     17                             

Optjent til samtidig afholdelse 1/9 – 31/12 2020 8                                 8                                       8                               

Afholdt ferie i 2019 30-                               27-                                     24-                             

Feriesaldo 31/12-2020 2                                 3                                       3                               

Optjent 1/9 – 31/12 2019 (til indefrysning) 8                                 8                                       8                               

Optjent 1/1 – 31/8 2020 (til indefrysning) 17                               17                                     17                             

Feriesaldo 31/12 2020 til indefrysning 25                               25                                     25                             

Feriesaldo 31/12 2020 1) 9.472                         11.068                             6.897                       

Ferietillæg 1% 1/9 – 31/12 2020 (4 mdr.) 2) 3.364                         2.586                               1.646                       

Regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse 12.835                       13.654                             8.543                       

Ferie optjent 1/9 – 31/12 2019 til indefrysning 42.044                       32.327                             20.577                     

Ferie optjent 1/1 – 31/8 2020 til indefrysning 3) 84.088                       64.655                             41.155                     

Indeksering 2,2% i 4 mdr. 4) 925                             711                                   453                           

Feriepengeforpligtelse til indefrysning 127.056                     97.693                             62.185                     

Samlet feriepengeforpligtelse 139.892                     111.348                           70.728                     

2020 2019
35.033                            257.423                     

286.935                          94.949                       

321.967                          352.372                      Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet (I alt)  

Kortfristet gældsforpligtelse

Langfristet gældsforpligtelse (Feriepenge til indefrysning)

2020  Benjamin Jensen   Melisa Karstenesen   Jakob Nielsen 

 Årstal 
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Ved dette år, skal man som sidste år tage udgangspunkt i dele af beregningen for at forstå overgan-

gen og indregningen af feriepenge yderligere. Derfor skal man i dette år tage udgangspunkt i:  

1. Feriesaldo 31/12 2020 

2. Ferietillæg 1% 1/9 – 31/12 2020 (4 mdr.)  

3. Ferie optjent 1/1 – 31/8 2020 til indefrysning  

4. Indeksering 2,2% i 4 mdr.  

 Der gøres forsat det samme i år 2020, eftersom man stadig tager udgangspunkt i de 

totale 24,96(2,08 x 12) feriefridage.  

Derved beregnes ’’Feriesaldo 31/12 2020 til indfrysning’’ på samme måde, som sidste år, dvs. på 

samme måde som overstående beregning. 

 Dernæst skal man have beregnet ’’Feriesaldo 31/12 2020’’, som svarer til 1. del af 

2020 regnearket over feriepengeforpligtelser. Som man gjorde sidste år, tager man stadig udgangs-

punkt i Benjamin Jensen, og hermed gøres det således: 2 x 4.933 = 9.472. Dvs. man tager restsal-

doen over ferier pr. balancedagen og ganger det med Benjamin Jensens lønomkostning pr. dag. Der-

fra får man virksomhedens lønomkostning, hvis Benjamin vælger at afholde sine sidste feriefridage.   

 Efterfølgende skal man beregne 2. del, som er det ferietillæg, som medarbejderen får 

af disse optjente feriepenge. Dette gøres ved at tage de antal måneder, som medarbejderen har spa-

ret op, og gange det med ferietillægget. Dvs. ferieberettiget løn, som er: (84.088 x 4) x 1%.  

Dette giver resultatet en samlet regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse for Benjamin Jen-

sen på kr. 12.835, og dermed en årlig kortfristet feriepengeforpligtelse på kr. 35.033 for alle medar-

bejdere i år 2020. 

Som man gjorde sidste år, skal man have beregnet medarbejdernes indfrosset feriepengefor-

pligtelser for år 2020, som er 3. del af årets beregninger for feriepengeforpligtelser for år 2020. For 

år 2020 vedrører de indfrosset feriepenge fra d. 1. januar til d. 31. august 2020. Dermed er der tale 

om otte måneder, samt. 17 dages feriefridage, dvs. 2,08 x 8 = 16,64. 

For at beregne feriepengeforpligtelsen for dette år, skal man gøre som sidste år, hvor man 

tager udgangspunkt i medarbejderens ferieberettiget løn, altså Benjamin Jensens løn, herefter tager 

man udgangspunkt i de otte måneders optjente feriepenge, som er indfrosset, og dernæst skal man 

trække de 12,5% feriegodtgørelse ud, dvs. (84.088 x 8) x 12,5% = 84.088. 

Herved skal man gøre noget anderledes, end hvad man gjorde sidste år, da man nu skal til at 

regulere og forrente virksomhedens feriepengeforpligtelser, som er opstået under indfrysningsperio-

den. Dette skyldes, at hvis virksomheden lader pengene blive stående, skal de renteberegne de 
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indfrosset feriepengeforpligtelser, da det er penge, som de har lånt af medarbejderne, indtil de går 

pension eller forlader arbejdsmarkedet. Jf. Ernst & Young, er det en relevans, og være opmærksom 

på dette. Hvis virksomheden vælger at ikke udbetale de indfrosne feriemidler, skal virksomheden 

lave en årlig renteberegning over de indfrosset feriepengeforpligtelser. Denne beregning og regule-

ring, bliver foretaget med udgangspunkt af en indeksering, som offentliggøres af fonden årligt. 

Denne indeksering bliver som skrevet opgjort af fonden, udefra en strukturstatisk, som udarbejdes 

af Dansk Arbejdsgiverforening. I 2018 udgjorde indekseringen på 2,4 %.72 

Ved et interview med Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende indekseringen og betydningen, blev 

der udleveret et svar på mail, som redegøre og analyserer indekseringens betydning for virksomhe-

der, som svarer på det vigtige og basale vedrørende teorien om indekseringen:  

 

’’Vi kan oplyse, at den årlige indeksering bliver en del af fondens samlede tilgodehavende hos ar-

bejdsgivere. Indekseringen vil blive tilskrevet på det enkelte ansættelsesforhold, og vil dermed blive 

opkrævet når kravet forfalder til betaling.    

Et krav forfalder til betaling, når lønmodtager forlader arbejdsmarkedet   

Indekseringen afspejler lønudviklingen, det foregående år og fastsættes årligt den 31. maj.    

Arbejdsgiver vil blive indekseret af de beløb, som virksomheden vælger at beholde frem til for-

fald. Indekseringen fastsættes ud fra lønudviklingen på DA’s område.    

    

Indekseringen beregnes på det indberettede beløb plus evt. tidligere indeksering på det tidspunkt 

hvor tilskrivning af indeksering sker. Der er således ikke tale om at der kun sker indeksering af det 

beløb, som er indberettet pr. 31.12.2020, men af det løbende beregningsgrundlag.    

    

Indekseringen beregnes altid for en forudgående periode. Første indeksering sker i maj 2021 og be-

regnes med en sats, der er opgjort for perioden 1. september 2020 – 31. maj 2021.’’73 

 

Som det er skrevet i overstående mail, fra en medarbejder, Erik William Toft, fra Lønmodta-

gernes Feriemidler, er det først muligt at anvende indekseringen efter d. 31. Maj 2021. Derfor har 

 
72 Ernst and Young: Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov. Besøgt d. 05.03.2020 
73 Bilag 1 - Indeksering og indbetaling af opsparede feriemidler.  
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man forsat at fremvise det i 2020, der skaber et retvisende billede af 2021. Dette er gjort på bekost-

ning af, at BDO har gjort det samme.  

Jf. BDO’s og egen udarbejdet regneark af beregningen af feriepengeforpligtelser, er indek-

seringen for 2020 og 2021 opgjort til 2,2%, selvom indekseringen ikke er offentliggjort. Dermed er 

dette endnu en fiktiv sats, som man har tilføjet i beregningen, men som er relevant for opgørelsen af 

feriepengeforpligtelserne. Dette skyldes, at regnearkets primære formål er at give læseren et over-

blik over effekten af forretningen af feriepengeforpligtelserne, hvis man som virksomhed vælger at 

beholde de indfrosset feriepenge i virksomheden. Som skrevet har man valgt, at virksomheden ikke 

indbetaler de indfrosset feriepenge til fonden inden d. 31. december 2020. 

Derfor skal man ved 3. del beregne forretningen af de indfrosset feriepengeforpligtelser, 

hvor indekseringen ligger på 2,2%. Dette gøres ved at tage udgangspunkt af tidligere års indfrosset 

feriepengeforpligtelser. Her tager man blot tidligere års indfrosset feriepengeforpligtelser og ganger 

det med 2,2%, dvs. jf. Benjamin Jensens indfrosset feriepengeforpligtelser: 42.044 x 2,2% = 925. 

   

Dette giver resultatet en samlet feriepengeforpligtelse til indfrysning for Benjamin Jensen på 

kr. 127.056, og dermed en årlig langfristet feriepengeforpligtelse på kr. 286.935 for alle medarbej-

dere i år 2020. 

Herved er der opstillet en oversigt over virksomhedens feriepengeforpligtelser i 2020, som er illu-

streret ved billedet af regnearket ovenfor.  

Oversigten af summen af: 

• Feriepengeforpligtelser før indfrysningsperioden (kortfristet gældsforpligtelser). 

• Feriepengeforpligtelser under indfrysningsperioden (langfristet gældsforpligtelser, med in-

dekseringen). 

• Totalen af begge summer. 

Se venligst oversigten nedenfor: 

Årstal  2020 2019 

Kortfristet gældsforpligtelse 

                             

35.033  

                      

257.423  

Langfristet gældsforpligtelse (Feriepenge til indefrysning) 

                           

286.935  

                        

94.949  

 Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet (I alt)   

                           

321.967  

                      

352.372  
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Bogføring af feriepengeforpligtelser 2020 

 

Herved skal man debitere totalen af medarbejdernes feriepengeforpligtelser i resultatopgørelsen, og 

kreditere det særskilt under kortfristet- og langfristet gældsforpligtelser. I år 2020, er det produktivt 

at hensætte det månedligt efter d. 31. August 2020, da samtidighedsprincippet påbegynder d. 1. sep-

tember 2020. Dernæst skal man være opmærksom på, at den samlede sum af alle medarbejders for-

rentede indfrosset feriepenge, skal enten debiteres eller krediteres i resultatopgørelsen, under finan-

siel omkostning eller - indtægt, da indekseringen kan være positiv eller negativ. Herefter skal det 

reguleres med feriepengeforpligtelser under langfristede gældsforpligtelser. 

 

Beregning af feriepengeforpligtelser for 2021 

 

Herved går man videre til den sidste beregning, som vedrører beregning af virksomhedens feriepen-

geforpligtelser i år 2021, hvor der ikke er de helt store ændringer, udover som skrevet i overstående 

afsnit om renteberegningen og reguleringen af de indfrosset feriepengeforpligtelser. Dette er en 

oversigt over, hvad man som virksomhed skal gøre, når man er trådt ind i den nye ferielov. Man an-

vender stadig den konkrete metode, som hovedregel. 
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Bilag ’’Beregning af fiktiv case vedr. feriepengeforpligtelser 2021’’74 

Som det kan ses på overstående regneark, er det ikke ændret meget i forhold til forrige år. Derfor er 

der som sidste år, også taget udgangspunkt i: 

1. Feriesaldo 31/12 2021 

2. Ferietillæg 1% 1/9 – 31/12 2021 (4 mdr.) 

3. Indeksering 2,2% 

Ved alle disse dele er der gjort akkurat det samme i år, som sidste år, dvs. jf. Benjamin Jensens fe-

riepenge, har man således: 

1. del vedrørende ’’Feriesaldo 31/12/2021’’: 4 dage rest pr. 31/12/2021 x dagløn kr. 4.933 = 

19.339. 

2. del vedrørende ’’ Ferietillæg 1% 1/9 – 31/12 2021 (4 mdr.)’’: Ferieberettiget løn (kr. 84.088 

x 4) x 1% = 3.364.  

Dette giver resultatet en samlet regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse for Benjamin Jensen på kr. 

22.702, og en årlig kortfristet feriepengeforpligtelse på kr. 48.690 for alle medarbejder i år 2021. 

Det er værd at notere faldet af kortfristet gældsforpligtelser 

 
74 Egen tilvirkning med inspiration fra ’’ Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny 

ferielov. Besøgt d. 24.02.2020’’ 

Samlet vederlag Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie 

Bruttoløn 85.000                            85.000                       65.000                             65.000                             45.000                             45.000                     

Pensioner, arbejdsgiverandel -                                   8.000                         -                                    6.000                               -                                    4.000                       

Fri bil 7.500                               10.000                       6.000                               8.000                               -                                    -                           

Fri telefon og avis 533                                  600                             533                                   600                                   533                                   600                           

Samlet månedlig lønomk 93.033                            103.600                     71.533                             79.600                             45.533                             49.600                     

Samlet lønomk. For 12 mdr. 1.116.396                       858.396                           546.396                           

Heraf løn under ferie 107.346-                          82.538-                             52.538-                             

Ferieberettiget løn (12 mdr.) 1.009.050                       775.858                           493.858                           

Ferieberettiget løn pr. mdr. 84.088                            64.655                             41.155                             

Faktiske omk pr. dag. 4.933                         3.790                               2.362                       

Feriepengeforpligtelse 31/12 2021

Opgørelse af optjent og afholdte feriedage:

Restferiedage pr. 1. januar 2020, optjent i 2018 2                                 3                                       3                               

Optjent 1/1 – 31/12 2021 25                               25                                     25                             

Afholdt ferie i 2021 23-                               24-                                     25-                             

Feriesaldo 31/12-2021 4                                 4                                       3                               

Optjent 1/9 – 31/12 2019 (til indefrysning) 8                                 8                                       8                               

Optjent 1/1 – 31/8 2020 (til indefrysning) 17                               17                                     17                             

Feriesaldo 31/12 2020 til indefrysning 25                               25                                     25                             

Feriesaldo 31/12 2021 1) 19.339                       14.859                             6.897                       

Ferietillæg 1% 1/9 – 31/12 2021 (4 mdr.) 2) 3.364                         2.586                               1.646                       

Regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse 22.702                       17.445                             8.543                       

Feriepengeforpligtelse til indefrysning 127.056                     97.693                             62.185                     

Indeksering 2,2% 3) 2.795                         2.149                               1.368                       

Feriepengeforpligtelse til indefrysning 129.851                     99.843                             63.553                     

Samlet feriepengeforpligtelse 152.554                     117.287                           72.096                     

2021 2020 2019
48.690                            35.033                       257.423                           

293.247                          286.935                     94.949                             

341.937                          321.967                     352.372                           

2021  Benjamin Jensen   Melisa Karstenesen   Jakob Nielsen 

 Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet (I alt)  

 Årstal 
Kortfristet gældsforpligtelse

Langfristet gældsforpligtelse (Feriepenge til indefrysning)
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3. del vedrører forretningen af de indfrosset feriepengeforpligtelser, hvor indekseringen ligger 

på 2,2% i år 2021. Dette gøres ved at tage udgangspunkt af tidligere års indfrosset feriepen-

geforpligtelser. Her tager man blot tidligere års indfrosset feriepengeforpligtelser og ganger 

det med 2,2%, dvs. jf. Benjamin Jensens samlede indfrosset feriepengeforpligtelser: 127.056 

x 2,2% = 2.795. 

Dette giver resultatet en samlet feriepengeforpligtelse til indfrysning for Benjamin Jensen på kr. kr. 

129.851, og en årlig langfristet feriepengeforpligtelse på kr. 293.247 for alle medarbejdere i år 

2021. 

Herved er der opstillet en oversigt over virksomhedens feriepengeforpligtelser i år 2021, som er il-

lustreret ved billedet af regnearket ovenfor.  

 

Oversigten af summen af: 

• Feriepengeforpligtelser før indfrysningsperioden (kortfristet gældsforpligtelser). 

• Feriepengeforpligtelser under indfrysningsperioden (langfristet gældsforpligtelser, med in-

dekseringen). 

• Totalen af begge summer. 

Se venligst oversigten nedenfor: 

Årstal  2021 2020 2019 

Kortfristet gældsforpligtelse 

                               

48.690  

                         

35.033  

                             

257.423  

Langfristet gældsforpligtelse (Feriepenge 

til indefrysning) 

                            

293.247  

                       

286.935  

                               

94.949  

 Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet (I 

alt)   

                            

341.937  

                       

321.967  

                             

352.372  

 

I casen har man valgt, at virksomheden skulle beholde alle deres medarbejderes indfrosset feriepen-

geforpligtelser efter d. 31. december 2020, indtil deres medarbejdere går på pension eller forlader 

arbejdsmarkedet. Derfor har man forsat i år 2021 reguleret de indfrosset feriepengeforpligtelser ef-

ter den fiktive indeksering jf. Lønmodtagernes Feriemidler i år 2021. 

 

Bogføring af feriepengeforpligtelser 2020 

Samme som år 2021. 
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Hvorfor har man en indfrysningsperiode i overgangsperioden? 

 

Grunden til, at indfrysningsperioden er aktuelt, og en relevans er, at ved at indfryse feriemidlerne 

i Lønmodtagernes Feriemidler (fonden) er for at sikre, at lønmodtagerne ikke bliver snydt for sine 

feriepenge ved overgangen til den nye ferielov, dvs. samtidighedsferien.  

Det er en fordel for arbejdsgiveren, at undgå, at samtlige medarbejdere ikke har 5 

ugers forskudt optjent ferie, som de kan bruge samtidig med de nye optjente 5 ugers ferie. Dvs. op 

til i alt 10 ugers ferie i det første år, hvor samtidighedsprincippet finder sted. Hvorefter de optjente 

feriefridage kan holdes månederne efter.75 

Ved indfrysning af feriepenge undgår virksomheden, at alle medarbejder, ønsker at få 

deres feriepenge udbetalt inden den nye ferielov træder i kraft. Dermed kan en virksomhed undgå, 

at alle medarbejdere går på lange ferier pr. d. 1. maj 2020, eftersom man som medarbejder vil for-

mode, at man alligevel kan spare sin kommende ferie op løbende, og afholde den i takt med, at man 

alligevel har udbetalt alle sine feriepenge, inden den nye ferielov træder i kraft. 76 Dette betyder at 

virksomheden kan undgå udbetaling til medarbejder, og kan man som skrevet, som virksomhed 

undgå, at alle medarbejder går på dobbelte ferie, i stedet for at spare op.77 

 

Delkonklusion 

Det kan hermed konkluderes, at ved opgørelse af virksomhedens feriepengeforpligtelser, at virk-

somheden kan anvende 2 metoder inden den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020. Meto-

derne er den summariske- og konkrete metode. Årene før og året 2018, kan man både anvende den 

summariske- og konkrete metode. Der er en undtagelse for de virksomheder, som afslutter deres 

årsregnskab pr. D. 31. August 2019, eftersom indfrysningsperioden starter d. 1. september 2019.  

Dermed skal man være opmærksom på diverse beregningsgrundlag, som er indordnet 

under den konkrete metode, såsom restferie optjent før d. 31. august 2019. Disse restferier er op-

tjente feriefridage efter d. 1. september 2019, samt ferietillægget på 1%. Dette vedrører ferie, som er 

optjent under indefrysningsperioden 2019 og 2020, som følge af udregninger af feriepengeforplig-

telser under indfrysningsperioden fra d. 1. september 2019 til d. 30. august 2020. 

 
75 Djøf. (s.d.). Ny ferielov: Indefrosne feriemidler. Besøgt d. 15.03.2020 
76 Djøf. (s.d.). Ny ferielov: Indefrosne feriemidler. Besøgt d. 15.03.2020 
77 Djøf. (s.d.). Ny ferielov: Indefrosne feriemidler. Besøgt d. 15.03.2020 

https://www.ld.dk/Lonmodtagernes-Feriemidler/Lonmodtager
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 Ved beregning af indfrysningsperiodens optjente feriepenge, skal man være opmærk-

som på, at man skal regne det på baggrund, at man antager, at medarbejderen forlader arbejdsmar-

kedet, og man skal anvende feriegodtgørelsen på 12,5%. 

 Det kan dermed konkluderes, at ved beregningen af indfrosset feriepengeforpligtelser, 

skal virksomheden sørge for at forrente feriepengene ved hjælp af en årlig indeksering af lønudvik-

lingen i Danmark, som bliver udarbejdet af Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Dermed bliver ferie-

pengeforpligtelserne reguleret af en årlig procentsats, som regulerer på regnskabet. Det kan både 

regulere balancen og resultatopgørelsen, da satsen både kan være positiv og negativ. Dette går kun 

udover virksomhedens eller fondens økonomi, da det er deres ansvar at administrere lønmodtage-

rens feriepengeforpligtelser. Ifølge casen, var indekseringen positiv, og derved skulle virksomheden 

forøge sin feriepengeforpligtelse i balancen, og formindske resultatopgørelsens overskud, eftersom 

det er modregnet, som en finansiel omkostning. 

 Udover den løbende regulering af virksomhedens feriepengeforpligtelse, skulle man 

som virksomhed forstå formålet med indfrysningsperioden. Det konkluderes, at virksomheder und-

går, at medarbejder går på dobbelte ferie, og virksomheden undgår, at udbetale medarbejdernes 

store summer af feriepenge.  

 Man kan konkludere, at hvis virksomheden udbetaler alle deres medarbejders ferie-

penge til Lønmodtagernes Feriemidler Fond, kan virksomheden undgå den løbende forretning, hvis 

indekseringen er positiv, og hermed den administrative del, som også er en høj udgift for virksom-

heden, hvis man kigger langsigtet. 

For at give et overblik over de regnskabsmæssige konsekvenser af den nye ferielov, 

skal man vurdere betydning af perioderne i overgangsordningen, indfrysningsperioden og betydnin-

gen for virksomhedens feriepengeforpligtelser. Man skal tydeliggøre konsekvensen af en virksom-

heds regnskab, herunder resultatopgørelsen, balanceposterne, diverse gældsposter og tilgodehaven-

der i næste problemstilling. Videre skal man tydeliggøre ulemperne for likviditeten at bibeholde de 

indfrosset feriepengeforpligtelser i en virksomhed. Dette gøres i næste afsnit, hvor man påbegynder 

besvarelsen af opgavens sidste problemstilling.  
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Analyse og vurdering del 2 (sidste del) 

Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser har indfrysningsperioden haft for virksom-

heders feriemidler og likviditet? Hvilke ulemper har det haft at bibeholde feriepen-

geforpligtelsen eller indsætte feriepengene i en fond, eller andet indtil betaling 

sker? 

Regnskabsmæssige konsekvenser ved feriepengeforpligtelser og likviditet  

Ved konsekvensen og vurderingen af de regnskabsmæssige effekter af den nye ferielov, er det vig-

tigt at nævne endnu en gang, at det hermed kan bekræftes og fremvises, at feriepengeforpligtelser 

førhen kunne anses som en kortfristet gældforpligtelse, og efter den nye ferielov er det blevet en 

langfristet gældsforpligtelse. Dette skyldes, at indfrysningsperioden har haft en effekt på indregning 

af visse feriepengeforpligtelser i regnskabet. 78 

Ulempen ved de indfrosset feriepenge kan være, at man fremmedrettet skal præsentere 

feriepengeforpligtelser særskilt i regnskabet. Dette er en vigtig faktor, før man overgår fra den 

gamle ferielov til den nye ferielov. Ved den nye ferielov, præsenteres den restferiesaldo for alle 

medarbejdere før 1. september 2019, som en hensat feriepengeforpligtelse i regnskabet, som der-

med vil blive præsenteret som en ‘’Anden gæld’’ under kortfristet gældsforpligtelser. 79 

Som skrevet ovenfor, skal virksomheden tage stilling til, om de vil beholde medarbej-

dernes feriepengeforpligtelser, eller om de vil indbetale feriepengene til Lønmodtagernes Feriemid-

ler, som er den fond, hvor de indfrosset feriepenge skal indbetales til, hvis virksomheden beslutter 

sig for at gøre det. Dette skal som skrevet træffes og administreres inden d. 31. december 2020. 80 

Konsekvensen for at beholde medarbejdernes feriepenge er, at gælden stiger i takt 

med de år, indtil medarbejderen går på pension eller forlader arbejdsmarkedet. Hvis virksomheden 

træffer den beslutning, om at beholde pengene, og ønsker at hensætte det som langfristet feriepen-

geforpligtelse, bliver det indregnet, som man gennemgik under opgavens case, vedrørende feriepen-

geforpligtelsernes indregning foregår, som en langfristet gældforpligtelse. Dette skal som 

 
78 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
79 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
80 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
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udgangspunkt indregnes som en ''Anden gæld’’. Eftersom, at denne gæld kan stå i virksomheden i 

mange år, og man som virksomhed ikke kan spå, hvornår disse feriepengeforpligtelser skal udbeta-

les. Derudover skal gælden renteberegnes årligt, som en form for mellemregning mellem virksom-

hed og medarbejder, uden medarbejderen tjener eller mister penge på det. Forskellen heraf er, at sat-

sen på feriepengeforpligtelserne bliver reguleret årligt efter den lønudvikling, der er i Danmark jf. 

DA, som skrevet i daværende problemstilling. Derfor skal der årligt blive reguleret i virksomhedens 

feriepengeforpligtelser, som bliver reguleret af en sats, som bliver offentliggjort årligt af feriefon-

den. Alle danske virksomheder skal regulere deres feriepengeforpligtelser, hvor de tager udgangs-

punkt i den nævnte sats. 81 

Det kan yderligere forklares, at denne indeksering bliver en reguleringen i regnskabet, 

hvor ændringen kan forøge balanceposten ‘’hensatte forpligtelser’’, da indekseringen krediteres, 

som forøger gældsposten i balancen, og derefter debiteres i resultatopgørelsen, som en årlig finan-

siel omkostning, som formindsker virksomhedens overskud. Det giver en årlig reguleringen, på 

både balancen og resultatopgørelsen. Der kan evt. være perioder, hvor indekseringen er negativ, 

dernæst gør man det omvendte, så virksomheden får renteindtægter, fremfor renteudgifter, men 

dette er ikke sket i mange år. 82  

Dette skal foregå årligt, og det betyder, at gældsposten årligt bliver tillagt af indekse-

ringen, og det betyder balanceposten forøges, og forøger virksomhedens gældsforpligtelser, som 

ovenikøbet formindsker egenkapitalen. Virksomheder der vælger at beholde medarbejdernes ind-

frosset feriepenge, skal forvente, at feriepengene kan stå i virksomheden i mange år.83 De indfrosset 

feriepengeforpligtelser kan indregnes, som en kortfristet gældsforpligtelse, hvis det kan oplyses og 

dokumenteres, at medarbejderen går på pension eller forlader arbejdsmarkedet året efter. Dette fore-

går således, at feriefonden meddeler virksomheden, om hvad der skal indbetales, samt. Hvilken 

medarbejder, som det vedrører. Hvis virksomheden ønsker at indbetale de samlede opgjorte indfros-

set feriemidler pr. D. 31. august 2020, vil denne feriepengeforpligtelse i balancen pr. d. 31. decem-

ber 2020 skulle præsenteres og indregnes som kortfristet gæld, da udbetalingen af disse feriemidler 

vil skulle ske i løbet af 2021, og man opgøre de feriepenge, som skal udbetales til medarbejderen 

året efter. 84 

 
81 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
82 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
83 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
84 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
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Virksomheden kan selv vælge at indbetale medarbejdernes feriepenge, som fonden 

kræver, i takt med at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet eller går på pension. Hvis en virk-

somhed vælger at undlade at betale medarbejdernes feriemidler, skal der, som skrevet, foretages en 

årlig indeksering af forpligtelsen, indtil feriemidlerne indbetales til fonden. Noget, som man skal 

tage i mente ifølge E&Y, er den løbende administration og udarbejdelser af de indfrosset ferie-

penge, som Fonden varetager for virksomheden. Dermed undgår virksomheden en anden omkost-

ning, som lønomkostninger, grundet administration og regulering af indfrosset feriepengeforpligtel-

ser.85 

Det skal forklares, at virksomheden på et hvilket som helst tidspunkt kan vælge at ind-

betale hele eller dele af den indefrosne feriepengeforpligtelse til feriefonden, når virksomheden får 

en opkrævning af Lønmodtagernes Feriemidler, når en medarbejder et gået på pension eller forladt 

arbejdsmarkedet. 86 

For at give læseren et bedre overblik over konsekvenserne, er der opstillet en punktlig 

gennemgang af årene 2019, 2020 og 2021. Der skal forklares, hvilken konsekvens det har haft for 

de regnskabsmæssige behandlinger af de indfrosset feriemidler. 

Ved tidligere opstillet case, har man skrevet punktligt for de nævnte år, om de regnskabsmæssige 

konsekvenser, som indfrysningsperioden har haft for virksomheders feriemidler og likviditet: 

Årstal  2021 2020 2019 

Kortfristet gældsforpligtelse 

                               

48.690  

                         

35.033  

                             

257.423  

Langfristet gældsforpligtelse (Ferie-

penge til indefrysning) 

                            

293.247  

                       

286.935  

                               

94.949  

 Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet 

(I alt)   

                            

341.937  

                       

321.967  

                             

352.372  

Bilag ’’Beregning af fiktiv case vedr. feriepengeforpligtelser 2021’’87 

 
85 Ernst & Young. (s.d.). Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov. Besøgt d. 06.03.2020 
86 Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov. Besøgt d. 24.02.2020 
87 Egen tilvirkning med inspiration fra ’’ Viden om - Revision og regnskab: Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny 

ferielov. Besøgt d. 24.02.2020’’ 
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Med henblik på, at forstå konsekvensen for de overstående år, har man anvendt casens afsluttende 

tal for virksomheden feriepengeforpligtelser.  

Regnskabsmæssig konsekvens af behandling af indefrosne feriemidler i 2019 

 

Ved konsekvensen af de indfrosset feriemidler, som skrevet i år 2019, allerede se de 

væsentlige regnskabsmæssige ændringer for virksomhedens feriepengeforpligtelser. Som man kan 

se på de beregninger i overstående afsnit, kan man se, at i alle år blev feriepengeforpligtelser inddelt 

i både kortfristet- og langfristet gældsforpligtelser. Den første konsekvens af den nye ferielov, at der 

er feriepengeforpligtelser, som skal stå som langfristet gældsforpligtelser. Det skyldes de indfrosset 

feriepenge. 88 

I 2019, er der ikke andre særlige regnskabsmæssige behandlinger, som man skal være 

opmærksomme på, andet end de ændrede indregningsmetoder. For mange virksomheder, er det en 

konsekvens, at man skal til at ændre sin beregningsmetode fra summarisk metode til konkret me-

tode, når man skal beregne og indregne feriepengeforpligtelser i et regnskab.  

Det er vigtigt for virksomheder at etablere systemer, som kan håndtere deres medar-

bejders opgørelse af deres faktiske antal optjente og ikke afholdte feriefridage for hvert enkelte 

medarbejdere. Samt deres forventede lønomkostninger pr. dag, samt lønomkostning pr. måned. Man 

skal have præcision og korrekthed, når man opgør medarbejdernes lønomkostninger, spiller en stor 

rolle for regnskabet, eftersom det afgør, hvordan det bliver opgjort og indregnet. Herved skal det 

stemmes af til det, som medarbejderen er berettiget til. Man skal som virksomhed være opmærksom 

på, at man efter år 2018 ikke kan anvende den summariske metode. Virksomheder skal ændre struk-

turer og arbejdsrutiner, som kommer til, at have en effekt på indregningen af feriepengeforpligtel-

ser, i forhold til tidligere år. Ved ændring af det regnskabsmæssige skøn i forhold til feriepengefor-

pligtelser, skal omtales i anvendt regnskabspraksis i virksomhedens årsregnskab. Dette skal foreta-

ges af de virksomheder, som førhen har anvendt den summariske metode, fremfor den konkrete me-

tode ved beregning af feriepengeforpligtelser. Virksomhederne skal både ændre deres beskrivelse af 

deres forpligtelser i anvendt regnskabspraksis, og i noterne i selve resultatopgørelsen og balancen. 

89 
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Man skal som udgangspunkt beregne de indfrosset feriepenge med feriegodtgørelsen 

med satsen på 12,5%. Denne er en væsentlig ændring, da man tit anvender denne sats, når en med-

arbejder fratræder deres stilling. Herfor skal man allerede, som virksomhed tilsidesætte feriepenge, 

som man normalt gør, når en medarbejder fratræder deres stilling. Som følge af, at man i år 2019 

skal indsamle data og anvende arbejdsressourcer for at beregne hver enkelt medarbejders berettiget 

indfrosset feriepenge. 90  

Det konkluderes, at årgang 2019, er en blanding af den gamle ferielov og den nye fe-

rielov, herunder en del af overgangsordningen. Eftersom der kan anvendes tidligere beregnet ferie-

pengeforpligtelser udefra både den konkrete og summariske metode. Det kan oplyses, at det er sid-

ste gang i år 2018, hvor man anvender den summariske metode til at beregne de feriepengeforplig-

telser, som man indregner i årsregnskabet. Der en undtagelse for de virksomheder, som afslutter de-

res årsregnskab pr. D. 31. August 2019, eftersom indfrysningsperioden starter d. 1. september 2019. 

i dette år, skal man være særligt opmærksom på de særskilte feriepengeforpligtelser, som beskriver 

de indfrosset og optjente feriemidler. 91 

Regnskabsmæssig konsekvens af behandling af indefrosne feriemidler i 2020 

 

Som skrevet i de overstående kapitler, bliver medarbejdernes sidste indfrosset feriefridage til og 

med d. 31. August 2020. Denne indfrysnings af de resterende feriepenge, som medarbejderne optje-

ner i år 2020 og 2019, giver en betydelig påvirkning på den regnskabsmæssige behandling af virk-

somhedens feriepengeforpligtelser. Dette betyder, at de langfristede feriepengeforpligtelser bliver 

forøget, i takt med, at de kortfristede gældsforpligtelser bliver formindsket. 92 

Det bliver aktuelt for alle virksomheder, at de fremover skal anvende den konkrete 

metode, i stedet for den summariske metode til at beregne deres feriepengeforpligtelser. Selvom der 

i regnskabet bliver fremvist medarbejdernes resterende optjente feriepenge, skal disse også blive 

beregnet ind under den konkrete metode. Alt skal samles i den konkrete metode, uanset hvad. Dette 

skal gøres, så det er nemmere for virksomheder at beregne og indregne de optjente feriefridage for 

medarbejderne, eftersom det er mere præcist at opgøre det efter den konkrete metode.93 

 
90 Beierholm. (2019, februar). Nyhedsbrev – Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov. Besøgt d. 10.04.2020 
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Det er vigtigt, som der er skrevet i år 2019, at man skal beregne medarbejdernes ferie-

penge særskilt i regnskabet. Man skal beregne de indfrosset feriepengeforpligtelser, herunder de al-

mindelige optjente feriepenge, som medarbejderne har optjent efter d. 31. August 2020, altså pr. D. 

1. september 2020. Med andre ord, er det den langfristet- og kortfristet gældspost, som virksomhe-

den skal sørge for, at fremvise i regnskabet.  

Hermed bliver konsekvensen, at virksomheden har flere indfrosset feriepengeforplig-

telser stående i år 2020 end tidligere år. Da der i forrige år, dvs. år 2019, skulle indfryse 4 måneders 

optjente feriepenge, hvorefter der i år 2020, er der otte måneder, som skal indfryses. Dette påvirker 

regnskabet markant, eftersom der i år 2020, skal indfryses dobbelt så mange feriepengeforpligtelser 

end sidste år. Dette ændrer balancen negativt, da virksomhedens forpligtelser stiger, mens der regu-

leres på feriepengeforpligtelserne, da de skal forrentes ifølge DA’s årlige sats, som også kommer til 

at påvirke resultatopgørelsen, da modpostering kommer til, at blive finansielle omkostninger. 94 

En anden konsekvens af de indfrosset feriepenge er, at indekseringen af feriepengefor-

pligtelser spiller en stor rolle, da man i år 2020 skal regulere de indfrosset feriepengeforpligtelser. 

Man skal som skrevet regulere de indfrosset feriepenge med den sats som DA oplyser årligt. Denne 

sats afhænger meget af den danske lønudvikling i året, hvor feriepengeforpligtelserne skal regule-

res. Denne regulering skal betyde en stor rolle for virksomhedens feriepengeforpligtelser, da balan-

cen stiger eller falder grundet indekseringen fra DA. Dette kan betyde, at virksomhedens resultatop-

gørelse enten kan stige eller falde i takt med den positive eller negative procentsats, som anvendes 

årligt. 95 

Virksomhed skal, som udgangspunkt beslutte sig for, om de vil beholde de indfrosset 

feriepenge, eller om de vil indsætte alle de indfrosset feriepengeforpligtelser i feriefonden inden d. 

31. december 2020. Dette skal nøjes overvejes, som skrevet i de overstående afsnits. Dette skal 

virksomheden være opmærksom på, fordi spørgsmålet om, hvem der skal betale for administratio-

nen og have ansvaret for indekseringen og reguleringen af de indfrosset feriepengeforpligtelser. 

Med henblik på, at forklare hvad konsekvensen er for at beholde de indfrosset feriepenge, har man 

taget udgangspunkt i år 2021 med, fordi det giver en bedre forståelse af konsekvensen.  
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Regnskabsmæssig konsekvens af behandling af indefrosne feriemidler i 2021 

 

Som de forrige år, skal virksomhederne opgøre de hensatte feriepengeforpligtelser efter den kon-

krete metode. Virksomheden skal regulere og opgøre de indfrosset feriepengeforpligtelser i regn-

skabet. Virksomheder skal være opmærksom på den årlige indeksering, som DA offentliggøre i 

2021, akkurat som de gjorde i år 2020, og kommer til at gøre i de næste par år. 96 

Hvis man som skrevet antager, at virksomheder vælger at beholde de indfrosset ferie-

pengeforpligtelser i deres regnskab, kan man med udgangspunkt forvente, at konsekvensen vil 

være, at feriepengeforpligtelserne stiger i takt med de finansielle omkostninger, hvis indekseringen 

er positiv. 97 

Hvis den danske lønudvikling trods falder i forhold til det nuværende og daværende 

år, kan det betyde, at indekseringen vil blive negativ, og derved vil reguleringen af feriepengefor-

pligtelserne ændre sig anderledes end sidste år. Dvs. feriepengeforpligtelser vil falde, og dermed 

formindske virksomhedens hensatte forpligtelser, som vil give virksomheden en positiv finansiel 

indtægt, som virksomheden skal tage stilling til, når regnskabets overskud opgøres. 98 

Regnskabsmæssige konsekvenser af regnskabsposter 

Ved den nye ferielov, er der regnskabsposter, som bliver påvirket under ændringen af den nye be-

regningsmetode, som er: 

• Kortfristet gæld 

• Langfristet gæld 

• Anden gæld 

• Andre tilgodehavender 

• Feriepenge i driften 
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Kortfristet gæld 

 

Man kan forvente, at man som virksomhed får en lavere kortfristet gæld under den nye ferielov end 

den gamle ferielov. Med dette, kan man antage, at som virksomhed eventuelt ikke får beholdt med-

arbejdernes almindelig optjente feriepenge i længere perioder, som man gjorde førhen.  Derudover 

er det vigtigt at være opmærksom på, at mange medarbejdere kommer til at skylde deres feriefri-

dage, når de afholder deres ferier, fordi deres egne feriepenge bliver indfrosset. Derved kommer der 

mange ’’afholdte, med ikke optjente feriefridage’’ hos de fleste virksomheder. De ‘‘afholdte, men 

ikke optjente feriefridage’’, er ikke en kortfristet gæld, men et tilgodehavende, som virksomheden 

har fra medarbejderen, når medarbejderen afholder en ferie, som de ikke har optjent. Dette giver 

virksomheden et tilgodehavende, som bliver modregnet af den kortfristet gæld. Dette antages, at så 

snart medarbejderen optjener deres ferier, bliver den optjente feriefridage modregnet med det tilgo-

dehavende, som virksomheden har fra medarbejderen. Dette bliver gjort, indtil virksomheden ikke 

har flere tilgodehavender stående fra medarbejderen. 99  

Så den kortfristet gæld har en stor sandsynlighed for at blive mindre, og ustabil end 

den var førhen, da den bliver påvirket af disse væsentlige faktorer, såsom samtidighedsprincippet og 

medarbejdernes ‘’afholdte, men ikke optjente feriefridage’’. Det betyder, at man får det svært ved, 

at hensatte de kommende feriepengeforpligtelser.100  

Langfristet gæld 

 

Virksomheder, som har haft ansatte fra d. 1. september 2019 til d. 31. August 2020, dvs. indfrys-

ningsperioden, vil have større langfristet gældsposter, end hvis de ikke havde ansatte. Herved kan 

det nævnes, at virksomhedernes langfristet gældsposter, primært vil være påvirket af medarbejder-

nes indfrosset feriemidler. Dette betyder, at desto flere medarbejdere virksomheden har, desto større 

langfristet gældsposter har virksomheden. Derudover kan det løbende formindskes, når Lønmodta-

gernes Feriemidler forespørger efter medarbejdernes indfrosset feriepenge, når de som skrevet går 

på pension eller forlader arbejdsmarkedet, og dette kan blive en sandsynlighed for at formindske 
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virksomhedens langfristet gældsforpligtelser, hvis de vælger at beholde medarbejdernes feriepenge, 

indtil de får en opkrævning af Lønmodtagernes Feriemidler. 101 

Anden gæld 

 

Ved ‘’Anden gæld’’ er der primært andre regnskabsposter end hvad regnskabet plejer at vise, såsom 

en regnskabspost, som er der i en vis lang periode, og som kan gennem tiden blive modposteret med 

en anden regnskabspost. F.eks. skriver revisionshuse, blandt andet PWC, at de indfrosset feriepen-

geforpligtelser skal posteres på ‘’Anden gæld’’ under langfristet gæld i regnskabet. 102 

Andre tilgodehavender 

 

Når man i den nye ferielov nævner ‘’Andre tilgodehavender’’, skal det forstås, som når virksomhe-

den har medarbejderens feriefridage til gode, når medarbejderen afholder, men ikke optjente ferie-

fridage. Herved skylder medarbejderen virksomheden sine kommende optjente feriefridage, som 

bliver modregnet, når medarbejderen optjener sine feriefridage, som blev skrevet under kortfristet 

gældsforpligtelser. 103 

I årsregnskabet skal tilgodehavender og gældsforpligtelser, som udgangspunkt præsenteres som 

brutto. Hvis dette tilgodehavende bliver opgjort og konkluderet uvæsentligt, er der en mulighed for, 

at man kan modregne beløbet med gælden, der vedrører feriepengeforpligtelsen. Primært bliver de 

tilgodehavende feriepenge opgjort og præsenteret særskilt, som et tilgodehavende i balancen under 

de såkaldte ‘’Andre tilgodehavender’’. Undtagelsen heraf er, at det som skrevet er uvæsentligt og 

derfor bliver modregnet i feriepengeforpligtelser under ‘’Anden gæld’’. 104 

Feriepenge i driften 

 

Når man nævner feriepengeforpligtelsens effekt på driften, nævner man ofte om, når virksomheden 

hensætter medarbejdernes feriepengeforpligtelser. Dette betyder, at desto flere feriepengeforpligtel-

ser, som virksomheden hensætter, desto større effekt har det på resultatopgørelsen. Da man som tid-

ligere nævnte, at man beregner medarbejderens feriepenge særskilt, i forhold til medarbejderens to-

tale månedsløn. Når man hensætter feriepengeforpligtelser (kredit), formindsker det 
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driftsoverskuddet(debet), og bliver det omvendt, når medarbejderen afholder, men ikke optjente fe-

riefridage, som forøger tilgodehavender(debet), da medarbejderen skylder virksomheden sine ferie-

fridage. Dette forøger driftsoverskuddet(kredit). Som skrevet går det i nul, når medarbejderen optje-

ner sine feriefridage, som modregner de overstående posteringer.105 

 

Konsekvensen af samtidighedsprincippet  

Som skrevet, bliver samtidighedsprincippet og medarbejdernes afholdelse af ferie, en mulighed for 

medarbejderen, at gå på ferie i perioden, hvor ferien bliver optjent. Hvis der i dette tilfælde er en 

periode, hvor medarbejderen har afholdt mere ferie, end hvad medarbejderen har optjent, vil der op-

stå et tilgodehavende i virksomhedens balance, som vil fremstå som medarbejderens afholdte ferie, 

som medarbejderen skylder virksomheden. 106  

Konsekvensen heraf er, at man fremover ikke kan udregne eller sandsynliggør årets 

hensatte feriepengeforpligtelser, da en medarbejder altid kan holde en miniferie måneden efter fe-

riefridagene er optjent. Man skal altid forholde sig til, hvorledes medarbejderen går på ferie, eller 

optjener sine månedlig feriepenge. Dette kan forholdsvist skabe en usikkerhed om, hvorledes ferie-

pengeforpligtelserne stiger eller falder gennem optjeningsperioden. Dette kan have en stor effekt på 

både regnskabet og balancen, da det både kan stige og falde gennem årets løb, uden man kan vide, 

hvor meget det vil ende på, når året er slut. Det kan både ændre balancen og resultatopgørelsen.107 

Man skal være opmærksom på, at hvis man i forbindelse med en medarbejders fratræ-

den under den nye ferielov, vil det såkaldte tilgodehavende feriepenge fra medarbejdernes afholdt, 

men ikke optjente feriepenge, kunne modregnes med medarbejdernes øvrige udbetalinger fra virk-

somheden. Hvis dette ikke foretages, kan beløbet ikke opkræves hos medarbejderne, som lader de 

tilgodehavende feriepenge blive stående i regnskabet.  

Ved virksomhedens tilgodehavende, der vedrører medarbejdernes afholdte, men ikke optjent ferie, 

kan beløbet regnskabsmæssigt dog ikke modregnes i en feriepengeforpligtelse opgjort for øvrige 

medarbejdere.  
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Effekten på virksomheders likviditet 

Med henblik på at besvare, om hvilken økonomisk konsekvens den nye ferielov har haft på virk-

somheder, vil besvarelsen videre vurdere de kommende likviditetsmæssige konsekvenser, som virk-

somhed vil møde, når overgangsordningen begynder. Herved vil besvarelsen, som skrevet anvende 

analytiske udsagn fra beskæftigelsesministeriet, da det som skrevet, er en af de kilder, som beskri-

ver, hvilken konsekvens det har på virksomhedernes likviditet, at den nye ferielov kommer til Dan-

mark. 108 

Ved overgangen fra den gamle ferielov over til den nye ferielov, har det en kæmpe be-

tydning for lønmodtagerne, de offentlige finanser og hermed de almindelige arbejdsgivere i Dan-

mark, dvs. generelt set, virksomhederne i Danmark. Det er blevet skrevet af Beskæftigelsesministe-

riet i deres artikel fra 2017, altså deres Betænkning nr. 1568, som vedrører den nye ferielov. Her ud-

taler de om overgangen til den nye ferielov, hvor samtidighedsprincippet kommer til at spille en stor 

rolle for lønmodtagerne, de offentlige finanser og arbejdsgiverne, da det kommer til, at give virk-

somhederne en væsentlige økonomiske konsekvens, hvorved det kan give arbejdsgiveren et likvidi-

tetstab, eftersom der førhen var en forskydning mellem optjeningsperioden og deres medarbejders 

ferieafholdelse, som nu bliver erstattet af en ferieordning, hvor medarbejderen har krav på at op-

tjene og afholde sin ferie samtidigt. 109 

Dette er en konsekvens for virksomhedens likviditet, da virksomheden skal være for-

beredt på at udbetale medarbejdernes feriepenge måneden efter de er optjent. Det har haft en påvirk-

ning på, at man som virksomhed skal ændre på, hvordan man førhen udbetale feriepenge. 110 

Dette betyder, at man førhen udbetalte sine medarbejders samlede feriepenge, efter 

medarbejderne havde optjent deres feriepenge på 12 måneder. Dette betød, at en virksomhed kunne 

have lov til at spare, og have likviditet til, at overføre feriepengene, når deres regnskabsår var slut, 

og hensatte deres feriepengeforpligtelser. Dette har gjort, at virksomhedernes likvider står stærkere 

og mere overskueligt, når virksomhedens hensatte feriepengeforpligtelser skulle indregnes i balan-

cen. Efterfølgende vidste virksomheden, hvor meget de skulle betale, og vide på forhånd, hvor me-

get de skulle udbetale hver enkelt medarbejder. Dette kunne give virksomheder et estimat på, hvor 
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meget det ville koste dem, og udbetale hvert enkelte medarbejders feriepenge. Derudover havde 

virksomheden ca. 16 måneder til at optjene medarbejdernes feriepenge.111 

Under den nye ferielov bliver virksomhedernes likviditet svækket, og det giver ikke 

virksomhederne mulighed for at kunne tilsidesætte, eller vide hvad de skal indbetale til medarbej-

dernes feriekonto, når medarbejderne går på ferie. Dette skyldes samtidighedsprincippet under den 

nye ferielov, eftersom det skaber usikkerhed og derved kan de regnskabsmæssige skøn vedrørende 

hensatte feriepengeforpligtelser, ikke være fastlagte i kommende regnskabsår. 112 

Som skrevet, skal opgavebesvarelsen vurdere virksomhedernes økonomiske situation 

vedrørende virksomheders likviditet, og der er anvendt kilder fra beskæftigelsesministeriets. Artikel 

fra 2017, altså beskæftigelsesministeriets Betænkning nr. 1568, som skrevet til, at fyldestgøre, hvil-

ken påvirkning den nye ferielov har haft på virksomhedernes likviditet. Det er blevet undersøgt af 

ministeriet, at arbejdsgivernes kommende likviditetstab medfører et større rentetab, fordi det forud-

sættes, at arbejdsgiverne forrenter den nuværende likviditet, som i dette tilfælde er de indfrosset fe-

riemidler. Herved bliver det skrevet, at det gør det billigere for arbejdsgiveren, når arbejdsgiveren 

har denne gæld stående fra medarbejderne, end hvis havde været et lån eller gæld stående fra den 

finansielle sektor. 113 

Beskæftigelsesministeriet mener, som Ernst & Young, at det svækker virksomheder-

nes likviditet at lade de indfrosset feriepenge blive stående i virksomheden, da det giver virksomhe-

der højere årlige lønomkostninger, at bibeholde, vedligeholde og administrere disse feriemidler. 

Derfor skal en virksomhed være forberedt på at have likviderne klar til, at sætte flere timer på, når 

feriemidlerne skal reguleres og administreres. 114 

Hvis en virksomhed valgte at beholde medarbejdernes indfrosset feriemidler, skal man 

være opmærksom på, at størrelsen af de indfrosset feriepengeforpligtelser er anderledes fra virk-

somhed til virksomhed. Dette betyder, at nogle virksomheder kan have små mængder af indfrosset 

feriepengeforpligter, mens nogle virksomheder kan have store mængder af indfrosset feriepengefor-

pligtelser i deres regnskab, når de nærmer sig d. 31. december 2020. Derved kan man komme frem 

til, at det både kan påvirke virksomhedens likviditet i små og store pengesummer.  

 
111 Beierholm. (2019, februar). Nyhedsbrev – Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov. Besøgt d. 15.04.2020 
112 Beierholm. (2019, februar). Nyhedsbrev – Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov. Besøgt d. 15.04.2020 
113 Beierholm. (2019, februar). Nyhedsbrev – Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov. Besøgt d. 15.04.2020 
114 Beierholm. (2019, februar). Nyhedsbrev – Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov. Besøgt d. 15.04.2020 
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Hvis en virksomhed har små mængder af indfrosset feriepengeforpligtelser i 2020, vil 

virksomhedens indbetaling til feriekontoen muligvis ikke have så store påvirkninger, hvis virksom-

hedens økonomiske situation er positiv og stabil. Derudover havde det været anderledes, hvis en 

virksomhed har store summer indfrosset feriepengeforpligtelser stående i virksomheden, og ikke har 

likviditeten til, at indbetale disse store beløbssummer af medarbejdernes indfrosset feriemidler til 

Feriekontoen. Dette kan betyde, at selvom summen af indfrosset feriepengeforpligtelser, afgør det 

om, at en virksomhed har likviditet nok til at til feriekontoen. Virksomheden skal enten betale fra 

egen lomme, eller vælge at lave et banklån, som evt. har en højere årlig rente, end den procentsats, 

som DA offentliggøre årligt.115  

Herved handler det om, hvorvidt forskellene på en virksomheds lånerente ligger i for-

hold til den procentsats, som man anvender fra DA. Hvis ens almindelige rente på gæld, lån og kas-

sekredit ligger højere end den indeksering man får fra DA, skal man evt. overveje, om at beholde 

medarbejdernes indfrosset feriepengeforpligtelser indtil deres medarbejder forlader arbejdsmarkedet 

eller går på pension. Dermed skal man finde frem til, hvilken økonomisk påvirkning det vil have på 

administrationen af de indfrosset feriepengeforpligtelser. Derudover kan det nøje overvejes, om 

hvorvidt det kan betale sig at have pengene stående, hvis man som virksomhed overvejer at indbe-

tale feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler, dvs. feriekontoen, hvis ens lånerente fra banken 

er lavere end indekseringsprocentsatsen. For virksomheder kan det ikke betale sig, da man alligevel 

har en gæld stående i virksomheden, om det er medarbejdernes indfrosset feriemidler eller et bank-

lån, vil den årlige procentsats og rente afgøre virksomhedens kommende omkostning, hvis man alli-

gevel skal have en gæld stående i virksomheden, samt årsregnskabet.   

Ved feriepengeforpligtelserne skal anvendt regnskabspraksis ændres, og noterne i ba-

lancen skal stå anderledes og særskilt, som skrevet i daværende afsnits. Dette betyder, at man skal 

ændre på en del ting i virksomhedens infrastruktur, når man både skal sætte en bemanding op til at 

administrere feriepengeforpligtelserne, og dermed ændre på virksomhedens regnskab, som eventuel 

får virksomhedens årsrapport til at se anderledes ud, når der oprettes nye og særskilte regnskabspo-

ster i resultatopgørelsen og balancen.116   

 
115 PWC. (2019, oktober). Har den nye ferielovs regler om indefrysning af feriepenge betydning for arbejdsgiverens 

årsregnskab og likviditet? - Besøgt d. 21.04.2020 
116 PWC. (2019, oktober). Har den nye ferielovs regler om indefrysning af feriepenge betydning for arbejdsgiverens 

årsregnskab og likviditet? - Besøgt d. 21.04.2020 
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Ved et almindeligt banklån, bliver virksomhedens infrastruktur ikke ændres, da man 

som regel har noget gæld eller lån stående i en virksomhed. Der skal ikke ændres særdeles meget 

ved bemandingen eller administrationen. Hvis en virksomhed optager et nyt lån, vil det formentlig 

være som de andre lån, og virksomhedernes medarbejder vil være rutineret i forhold til opgaverne, 

som udføres ved dette lån årligt, og den månedlige eller årlige bogføring. I forhold til, at administra-

tionen af disse indfrosset feriemidler er noget helt nyt for alle virksomheder og medarbejder, som 

varetager en virksomheds økonomiske og regnskabsmæssige afdeling. Derfor kan man ved den nye 

ferielov, have overvejelser om, hvorvidt man er er villig til at ændre sine strukturer og vaner i den 

virksomhed, som man arbejder for.117 

Det er her vigtigt, at man som virksomhed skal være opmærksom på de kommende 

renteindtægter og omkostninger, som årligt skal blive driftsført i regnskabet. Enten som finansiel 

indtægt eller omkostning. Man forventer, at renten, som DA offentliggøre årligt til, at regulere virk-

somheders feriepengeforpligtelser ligger på ca. 3%, og giver det en årlig omkostning, som årligt bli-

ver omkostningsført fra de indfrosset feriepengeforpligtelser til resultatopgørelsen, der påvirker 

virksomhedens overskud negativt. Her skal man likviditetsmæssigt tænke langsigtet, alt efter hvor 

meget virksomhedens indfrosset feriepengeforpligtelser egentlig er, før man vælger at have ferie-

pengeforpligtelserne stående, eller indbetale feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler.118 

Som skrevet i opgaven, skal man være opmærksom på, at man som virksomhed skal 

lave budgetter i form af, at man kan regne sig frem til, hvor mange feriepenge, man skal betale sine 

medarbejdere årligt.  Før den nye ferielov, var det en hovedregel, at man årligt skulle beregne med-

arbejderens feriepenge. Virksomheder beregnede det ved at regne sig frem til medarbejdernes 2,08 

feriefridage af den ferieberettiget løn, og efterfølgende gange det med 12 måneder, som gav den år-

lige hensatte feriepengeforpligtelse, som virksomheden skulle indbetale til feriekontoen. Man kunne 

enten ramme det præcise tal, eller ramme delvist ved siden af, alt efter hvor meget overarbejde eller 

skyldige feriefridage hvert enkelte medarbejdere havde. Dette bliver en større udfordring i den nye 

ferielov, eftersom man skal opdatere virksomhedens lønsystemer til at kunne udregne, og afregne 

de månedlig feriepenge hver måned. Det betyder, at systemet skal være effektiv og parat til, at 

kunne udbetale medarbejdernes månedlige feriepenge, hvis de ønsker dette. Derved skal systemet 

 
117 PWC. (2019, oktober). Har den nye ferielovs regler om indefrysning af feriepenge betydning for arbejdsgiverens 

årsregnskab og likviditet? - Besøgt d. 21.04.2020 
118 PWC. (2019, oktober). Har den nye ferielovs regler om indefrysning af feriepenge betydning for arbejdsgiverens 

årsregnskab og likviditet? - Besøgt d. 21.04.2020 
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eventuelt være i stand til at forrente gælden vedrørende medarbejdernes indfrosset feriepenge, og 

udbetaling af disse feriepenge, når medarbejderen går på pension eller forlader arbejdsmarkedet.119 

 

Effekt på likviditetsgranden – Virksomhedens betalingsevne 

 

Det kan diskuteres hvorvidt ændringen af den kortfristet gæld, vil have en effekt på nøgletallet li-

kviditetsgraden. En virksomheds likviditetsgrad viser forholdet mellem den kortfristet gæld og virk-

somhedens omsætningsaktiviteter. Likviditetsgraden vurderer om virksomheden har råd til at betale 

sine regninger, lån og gæld. Ved likviditetsgraden forstås der, at desto højere graden er, desto højere 

er ens virksomheds betalingsevne.120 

Formel for likviditetsgrad, er således: 

Omsætningsaktiver ultimo × 100 / Kortfristet gæld ultimo.121 

Hvis en medarbejder går på ferie uden at have optjent sin ferie, altså ‘’afholdte. Men 

ikke optjente ferie’’, vil arbejdsgiveren postere det, som et tilgodehavende, og kan modregne det 

under feriepengeforpligtelser under kortfristet gæld, så snart medarbejderen har optjent sin ferie. 

Det har ikke den store effekt på likviditetsgraden, da det alligevel bliver modregnet. Derudover skal 

det tydeliggøres, at virksomhedens kortfristet gæld efter den nye ferielov bliver væsentlig mindre 

end de daværende år, hvor medarbejderens optjente feriefridage blev opsparet på hele 12 måneder, 

og udbetalt 4 måneder efter, dvs. i alt 16 måneder. Derfor kan virksomheden eventuel se frem til en 

højere likviditetsgrad, da virksomheden eventuelt ikke kommer til at have de kortfristet gæld stå-

ende i lige så lange perioder, som i den gamle ferielov.122 

 

 

 

 
119 PWC. (2019, oktober). Har den nye ferielovs regler om indefrysning af feriepenge betydning for arbejdsgiverens 

årsregnskab og likviditet? - Besøgt d. 21.04.2020 
120 Azets. (2017, 15. August). Nøgletal, formler og beskrivelser. Azets Insight A/S. Besøgt d. 01.04.2020 
121 Azets. (2017, 15. August). Nøgletal, formler og beskrivelser. Azets Insight A/S. Besøgt d. 01.04.2020 
122 Azets. (2017, 15. August). Nøgletal, formler og beskrivelser. Azets Insight A/S. Besøgt d. 01.04.2020 
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Delkonklusion 

 

Det kan konkluderes, at konsekvensen af den nye ferielov, bliver at medarbejders feriepenge bliver 

indfrosset og indregnet som en langfristet gæld. Det kan konkluderes, at feriepengeforpligtelser ikke 

er blevet indregnet eller præsenteret, som langfristet gældsforpligtelser førhen, da feriepenge altid 

har været en kortfristet gældsforpligtelse. Man skal som virksomhed være klar over, at man frem-

medrettet skal indregne sine indfrosset feriepengeforpligtelser som en ‘’Anden gæld’’ under den 

langfristet gældspost. Dette gør man, da den nyopstået regnskabspost ikke er en standardpost i et 

regnskab, og man har derfor valgt det som en ‘’Anden gæld’’ for virksomheden. Dette betyder, at 

man ikke kan tydeliggøre sine indfrosset feriepengeforpligtelser i balancen, medmindre man opret-

ter en note under langfristet gældsposter, som mange revisionshuse anbefaler, når man indregner sin 

virksomheds feriepengeforpligtelser, særskilt i kortfristet- og langfristet gældsposter. Herved er æn-

dringen af feriepengeforpligtelser i indfrysningsperioden været, at de kortfristede gældsforpligtelser 

falder, i takt med at de langfristede gældsforpligtelser stiger, grundet samtidighedsprincippet og in-

dekseringen af de indfrosset feriemidler.  

Det kan konkluderes, at der er 2 valgmuligheder inden d. 31. december 2020, og det er, at 

enten skal virksomheden beholde medarbejdernes indfrosset feriepenge, eller indbetale dem til fon-

den, Lønmodtagernes Feriemidler. 

Ved at beholde feriepengene giver det en årlig regulering af virksomhedens indfrosset ferie-

pengeforpligtelser, som giver virksomheden flere omkostninger årligt, i form af finansielle omkost-

ninger. Dette er en konsekvens, da indekseringen enten kan blive positiv eller negativ, og eventuelt 

blive en negativ rente, som eventuel er højere end den rente man får, når man tager et erhvervslån 

fra låneinstitutter. 

Dette betyder, at som skrevet i opgaven, bliver virksomhedens langfristet gældsforpligtelser 

påvirket, eftersom virksomheden skal være forberedt på at forøge gældsposten, uden at få noget af-

kast tilbage. Det kan være en fordel på en mellemstor virksomhed, som gerne vil formindske be-

skatningen af overskuddet.  

Det kan hermed konkluderes, at generelt set, giver det virksomheden et par ændringer, når 

den nye ferielov træder i kraft, eller under overgangsordningen. Man kan konkludere, at når mange 

medarbejdere får indfrosset deres feriepenge, vil medarbejderne afholde, men ikke optjene feriefri-

dage, som de vil skylde virksomheden. Dette giver virksomheden et tilgodehavende, som vil blive 
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posteret på ‘’Andre tilgodehavender’’, som efterfølgende vil blive modregnet med feriepengefor-

pligtelser under kortfristet gæld, når medarbejderen løbende optjener sine feriefridage.  

Det kan konkluderes, at resultatopgørelsen og balanceposten, ‘’hensatte feriepengeforplig-

telser’’, vil blive reguleret og ændret oftere, da man som virksomhed i Danmark fremmedrettet an-

vender samtidighedsprincippet. Derfor vil feriepengeforpligtelserne blive reguleret oftere, end den 

gamle ferielov. 

Det kan konkluderes, at efter den nye ferielov, vil der være en kæmpe påvirkning af virk-

somhedens feriepengeforpligtelser under kortfristet gæld, da det forventes, at den vil være lavere 

end tidligere år, da man under den nye ferielov kører under samtidighedsprincippet.  

Derudover er det vigtigt at tydeliggøre, at når virksomhedens hensætter feriepenge til deres 

medarbejder, vil det afsluttende årsrapport for året se anderledes ud, da ferierne bliver lagt anderle-

des i forhold til sidste år, grundet samtidighedsprincippet. Dermed vil virksomheder, som opstiller 

årlige budgetter for virksomhedens kommende år, vil udbetalingerne af medarbejdernes optjente fe-

riepenge se anderledes ud, da virksomheder skal være forberedt på, at mange medarbejder integrere 

sig hurtigt med samtidighedsprincippet. En virksomhed skal være forberedt på, at mange flere med-

arbejdere vil, oftere går på ferie. Det betyder, at virksomheden skal kunne være i stand til at udbe-

tale feriepenge i flere intervaller end tidligere år, og virksomheden kan komme ud for, at deres li-

kvide beholdninger bliver presset oftere end daværende år. 

Ved en vurdering af opgavens konsekvenser af den nye ferielov, er der kommet frem til, at 

det tydeligvis kan ændre nøgletal i virksomhedens regnskab. Det kan konkluderes, at når de kortfri-

stede gældsforpligtelser bliver formindsket, vil det se sundere ud for likviditetsgraden, men der-

imod, vil det alligevel blive balanceret med, når virksomheden alligevel skal udbetale medarbejder-

nes løbende optjente feriefridage.  

Dermed kan de likvide beholdninger, som er et omsætningsaktiv, blive påvirket af, når virk-

somheden anvender de likvide beholdninger, når de skal have dækket virksomhedens behov for at 

indfri sine økonomiske forpligtigelser på kort sigt. I dette tilfælde kan det enten være medarbejder-

nes optjente feriefridage, eller når fonden sender en opkrævning til virksomheden om, at de skal ud-

betale de indfrosset feriepenge til en medarbejder, som er gået på pension eller har forladt arbejds-

markedet. De indfrosset feriepenge, kan blive en kortfristet gældsforpligtelse, når opkrævningen fra 

Lønmodtagernes Formidler finder sted.  
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Konklusion af opgavens problemformulering  

Problemformulering  

Hvad er effekten af den nye ferielov i forhold til den regnskabsmæssige behandling af ferie-

pengeforpligtelser? 

 

Med henblik på, at besvare problemformuleringen, er der samlet alle opgavens besvarelser af pro-

blemstillingerne, og dannet en samlet besvarelse af opgavens hovedspørgsmål, som lyder:  

‘’Hvad er effekten af den nye ferielov i forhold til den regnskabsmæssige behandling af feriepenge-

forpligtelser?’’. Heraf skal opgavens hovedkonklusion besvares med nedstående opsamlinger.  

Ved den nye ferielov, er der mange nye ændringer og tiltag, som både kan have en ef-

fekt og ændring i virksomhedernes regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelserne. 

Dette påvirker virksomhedens regnskab, da man først og fremmest, skal udbetale medarbejdernes 

feriepenge oftere. Dette ændrer perioderne fra, at virksomheden kan opspare og vente med at udbe-

tale medarbejdernes feriepenge til, at virksomheden skal være i stand til at udbetale medarbejdernes 

feriepenge måneden efter. 

Ved indregning af feriepengeforpligtelser, er det vigtigt at kunne definere balancepo-

sten. Det skal gøres klart, at både i den gamle og den nye ferielov, skal optjente feriefridage for 

medarbejderen indregnes i regnskabet, som en kortfristet gældspost. Her er der en undtagelse, som 

lyder, at de optjente feriefridage, som er optjent i indfrysningsperioden, som er fra d. 1. september 

2019 til d. 31. August 2020, skal indregnes og defineres, som en langfristet gæld, fordi det forven-

tes, at forpligtelserne bliver stående i virksomheden i en periode, som svarer til mere end et år. 

Dette skal gøres, hvis virksomhedens vælger, at beholde medarbejdernes feriepenge. Hvis feriepen-

gene bliver opkrævet, skal det posteres, og dernæst indregnes og defineres, som en kortfristet 

gældsforpligtelse. 

Derved kan man nævne de tilgodehavender, som virksomheden har stående, eftersom 

medarbejderen afholder, men ikke optjente feriefridage, fordi deres feriefridage er blevet indfrosset 

fra d. 1. september 2019 til d. 31. August 2020, som skal bogføres som ’’Andre tilgodehavender’’. 

Dernæst kan man nævne, hvordan det egentlig skal opgøres og herefter afsættes efter 

den nye ferielov. Den nye ferielov kommer til at ændre den regnskabsmæssige behandling for ferie-

pengeforpligtelser for mange virksomheder i Danmark. Det skyldes, at man før den nye ferielov, 



66 

 

opgjorde sine feriepenge på to forskellige metoder. Dette var den summariske – og konkrete me-

tode. Det kan konkluderes, at efter den nye ferielov træder i kraft pr. d. 1. september 2020, kan man 

kun anvende den konkrete metode, medmindre man har forskudt regnskabsår, og afslutter sit regn-

skabsår d. 31. august 2020.  

Det betyder, at man kun skal anvende konkrete metode til at beregne og opgøre virk-

somhedens samlede feriepengeforpligtelser i år 2020. Dette betyder, at man fremmedrettet ikke kan 

beregne og opgøre medarbejdernes feriepenge, efter den summariske metode. Dermed er den kor-

rekte regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelser, at man skal anvende den konkrete 

metode, eftersom det er mere præcist, og metoden tager også udgangspunkt i flere fleksible lønpak-

ker, fremfor skøn af hensættelser. Heraf skal man beregne det ud fra medarbejderens lønpakke, og 

beregne medarbejderens lønomkostning pr. dag og måned. Virksomheden skal være opmærksom 

på, at man samlet set ikke tager helligdage, weekender og andet med i beregning, end de dage, som 

medarbejderen arbejder på. Man skal finde ud af, hvor mange arbejdsdage, arbejdsuger og arbejdsti-

mer en medarbejder har for det år, som man beregner. F.eks., er der 254 arbejdsdage i 2020 og 

2021.  

En ekstra tilføjelse til beregningen ved den konkrete metode, er det vigtigt at nævne, 

at der er sket ændringer af beregningen af medarbejdernes feriepengeforpligtelser, når man anven-

der metoden til at beregne medarbejdernes indfrosset feriepenge, hvis virksomheden vælger at be-

holde medarbejdernes indfrosset feriepenge. Derfor skal virksomheden være opmærksom på, at de 

skal beregne og indregne deres medarbejders indfrosset feriepenge i 2019 med den konkrete me-

tode, og først regulere yderligere efter d. 31. december 2020. Hvis de vælger at beholde medarbej-

dernes indfrosset feriepenge, skal de foretage yderligere, end at opgøre forpligtelserne totaltvist. 

Herved anvender man feriegodtgørelsen, 12,5%, til de indfrosset feriepenge, og ferietillægget, 1%, 

til almindelige optjente feriepenge. Derudover skal man regulere de indfrosset feriepengeforpligtel-

ser, som virksomheden har stående i år 2020 og årene efter, hvis man har valgt og beholde de ind-

frosset feriemidler.  

Heraf kan man konkludere, at den regnskabsmæssige beregning af feriepengeforplig-

telser bliver ændret således, at man behandler det særskilt. Det kan både være en langfristet – og 

kortfristet gældsforpligtelse, som man skal have beregnet og indregnet i virksomhedens regnskab. 

Derudover kommer indekseringen til at give en effekt af den regnskabsmæssige behandling, 
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eftersom man forøger forpligtelsen og formindsker driften, da det er en finansiel omkostning, hvis 

satsen er positiv.  

Som det er skrevet undervejs i opgaven, kan virksomheden vælge at indbetale det to-

tale beløb til Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis virksomheden har likviditet til det, kan det som re-

gel bare overføres, og evt. påvirke virksomhedens likvide beholdninger, da det kan være store be-

løbssummer, som man har at gøre med. Det fravælger man, at man gør, da det kan være nemmere 

og mere fordelagtigt for virksomheden, at tage et banklån. Eftersom en virksomhed, som regel har 

banklån stående som gæld i virksomheden, vil det primært ikke påvirke den regnskabsmæssige be-

handling. Dette skyldes, at en virksomhed ofte har styr på bogføring og beregning af de eksterne 

lån, som de har. Virksomheder skal beregne og opgøre de indfrosset feriepenge, som primært giver 

resultatopgørelsen en årlig finansiel omkostning, højere forpligtelse og de skal betale flere beman-

dingstimer, når de indfrosset feriepenge årligt eller mådeligt skal beregnes og indregnes i årsregn-

skabet.  

Hvis en virksomhed vælger at beholde medarbejdernes indefrosset feriemidler, skal 

virksomheden være opmærksom på, at de kan komme til at udbetale medarbejdernes indfrosset fe-

riepenge gennem årene, hvis en medarbejder er gået på pension, eller forladt arbejdsmarkedet. Det 

kan give en årlig regulering af de langfristet - og kortfristet gældsforpligtelser. Eftersom feriepen-

gene allerede er blevet posteret i regnskabet, skal man blot modpostere den langfristet gældspost 

med den kortfristet gældsforpligtelse. Derfra skal man kreditere de likvide beholdninger og debitere 

den kortfristet gældsforpligtelse, så feriepengeforpligtelsen går i nul. Hvis der er difference mellem 

medarbejdernes opgjorte indfrosset feriepenge fra feriekontoen og virksomhedens regnskab på den 

enkelte medarbejder, kan det reguleres på driften, eftersom man posterede på driften, da man hen-

satte feriepengeforpligtelserne. En virksomhed kan undgå denne aktivitet, hvis man vælger at betale 

Feriefonden alle deres nuværende og tidligere medarbejders indfrosset feriepenge.  

Når den nye ferielov træder i kraft, og virksomheder og medarbejdere kører efter sam-

tidighedsprincippet, vil der opstå flere reguleringer af virksomhedens feriepengeforpligtelser, end 

man førhen gjorde. De optjente feriepengeforpligtelser, vil stadig være en kortfristet gældsforplig-

telse, men hensættelsen af feriepengeforpligtelsen bliver en mere rutinepræget og månedlig opgave 

for virksomhedens ansvarlige økonomi-, regnskabsmedarbejder og bogholder. Dette skyldes, at 

flere medarbejder enten vil gå på ferie, eller have deres feriepenge udbetalt måneden efter. Derfor 

kan man ikke gøre som førhen, hvor man årligt hensatte sine feriepengeforpligtelser, og dette skal 



68 

 

gøres månedligt, så det giver en mere pålidelig og overskuelig opgørelse af virksomhedens hensatte 

feriepengeforpligtelser. Dette er en fordel, så medarbejderen har styr på, hvor mange der har ferier, 

og hvor meget virksomheden skylder medarbejderne. Det samme skal gøres, når medarbejder afhol-

der, men ikke optjente feriefridage, grundet indfrysningsperioden. Det er vigtigt for virksomheden, 

at behandle og opgøre alle disse detaljer, så de kan opgøre det korrekt, og dermed formindske eller 

tilpasse feriepengeforpligtelsen til det, som det skal stemmes af til. Heraf skal virksomheden undgå 

flere skøn og fejl vedrørende opgørelsen og beregning af feriepengeforpligtelser, og de skal præci-

sere det, når de indregner det i regnskabet. Dette giver en effekt på de likvide beholdninger, da man 

mådeligt skal udbetale medarbejder feriepenge.  

Derfor kan det samtidigt være en udfordring, når virksomheden laver budgetter, da 

man som virksomhed ikke kan vide, hvor meget af de hensatte feriepengeforpligtelser, som vil være 

tilbage, når regnskabsåret er afsluttet. Dette skyldes, at man som virksomhed førhen kunne opspare 

mellem 12-16 måneder til, at man i den nye ferielov, allerede skal udbetale medarbejdernes optjente 

feriemidler måneden efter de er opsparet. Det ville gøre det uoverskueligt at afsætte feriepenge 

fremover i regnskabet.  

Perspektivering – Coronakrisen/ Covid-19  

Som skrevet, er den nye ferielov en lov, som først træder i kraft efter opgavens afleveringsfrist, og 

derfor er der sket meget under overgangsordningen i den nye ferielov. Under den nye ferielovs 

overgangsordning, er der kommet en farlig og dødstruende virus til Danmark, og resten af verden. 

Denne virus kaldes Cornavirussen/Covid-19, og kan dræbe immunsvage- og kronisk syge menne-

sker. Dette har betydet, at hele Danmark lukkede ned d. 11. marts 2020, efter en udmeldelse af 

statsministeren, Mette Frederiksen. Alle danskere skulle efterfølgende være i hjemmekarantæne helt 

frem til midten, eller slutningen af maj måned.  

Som skrevet er der mange dansker, som er blevet sendt hjem pga. denne virus, som 

bl.a. er lønmodtager, som har tilstedeværende kontakt med kunder. De virksomheder, som er aller-

mest ramt af denne Coronakrise, er tøjbutikker, forplejningsbutikker, restauranter, hoteller, aktivi-

tetsområder (Bakken, Tivoli, legelande, fodboldklubber osv.) m.v. Dette har betydet, at mange tu-

sinder lønmodtagere i Danmark, er blevet sendt hjem med løn, eller hvor de er tvunget til, at an-

vende deres optjente feriefridage fra år 2019, før indfrysningsperioden.  
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Dette har skabt en masse frustrationer og uenigheder om de indfrosset feriepenge, 

fordi lønmodtagerne, bliver tvunget til at bruge deres feriefridage pga. Covid-19. Over 60.000 dan-

skere har underskrevet, at de gerne vil have deres indfrosset feriepenge udbetalt, grundet Covid-

19.123 Dette betyder, at regeringen evt. skal lave nye tiltag, som går ud på, at alle lønmodtager får 

deres indfrosset feriepenge tilbage, som de kan anvende. Ifølge SMVDanmark er denne virus med 

til at skabe en kommende krise for verdensøkonomien, samt. økonomien i Danmark. Dette betyder, 

at Danmark skal få så mange penge til at køre rundt i samfundet, som overhovedet muligt, og derfor 

mener SMVDanmark, at dette vil hjælpe på den danske økonomi, og forretning, at danske virksom-

heder udbetaler deres medarbejders indfrosset feriemidler, og ikke når de går på pension.  

Hvis Danmark vælger at lave et lovtiltag, som frigiver de indfrosset feriepenge til 

medarbejderne, vil det eventuelt betyde det samme for virksomhederne, hvis de skulle udbetale alle 

deres medarbejders feriepengeforpligtelser. Dette kan give aspekter til at analysere, hvad det kan 

betyde for danske virksomheder, heraf hvor meget virksomheder skal af med. Som man beregnede i 

casen, er der allerede mange indfrosset feriepenge, som virksomheden skal udbetale, selvom de kun 

var 3 personer. Derfor kan man regne med, at flere milliarder kroners feriepenge, skal spire ud til 

alle lønmodtager, hvis regeringen vælger at gå videre med det tiltag, som vedrører feriepenge under 

Coronakrisen.  

Det betyder, at det primært vil have haft en anden tolkning og forståelse af indfrosset 

feriepengeforpligtelser og betydningen for den regnskabsmæssige behandling, samt. Virksomheders 

likvide beholdninger, hvis tiltaget kommer igennem regeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123  Jyllands-Posten. (2020, 16. Marts). Staten har indefrosset feriepengene – hold tungen lige i munden og forstå, hvor-

for det kan blive et problem nu. Jyllands-Posten. 
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1. Figur ‘’Opgavens opbygning’’ 

 

 

 

 

2. Figur ’’ Overgangsordningen’’ fra Visma – Dataløns guideline.’’ 
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3. Figur ’’ Optjenings år fra BDO – Danmark’’ 

 

 

4. Figur’ ’Beregning af fiktiv case vedr. feriepengeforpligtelser 2019’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vederlag Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie 

Bruttoløn 85.000                            85.000                       65.000                             65.000                             45.000                             45.000                     

Pensioner, arbejdsgiverandel -                                   8.000                         -                                    6.000                               -                                    4.000                       

Fri bil 7.500                               10.000                       6.000                               8.000                               -                                    -                           

Fri telefon og avis 533                                  600                             533                                   600                                   533                                   600                           

Samlet månedlig lønomk 93.033                            103.600                     71.533                             79.600                             45.533                             49.600                     

Samlet lønomk. For 12 mdr. 1.116.396                       858.396                           546.396                           

Heraf løn under ferie 107.346-                          82.538-                             52.538-                             

Ferieberettiget løn (12 mdr.) 1.009.050                       775.858                           493.858                           

Ferieberettiget løn pr. mdr. 84.088                            64.655                             41.155                             

Faktiske omk pr. dag. 4.933                         3.790                               2.362                       

Feriepengeforpligtelse 31/12 2019

Opgørelse af optjent og afholdte feriedage:

Restferiedage pr. 1. januar 2019, optjent før 2018 6                                 4                                       2                               

Optjent i 2018 til afholdelse 1/5 2019 – 30/4 2020 25                               25                                     25                             

Afholdt ferie i 2019 24-                               24-                                     25-                             

Restferie fra 2018 7                                 5                                       2                               

Optjent 1/1 – 31/8 2019 til afholdelse 1/5 – 31/8 2020 17                               17                                     17                             

Optjent 1/9 – 31/12 2019 (til indefrysning) 8                                 8                                       8                               

Feriesaldo 31/12 2019 32                               30                                     27                             

Restferie optjent 2018 1) 34.336                       18.801                             4.629                       

Ferie optjent 1/1 – 31/8 2019 2) 82.090                       63.073                             39.302                     

Ferietillæg 1% 1/1 – 31/8 2019 (8 mdr.) 3) 6.727                         5.172                               3.292                       

Regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse 123.153                     87.046                             47.223                     

Ferie optjent 1/9 – 31/12 2019 til indefrysning 4) 42.044                       32.327                             20.577                     

Feriepengeforpligtelse til indefrysning 42.044                       32.327                             20.577                     

Samlet feriepengeforpligtelse 165.197                     119.374                           67.801                     

2019

257.423                          

94.949                            

352.372                          

-                             

 Jakob Nielsen 2019

 Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet (I alt)  

Kortfristet gældsforpligtelse

Langfristet gældsforpligtelse (Feriepenge til indefrysning)

 Årstal 

 Melisa Karstenesen   Benjamin Jensen  
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5. Figur ’Beregning af fiktiv case vedr. feriepengeforpligtelser 2020’’ 

 

6. Figur ’’Beregning af fiktiv case vedr. feriepengeforpligtelser 2021’’ 

 

  

Samlet vederlag Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie 

Bruttoløn 85.000                            85.000                       65.000                             65.000                             45.000                             45.000                     

Pensioner, arbejdsgiverandel -                                   8.000                         -                                    6.000                               -                                    4.000                       

Fri bil 7.500                               10.000                       6.000                               8.000                               -                                    -                           

Fri telefon og avis 533                                  600                             533                                   600                                   533                                   600                           

Samlet månedlig lønomk 93.033                            103.600                     71.533                             79.600                             45.533                             49.600                     

Samlet lønomk. For 12 mdr. 1.116.396                       858.396                           546.396                           

Heraf løn under ferie 107.346-                          82.538-                             52.538-                             

Ferieberettiget løn (12 mdr.) 1.009.050                       775.858                           493.858                           

Ferieberettiget løn pr. mdr. 84.088                            64.655                             41.155                             

Faktiske omk pr. dag. 4.933                         3.790                               2.362                       

Feriepengeforpligtelse 31/12 2020

Opgørelse af optjent og afholdte feriedage:

Restferiedage pr. 1. januar 2020, optjent i 2018 7                                 5                                       2                               

Optjent 1/1 – 31/8 2019 afholdelse 1/5 – 31/8 2020 17                               17                                     17                             

Optjent til samtidig afholdelse 1/9 – 31/12 2020 8                                 8                                       8                               

Afholdt ferie i 2019 30-                               27-                                     24-                             

Feriesaldo 31/12-2020 2                                 3                                       3                               

Optjent 1/9 – 31/12 2019 (til indefrysning) 8                                 8                                       8                               

Optjent 1/1 – 31/8 2020 (til indefrysning) 17                               17                                     17                             

Feriesaldo 31/12 2020 til indefrysning 25                               25                                     25                             

Feriesaldo 31/12 2020 1) 9.472                         11.068                             6.897                       

Ferietillæg 1% 1/9 – 31/12 2020 (4 mdr.) 2) 3.364                         2.586                               1.646                       

Regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse 12.835                       13.654                             8.543                       

Ferie optjent 1/9 – 31/12 2019 til indefrysning 42.044                       32.327                             20.577                     

Ferie optjent 1/1 – 31/8 2020 til indefrysning 3) 84.088                       64.655                             41.155                     

Indeksering 2,2% i 4 mdr. 4) 925                             711                                   453                           

Feriepengeforpligtelse til indefrysning 127.056                     97.693                             62.185                     

Samlet feriepengeforpligtelse 139.892                     111.348                           70.728                     

2020 2019
35.033                            257.423                     

286.935                          94.949                       

321.967                          352.372                      Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet (I alt)  

Kortfristet gældsforpligtelse

Langfristet gældsforpligtelse (Feriepenge til indefrysning)

2020  Benjamin Jensen   Melisa Karstenesen   Jakob Nielsen 

 Årstal 

Samlet vederlag Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie Ferieberettiget løn

 Faktiske 

lønomkostninger 

under ferie 

Bruttoløn 85.000                            85.000                       65.000                             65.000                             45.000                             45.000                     

Pensioner, arbejdsgiverandel -                                   8.000                         -                                    6.000                               -                                    4.000                       

Fri bil 7.500                               10.000                       6.000                               8.000                               -                                    -                           

Fri telefon og avis 533                                  600                             533                                   600                                   533                                   600                           

Samlet månedlig lønomk 93.033                            103.600                     71.533                             79.600                             45.533                             49.600                     

Samlet lønomk. For 12 mdr. 1.116.396                       858.396                           546.396                           

Heraf løn under ferie 107.346-                          82.538-                             52.538-                             

Ferieberettiget løn (12 mdr.) 1.009.050                       775.858                           493.858                           

Ferieberettiget løn pr. mdr. 84.088                            64.655                             41.155                             

Faktiske omk pr. dag. 4.933                         3.790                               2.362                       

Feriepengeforpligtelse 31/12 2021

Opgørelse af optjent og afholdte feriedage:

Restferiedage pr. 1. januar 2020, optjent i 2018 2                                 3                                       3                               

Optjent 1/1 – 31/12 2021 25                               25                                     25                             

Afholdt ferie i 2021 23-                               24-                                     25-                             

Feriesaldo 31/12-2021 4                                 4                                       3                               

Optjent 1/9 – 31/12 2019 (til indefrysning) 8                                 8                                       8                               

Optjent 1/1 – 31/8 2020 (til indefrysning) 17                               17                                     17                             

Feriesaldo 31/12 2020 til indefrysning 25                               25                                     25                             

Feriesaldo 31/12 2021 1) 19.339                       14.859                             6.897                       

Ferietillæg 1% 1/9 – 31/12 2021 (4 mdr.) 2) 3.364                         2.586                               1.646                       

Regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse 22.702                       17.445                             8.543                       

Feriepengeforpligtelse til indefrysning 127.056                     97.693                             62.185                     

Indeksering 2,2% 3) 2.795                         2.149                               1.368                       

Feriepengeforpligtelse til indefrysning 129.851                     99.843                             63.553                     

Samlet feriepengeforpligtelse 152.554                     117.287                           72.096                     

2021 2020 2019
48.690                            35.033                       257.423                           

293.247                          286.935                     94.949                             

341.937                          321.967                     352.372                           

2021  Benjamin Jensen   Melisa Karstenesen   Jakob Nielsen 

 Feriepengeforpligtelse i årsregnskabet (I alt)  

 Årstal 
Kortfristet gældsforpligtelse

Langfristet gældsforpligtelse (Feriepenge til indefrysning)


