
Forståelsen af Special Items
Er Special Items på nuværende tidspunkt gennemsigtig nok for regnskabsbrugerne og bør der 

være yderligere reguleringer på området?

Christian Barslund Jepsen
Studienr: 101217

Tanja Sørensen Nadal 
Studienr: 124820

Kandidatafhandling | Cand.merc.aud

Copenhagen Business School

Vejleder: Henrik Kyhnauv-Andersen

Afleveret 16. november 2020

Antal anslag: 248.997 | Antal normalsider: 109



1

Abstract 
Special Items has been a subject of discussion for several years. The definition has not been clari-

fied by legislators, and up until recently, not a single suggestion for the definition had been made 

within the IFRS. However, Special Items has become a more common tool within accounting, 

and so a formal definition is now of greater importance. It is especially concerning for users of a 

company’s financial statement, since the use of creative presentation methods has become more 

common. This has brought an increased focus from the International Accounting Standards Board 

(IASB) that has suggested a definition of this line item, and how to account for it.

This thesis defines Special Items as being significant events and/or transactions, wherein the na-

ture, frequency and/or size is of unusual character. In relation to the research, interviews with the 

users of the financial statement have been conducted. It is found that the users disagree on how 

the issue should be handled to achieve comparability, and there is also disagreement on whether 

anything should be done at all. Therefore, it can be assessed that this Special Item is not conside-

red equally relevant to all stakeholders.

Special Items is an estimatebased post, and for this reason there is an inherent risk that mana-

gement could apply this for the obtainment of financial parameters set by incentive programs 

through Earning management. Listed European companies have an increased use of incentive 

parameters that can be affected by these estimatebased Special Items, as opposed to danish com-

panies. It has not been possible to confirm or refute, whether there is Classifications shifting and/or 

Earnings management, as the classification of this line item in the financial statement is based on 

subjective estimates. 

    Even though there are no legislation on the matter, listed companies are increasingly seen to ag-

ree on consistent application of Special Items or similar. However, it is still concluded that legisla-

tion regarding Special Items should be passed going forward, in order to ensure correct recogni-

tion and application of the post, and to ensure transparency and comparability across companies 

and business fields. 

Taking all of the above into account, it is concluded that there is a need for further regulatory 

changes on this matter. These changes should attempt to reduce the current field of application, 

where management may have too much liberty due to, among other things, the application of 

Classifications shifting through earnings management.  The IAS 1 exposure draft, developed by 

IASB is considered a recognition of the application gap, and hereby confirms that there is a present 

need for clear guide lines on the subject, and so the Exposure draft, in its present format, is trying 

to remedy the issue.
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Kapital 1
Introduktion og metode 
Formålet med indeværende kapitel er at fastsætte rammerne for denne afhandling. 

Dette kapitel indeholder således; indledning, problemformulering med dertilhørende problemstil-

linger samt hypoteser, afgrænsning, læsevejledning og en begrebsdefinition. Hertil findes der også 

en beskrivelse af metodologien. 

01



6

1 Indledning 
”Jeg har siddet i 30 år i det her, og det er min oplevelse, at der bliver flere tilfælde, der 

bliver mere kreativt og breder anvendt og mere manipulerende”

(Beck L. , 2019)

     Sådan lød det fra Niels Andersen fra BankInvest, da han i 2019 blev interviewet i forbindelse 

med selskabers anvendelse af ”regnskabstricks”. Udtalelsen påviser derved, at ledelsen i højere grad 

end tidligere anvender kreative præsentationsmetoder, hvilket underbygger aktualiteten af emnet. 

Især Special Items har tiltrukket sig en del opmærksomhed over den seneste årrække, da disse er 

baseret på en ledelsesmæssig vurdering. Regnskabsbrugerne udviser derfor skepsis over for ind-

holdet af disse oftere end tidligere. 

  

”Vi bruger ret mange kræfter på at forstå de underliggende tal i regnskaberne, og der 

kan være stor forskel på hvordan selskaberne er til at sikre den transparens” 

– Claus Wiinblad, Aktiechef ATP (Beck L. , 2019)

     Som følge af større opmærksomhed fra omverdenen er også lovgivere i højere grad blevet 

opmærksomme på udviklingen. Dette har bl.a. ledt til ændringsforslag fra IASB’s side, som har til 

formål at skabe klare retningslinjer på området. Formålet hermed er, at tiltroen fra investor bliver 

genetableret. Men hvad er det, problemet bunder i? 

IFRS har i dag ingen klar definition af Special Items. Denne afhandling ønsker derfor at belyse, 

hvordan selskaberne konkret anvender Special Items samt hvordan interessenterne og regnskabs-

brugerne forstår posten. Da der ikke er nogen særlige reguleringer eller domsafsigelser på områ-

det, og da posten er baseret på en ledelsesmæssig vurdering, er det begrænset, hvor meget revi-

sorer kan udfordre ledelsen herpå. På baggrund heraf kan man som investor ikke være sikker på, 

om de underliggende tal i posten reelt afspejler transaktioner og/eller begivenheder, der i virkelig-

heden er Special Items. Som Niels Mengel, tidligere formand for Den Danske Aktionær forening, 

udtaler, bør man kunne fremlægge en ”tilstandsrapport”, der er i orden, ligesom når man køber et 

hus eller en lejlighed, såfremt man ønsker fremmed kapital i selskabet. For selskaber er ”tilstands-

rapporter” lig med årsrapporter, hvorfor den information, der stilles til rådighed heri, bør præsen-

teres så gennemskueligt, at man som investor undgår at købe sig ind i erhvervsskandaler.  

     På baggrund af overstående finder afhandlingen det relevant at undersøge informationskløften 

mellem henholdsvis regnskabsaflægger, interessent og lovgiver. Informationskløften ses som et 

højaktuelt emne, der kræver yderligere belysning. For på bedst mulig måde at belyse dette ta-
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ger afhandlingen udgangspunkt i tre interessentgrupper samt en række europæiske og nationale 

selskaber. Afhandlingen er relevant, da der ikke er fundet tidligere undersøgelser, der behandler 

informationskløften mellem forståelse og anvendelse. 

1.1 Problemformuleringer 
     Hvordan er den regnskabsmæssige anvendelse samt forståelsen af Special Items, og er det nu-

værende regelsæt på området nok for interessenterne, eller bør der foretages yderligere regulatori-

ske ændringer? 

1.1.1 Problemstilling 

     For på bedst mulig måde at besvare ovenstående problemformulering er der opstillet følgende 

underspørgsmål:  

1. Hvad er definitionen af Special Items?

2. Hvilke lovgivningsmæssige reguleringer er der på området?

3. Hvordan forstås anvendelsen af Special Items, og i hvilken grad er det relevant for inter-

essenterne?

4. Hvordan anvender selskaberne speciel items, og er der konsistens i anvendelsen af termi-

nologien på tværs af selskaber?

5. Bør der være yderligere oplysningskrav mv. til anvendelsen af Special Items?

1.1.2 Hypoteser

     Der er tale om en empirisk undersøgelse, hvor konklusionen findes på baggrund af erfarings-

mæssige data. Afhandlingen undersøger fænomener, hvilket betyder, at de eksisterer uden for 

individets bevidsthed, er observerbare og dermed kan undersøges. Det betyder også, at resultatet 

kan påvirkes af den undersøgende part og derfor ikke er objektivt. I dette afsnit opstilles en række 

generelle hypoteser, der forsøger at afdække noget generelt ud fra enkelte observationer.  

Hypotese 1: Respondenternes meningsdannelse og definition af Special Items afhænger af, hvilken 

interessekategori disse tilhører.

Hypotese 2: Respondenternes holdning til regnskabsaflæggernes anvendelse af Special Items vil af-

hænge af, hvordan interessentgrupper anvender regnskabet.

Hypotese 3: Størstedelen af OMX C25 selskaberne anvender Special Items el.lign. i regnskabet. 
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Hypotese 4: Selskaberne er overvejende enige i anvendelsen af Special Items el.lign. (definition) 

Hypotese 5: Alle selskaber, der anvender Special Items el.lign., har minimum ét justeret non-GAAP 

præstationsmål. 

 

Hypotese 6: Selskaber har en tendens til at anvende samme el.lign., Special Items poster over flere 

årsrapporter. 

 

Hypotese 7: Oplysningerne i noten er ikke af høj nok detaljeringsgrad til, at regnskabsbrugerne kan 

tage stilling til ledelsens klassificering af posten.  

 

Hypotese 8: Selskaberne klassificerer i højere grad Special Item Expenses end Special Item Income. 

 

Hypotese 9: Der er en iboende bias i ledelsens klassifikation af Special Items el.lign. grundet kortsig-

tede incitamentsprogrammer.    

1.2 Afgrænsning 
     Nærværende afsnit skal sikre, at afhandlingen udformes konkret i relation til problemfeltet. 

Problemformuleringen afgrænses således i forhold til det overordnede problemfelt. Afsnittet vil 

derfor gennemgå de fravalg, der bevidst er taget i forbindelse med afgræsningsprocessen. 

I udarbejdelsen af afhandlingen tages ikke særlige hensyn til finansielle selskaber. Årsagen hertil 

er, at der ofte er særlovgivning i forbindelse med aflæggelse af regnskaber for disse selskaber. Her-

udover er det uden for opgavens problemfelt. Det ses, at årsrapporten er den vigtigste informati-

onskilde for regnskabsbrugerne  (PwC, Copenhagen Business School, 2017), hvorfor afhandlingen 

ikke inddrager kvartals- og halvårsrapporter (IAS 34). Afhandlingen ønsker heller ikke at berøre 

IFRS 8, driftssegmentet, da den udelukkende fokuserer på det konsoliderede regnskab.     

     Afhandlingen afgrænser sig endvidere fra en dybdegående gennemgang af ledelsesberetningen. 

Det skyldes, at ledelsesberetning, påtegning og supplerende beretninger ikke er en del af regn-

skabet efter IFRS og derfor ikke er omfattet af IFRS jf. IAS 1.13 og IAS 1.14. Det primære fokus i 

afhandlingen er derfor præsentationen af Special Items i resultatopgørelsen samt dertilhørende 

noteoplysninger.  

I udarbejdelsen af afhandlingen tages udgangspunkt i en række europæiske selskaber, der afgræn-

ses her for en gennemgang af local-GAAP-lovgivning for hvert enkelt land, da dette falder uden 

for afhandlingens problemfelt, hvorfor disse ikke medtages i overvejelserne.   
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2 Læsevejledning

Kapitel 1
Introduktion og metode 

Formålet med indeværende kapitel er at fastsætte rammerne 

for denne afhandling. 

Dette kapitel indeholder således; indledning, problemformu-

lering med dertilhørende problemstillinger samt hypoteser, 

afgrænsning, læsevejledning og en begrebsdefinition. Hertil 

findes der også en beskrivelse af metodologien. 

Kapitel 2
Redegørende afsnit 

Formålet med indeværende kapitel er at redegøre for den 

lovgivning, der er fastsat i henhold til Special Items el.lign. 

Dette kapitel indeholder således underafsnit om lovgivning, 

ændringsforslag samt indeværende afhandlings endelige 

definition af Special Items. 

Kapitel 3
Udvalgt teori 

Formålet med indeværende kapitel er at redegøre for de 

teorier, som afhandlingen vurderer relevante for besvarelse 

af problemfeltet. Dette kapitel redegør således for agentteori, 

Positive Accounting Theory og Earnings Managment.
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Kapitel 4
Analyse af forståelse og 

anvendelse af Special 
Items

Formålet med dette kapitel er at analysere henholdsvis 

opfattelsen af Special Items samt selskabernes anvendes og 

præsentation. Det analyseres hertil om der er tilstrækkelig 

information for regnskabsbruger for at disse kan træffe ve-

linformeret beslutninger.

Kapitel 5
Diskussion 

Formålet med dette kapitel er at diskutere afhandlingens 

interview- og regnskabsanalyse. Kapitlet indeholder en 

diskussion og en vurdering af det undersøgte problemfelt. 

Diskussionens formål er at bidrage til at besvare den fastsat-

te problemformulering.

Kapitel 6
Udvalgt teori 

Formålet med dette kapitel er at besvare afhandlingens pro-

blemformulering. Kapitlet indeholder derfor en konklusion 

samt perspektivering. Perspektiveringen har til formål at 

afdække afhandlingens problemfelt ud fra en anden ind-

gangsvinkel end den valgte. Derudover giver den et bud på, 

hvordan man fremover kan undersøge området yderligere.
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3 Metode 

3.1 Metodegrundlag og videnskabsteori  
     Videnskabsteorien har til formål at give en forståelse for de svagheder og styrker, der eksisterer 

ved den metode, man anvender som forsker. Dette gøres for at sikre en systematisk udførsel af 

analysen samt sikre overensstemmelse mellem placeringen i det teoretiske felt samt den metodi-

ske tilgang. For at forstå det videnskabelige paradigme, som denne afhandling placeres indenfor, 

starter dette afsnit med en redegørelse for den videnskabsteoretiske positionering, hvorefter forsk-

ningsdesign og den metodisk tilgang vil blive gennemgået.  

3.1.1 Videnskabsteoretiske overvejelser

     Man er som individ altid positioneret med en bestemt opfattelse af virkeligheden. Videnskab-

steori er dynamisk og påvirkes af nye idéer samt fænomenerne hinanden imellem. Videnskabsteo-

ri benyttes derfor iterativt gennem hele afhandlingen i takt med, at der sker en kritisk stillingtagen 

og reflekteres over afhandlingens problemfelt.  

Når man ser på videnskabsteorien, forefindes der flere forskellige paradigmer, som alle har for-

skellige syn på tilgangen til empirien, og dermed hvad videnskab reelt er. Valget af paradigme har 

derfor betydning for tilrettelæggelsen af problembehandlingen samt de underliggende bestandde-

le; epistemologi, ontologi og metodologi. Grundlæggende er videnskabsteoriopstillingen regler for 

samfundsvidenskabeligt arbejde, der samtidigt diskuterer, hvad videnskab er. Det er derfor næv-

neværdigt at påpege, at videnskabsteori isoleret set ikke er en videnskab, men en teori der har til 

formål at undersøge videnskaben og de dertilhørende undersøgelsesteknikker, metodologier mv. 

Videnskabsteori er således læren om, hvad viden er, samt hvornår denne viden er videnskabelig.    

  

     Afhandlingens paradigmatiske ståsted bunder i kritisk realisme. Kritisk realisme anses som 

værende en mellemposition mellem realisme, hovedparadigme til den positivistiske tilgang, og 

konstruktivisme (Wad, 2015). Realisme som en videnskabsteori indebærer, at virkeligheden eksi-

sterer uafhængig af iagttagers opfattelse og derved kan erkendes objektivt.  Til dette tilføjer kritisk 

realisme en kritisk dimension til den ontologiske realisme, samt et emancipatorisk endemål (Wad, 

2015). Gennem dette erkendes det, at der findes en virkelighed adskilt fra den subjektive opfat-

telse, men at man som individ opfatter virkeligheden gennem filtre, såsom social kontekst, sprog, 

underliggende mekanismer og strukturer (Wad, 2015). I kritisk realisme lægges der særlig vægt 

på epistemologisk relativisme samt metodisk rationalisme. Dette udmundes i anerkendelsen af, at 

viden er fejlbarlig og usikker, og al viden derfor ikke er gyldig, hvorfor man som individ, rationelt 
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må bedømme kvaliteten af den opnåede viden.  

Kritisk realisme er derfor anvendelig til en kritisk og problemorienteret indfaldsvinkel. Paradig-

met underbygger hertil en tværfaglighed og autonomi, hvilket ydermere understøtter udarbejdel-

sen af denne afhandling. Kritisk realisme er kendetegnet ved de normative udgangspunkter, som 

i denne afhandling er IFRS, hvor formålet er at kritisere eksisterende forhold. Når man anvender 

kritisk realisme, tager man et normativt udgangspunkt, hvortil teorien er forankret i de relevante 

samfundsmæssige problemstillinger (Jacobsen, Lippert-Rasmussen, & Nedergaard, 2010).  Dette 

vurderes som værende i overensstemmelse med afhandlingens formål, da denne har til formål at 

kritisere de nuværende forhold der ses i IAS.  

     Ontologien, opfattelsen af virkeligheden, er lovbaseret, og genstandsfelt i afhandlingen er der-

for lovbaseret. Epistemologien skabes gennem fortolkninger, der er kendetegnet ved videnskabelig 

realisme og objektiv struktur og beror sig i denne analyse på en empirisk dataindsamling som 

bevæger sig mod et dybere erkendelsesniveau. I forbindelse med nærværende afhandling karak-

teriseres fænomenet som værende delvis ontologisk objektiv, dog med subjektive elementer. Disse 

består i, at vi som individer forstår og læser lovtekster og lovforarbejder forskelligt. Diskursen er 

derfor præget af fortolkninger og betragtninger af eksisterende fænomener og begivenheder.  

Der anvendes i forbindelse med undersøgelsen kvalitativ metode i form af interviews. På bag-

grund heraf, vurderes det kritisk realistiske paradigme som værende passende, da dette også 

tillader anvendelse af kvalitative metoder.

3.1.2 Afhandlingens metodisk tilgang og analysestrategi.  

     Afhandlingen tager, som tidligere nævnt, afsæt i den regnskabsmæssige anvendelse og forståel-

se af Special Items samt en normativ vurdering af, hvorvidt det nuværende regelsæt på området er 

tilstrækkeligt. For på bedst mulig vis at besvare problemstillingen, tages der fat i forskellige valg af 

teori og empiri.  

For at kunne opnå forståelse for problemfeltet vil denne afhandling tage udgangspunkt i Groun-

ded Theory. Denne metodiske tilgang indbefatter en kombination af både en induktiv og deduk-

tiv analysestrategi (Boolsen, 2015). Dette betyder praktisk, at man foretager en åben kodning af 

datamateriale, som danner grundlag for opstilling af abstrakte koder, som fører til deduktiv test 

gennem lukket kodning (Jakobsen, 2012). Ved hjælp af Grounded Theory udspringer teo-rien af 

det analyserede datamateriale således, at teorien bunder (er grounded) i empiri.  

Den induktive del af afhandlingen vil udmunde sig i forbindelse med interviewundersøgelser. Der 

er her anvendt en induktiv tilgang ved anvendelse af åbne spørgsmål, yderligere uddybelse af dette 

kan ses i næstkommende afsnit.
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3.2 Undersøgelsesdesign 
     Udvælgelse af teorier og empiri er fortaget i overensstemmelses med problemfeltet for, på bedst 

mulig vis, at underbygge besvarelsen af denne. I forbindelse med udvælgelse af teorier er der pri-

mært taget udgangspunkt i dele der vurderes relevante, i forhold til udarbejdelsen af det teoretiske 

fundament. 

3.2.1 Dataindsamlingsteknikker 

     Dataindsamling er sket løbende. Det har derfor været en proces som er påbegyndt før skrive-

processen. Når man taler om dataindsamling skelnes der mellem primære og sekundære data, 

herunder kvalitativt og kvantitativt data. Der beskrives i dette afsnit, hvilke metoder der er an-

vendt i forbindelse med dataindsamlingen.  

3.2.2 Kvantitative og kvalitative data 

     Denne afhandling benytter overvejende kvalitative data i besvarelsen af problemformuleringen, 

kvantitative data ses primært i forbindelse med analyse af en længere række selskaber. Det kvali-

tative datamateriale består af interviews, regnskaber, standarder og retningslinjer. Fordelen ved at 

anvende kvalitative data er, at man får en helhedsforståelse af et fænomen og derved en grundigere 

forståelse af et problem. Ulempen ved denne dataform er, at man ikke kan sætte to streger under 

et resultat, dette skyldes at fortolkning af kvalitative data kan være præget af subjektivitet. Da vi 

ønsker at komme tættere på en subjektiv sandhed, anses dette ikke som værende en problematik 

for besvarelsen af vores problemformulering.

3.2.3 Primære data  

     Primære data vedrører den data som udelukkende er udarbejdet og bearbejdet i forbindelse 

med udarbejdelse af denne afhandling og dets analyser og konklusioner. Interviews og dertilhø-

rende interviewguides er ligeledes primære data. Der anvendes udelukkende kvalitative primære 

data, som består i interviewpersonernes transskriberede interviews samt den udarbejdede inter-

viewguide

. 
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3.2.3.1 Valg af respondenter 

     Det ønskes i denne afhandling at afdække den regnskabsmæssige anvendelse og forståelse af 

Special Items. På baggrund af dette problemfelt er det fundet relevant at tale med følgende grup-

per:  

• Faglige eksperter

Faglige eksperter vurderes at være relevante at inddrage. Dette skyldes henholdsvis 

deres store faglige indsigt i emnet samt deres forståelse af, hvordan selskaber generelt 

anvender, rapportere og klassificere Special Items. 

  

• Investorer/analytikere   

Investorer/analytikere anses som værende væsentlige at tale med, da disse er “mod-

tagere” af regnskaberne. Det vurderes relevant at gennemgå deres forståelse af Special 

Items for at se, om der er eller ikke er, problematikker i forbindelse med fremvisningen 

og anvendelsen af Special Items.  

• Journalister  

Journalister, herunder med særlig fokus på erhvervsjournalistisk. Journalister vurderes 

relevante at tale med, da disse formidler informationen videre fra selskabernes regn-

skab til den generelle omverden.  

 

     Nedenstående personer er udvalgt på baggrund af en forventning om, at deres erfaring og 

viden på bedst mulig vis kan bidrage til besvarelse af problemfeltet. Det forventes derfor at re-

spondenterne kan bidrage til et højere erkendelsesniveau omkring Special Items og dertilhørende 

emner. Respondenterne er udvalgt uafhængigt af hinanden. 

     I forbindelse med udvælgelse af de faglige eksperter er det drøftet med FSR (Foreningen for 

statsautoriserede revisorer), som forslog Henrik Grønnegaard og Jan Peter Larsen som værende 

individer med høj faglig viden inden for problemfeltet, hvorfor lige netop de er udvalgt. 

I forbindelse med udvælgelse af investorer/analytikere, blev der taget kontakt til Den Danske Ak-

tionær Forening som ikke selv udarbejder regnskabsanalyser, men anvender freelance skribenter. I 

forbindelse hermed blev der taget kontakt til disse freelance analytikere/investorer.  

Ved udvælgelse af journalister er der taget kontakt til bl.a. Børsen, Berlingske mv. I forbindel-

se hermed oplyser Børsen, at de ikke har nogen medarbejdere med en regnskabsforståelse, der 

stikker så dybt, og at de generelt anvender bankernes analytikere og forecasters når der skrives om 
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specifikke emner. Jyllands-Posten satte os i forbindelse med en af deres erhvervsjournalister, som 

skriver for Finans.

 

Interview 1: Statsautoriseret revisor, Henrik Grønnegaard, Deloitte 

     Henrik Grønnegaard er Director i Deloittes faglige afdeling, Audit Business Solution (ABS). 

Han er uddannet statsautoriseret revisor og har mere end 30 års erfaring som revisor. Han har 

været ansat i Deloitte gennem hele perioden.  

Grønnegaard er vurderet relevant på baggrund af sin store indflydelse på at Deloittes revisioner 

overholder gældende lovgivning og regulering. Han har hertil stor viden og interesse indenfor 

regnskab. 

 

Interview 2: Statsautoriseret revisor, Jan Peter Larsen, Deloitte  

     Jan Peter Larsen er Director i Deloittes faglige afdeling, Audit Business Solution (ABS). Han er 

tilknyttet faggruppen for revision og regnskabsforhold som specialist i dansk samt international 

regnskabslovgivning. Larsen har hertil over 30 års erfaring og har været ansat i Deloitte gennem 

hele perioden.  

 

Interview 3: CEO, Per Juul, Juul Value Invest A/S  

     Per Juul driver til dagligt et investeringsselskab. Hertil bidrager han ofte med aktieanalyser og 

artikler til den Danske Aktionærs Forenings udgivelser og er hertil forfatter af bogen “Find de 

bedste aktier: brug regnskabet og investér rigtigt”.  

Juul har en baggrund som adm. direktør i Benjamin Media. Efterfølgende er han gået i lærer som 

porteføljeforvalter, og har ageret som investeringsrådgiver og aktieanalytiker. Han har over 10 

års erfaring som investor og vurderes derfor relevant at tale med, for at få en investors synspunkt 

(Jebsen, 2014). 

 

Interview 4: CEO, Niels Mengel, Øresund-healthcare management A/S    

Niels Mengel er tidligere bestyrelsesformand i Den Danske Aktionærforening og agerede som 

dette i 10 år. Den Danske Aktionærforening er en interesseorganisation, der arbejder for at støtte 

deres medlemmer og varetager deres interesser som private aktionærer og investorer.

Niels Mengel sidder i dag som bestyrelsesmedlem i foreningen, hvor han varetager dens interna-

tionale relationer. Han sidder i den europæiske brancheforening med særligt fokus på aktionær 

direktiver, der vedrører aktionærernes rettigheder og pligter.    

Mengel er uddannet cand.polit. og har tidligere været Director hos PA Consulting Group og 

executive vice president hos ISS A/S. Han har altid beskæftiget sig med det regnskabsmæssige og 

finansielle aspekt, hvorfor han vurderes relevant at tale med fra en investor synsvinkel.    



16

Interview 5: Journalist, Kasper Brøndgaard Andersen, Finans JP/Politikens hus  

     Kasper Brøndgaard Andersen er journalist på Finans ejet af Jyllands-Posten. Andersen er ud-

dannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus og har i flere år beskæftiget sig med 

erhvervsjournalistik på Energiwatch, Ritzau Finans og nu Jyllands-Posten. Andersen beskæftiger 

sig primært med M&A og corporate finance, hvorfor han er vurderet som værende relevant. 

3.2.3.2 Arbejdsspørgsmål til åben kodning  

     Der er foretaget en farvekodning af de transskriberede interviews med udgangspunkt i teo-

retiske og tematiske tematikker. Der er således identificeret og kategoriseret de temaer, som har 

betydelig indvirkning på afhandlingens undersøgelsesfelt. Kodningen er foretaget i de tre sepa-

rate respondentgrupper; medier, eksperter og analytiker/investorer. Kodningen vil således give 

et overblik over, hvordan de forskellige respondenter forholder sig til omdrejningspunktet, samt 

hvilke fokuspunkter de forskellige interessenter vægter tungest. Det er fravalgt at interviewe selve 

regnskabsaflægger, da det vurderes, at der er en begrænsning i, at den information som måtte 

forekomme afviger fra regnskabets formidling heraf. Ydermere er noterede regnskabsaflæggere 

begrænset i den information som måtte forekomme i sådanne et interview, givet restriktive be-

grænsninger omkring information, som ikke er offentliggjort til omverden. Regnskabsaflæggers 

anvendelse og rapportering af Special Items vil således udelukkende komme til udtryk gennem en 

analyse af disses aflagte regnskaber.  

  

     For at undgå unødig subjektiv indflydelse af egne antagelser eller verdensforståelse på præsen-

tation eller fortolkning af respondenternes udsagn, har der været særlig fokus på at afspille inter-

viewene gentagende gange for at reducere denne bias i transskriberingen eller kodningen. Vali-

diteten kunne være øget yderligere ved at geninterviewe respondenterne for herved at give dem 

mulighed for at kommentere på fortolkningerne eller uddybe egne udsagn, hvis disse var misfor-

stået og/eller grebet ud af en kontekst. Det er ikke fundet nødvendigt at geninterviewe respon-

denterne, da deres holdning til det primære genstandsfelt fremgår konsistent gennem hele inter-

viewet, hvorfor en evt. misfortolkning bør anses som værende reduceret betydeligt. Der har dog 

været mailkorrespondancer med både Per Juul og Jan Peter, da deres anvendelse af specifikke ord 

kunne misfortolkes, hvorfor det er fundet nødvendigt at udspørge dem til betydningen af disse. 

3.2.3.3 Transskribering

     I næstkommende afsnit udarbejdes et uddybende afsnit om, hvordan afhandlingens fem inter- 

views er blevet bearbejdet. Alle interviews er blevet optaget via diktafon, hvorefter de er blevet 

transskriberet. Transskriberingsprocessen har resulteret i 46 siders interviewudskrifter (Bilag 1-5). 



17

I forbindelse med denne proces er det blevet overvejet, hvilken transskriberingsstil der bør an-

vendes. Der findes her to positioner (Kristensen, 2016). Den ene position indbefatter, at lydfilen 

gengives ordret, dvs. med alle pauser, fyldord, afbrydelser mv. Den anden position indebærer, at 

der oversættes fra det talte sprog, til et korrekt skriftlig sprog med fuld tegnsætning.  

Det er i denne afhandling besluttet at anvende den anden metode, dvs. en “oversættelse” af ta-

lesproget. Årsagen til valget af denne metode skyldes, at korrekt skriftsprog med fuld tegnsætning 

gør interviewudskrifterne mere læsevenlige. 

3.2.3.4 Farvekodning

     Til farvekodningen er det fravalgt at anvende dedikerede software programmer (f.eks. NVivo) 

til undersøgelsen af vores interviewmateriale. Fravalget er foretaget for at sikre, at respondenternes 

udtalelser ikke bliver taget ud af en kontekst. Tilvalget af sådanne software programmer vurderes 

således skadende for validiteten af den indsamlede empiri, hvorfor farvekodningen er foretaget 

manuelt ud fra de udvalgte tematikker.

Nedenstående illustration fremhæver de tematikker som interviewene er farvekodet ud fra. Kod-

ningen er foretaget på baggrund af respondenternes meningsdannelse på den aktuelle anvendelse 

samt forståelse af Special Items. Ved anvendelse af grounded theory er der kommet frem til disse 

tematikker. Der er i afhandlingen interviewet tre forskellige grupper af interessenter, da dette vur-

deres nødvendigt at bearbejde særskilt i henhold til nedenstående tematikker;

Definition af Special Items?

Hvordan defineres Special Items? 

Syn på anvendelse af Special Items

Hvilken holdning har respondenten til Special Items, og hvorvidt 

denne bliver opgjort “korrekt”?  

Gennemsigtigheden i det aflagte regnskab  

Føler respondenten, at der er nok gennemsigtighed i det aflagte 

regnskab, eller bør der foretages noget på området for at gøre dette 

mere gennemskueligt?  

Noteoplysninger  

Anvender respondenten noterne og i hvilken grad? Ønskes der yder-

ligere information i noterne med specifikt fokus på Special Items?  
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Regulatorisk ændring  

Har respondenten en holdning til et evt. regulatorisk indgreb på 

Special Items, eller bør sådanne regulatoriske indgreb undlades? 

Tilgang til Special Items 

Hvilken tilgang har respondenten til Special Items? Fortages der 

nogle konkrete handlinger i denne sammenhæng?  

     Implementeringen og brugen af ovenstående farvekodning har været et værktøj til udarbejdelse 

af afhandlingens analyseafsnit på interessenternes meningsdannelse omkring Special Items. 

3.2.4 Sekundære data 

     Sekundære data vedrører data som er udarbejdet af andre end forfatterne af denne afhandling. 

Den sekundære data, der kan ses i denne afhandling, er listet som følgende:  

• Internationale standarder for regnskab og lovgivning 

• Rapporter og vejledninger  

• Artikler og internet  

• Faglitteratur  

     Datagrundlaget, der er anvendt i forbindelse med afhandlingen, er nøje udvalgt og er materiale, 

der er vurderet relevant til at understøtte problemfeltet. Alle rapporter og vejledninger er udgivet 

af anerkendte selskaber med tilknytning til regnskabsfaget. I forbindelse med brug af internet samt 

artikler, er der taget særlig kritisk stilling til kilden samt troværdigheden af dennes indhold. Yder-

mere er der anvendt faglitteratur i form af bøger, samt videnskabelige artikler. Metodeevaluering 

af empirien og anvendt data vurderes i næstkommende afsnit.

3.3 Metodeevaluering (Validitet og reliabilitet)  
     Følgende afsnit har til formål at diskutere og evaluere kvaliteten af udarbejdede undersøgelser. 

I forbindelse med dette, er de helt centrale begreber som validitet og reliabilitet blevet evalueret og 

diskuteret. Som tidligere nævnt, anvendes der både kvantitative og kvalitative data igennem denne 

afhandling. På baggrund af dette er det vigtigt for både forfatter og læser at sikre en vis form for 

kvalitet. Kvalitetsvurderingen bliver foretaget på baggrund af dataets validitet og reliabilitet.  

Validitet (gyldighed) er, hvorvidt der er overensstemmelse mellem teorien, der anvendes og den 
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indsamlede empiri. Ligeledes handler validitet om, hvor relevant den indsamlede empiri er for at 

kunne besvare problemformuleringen. Reliabilitet (pålidelighed) er et udtryk for målingsnøjagtig-

hed.

3.3.1 Primære data  

     For at kvalitetssikre den primære data, er validitet og reliabilitet konstant holdt for øje. Dette 

kan f.eks. ses ved udvælgelse af faglige eksperter. Der er her udvalgt statsautoriserede revisorer 

som er blevet anbefalet af FSR. På baggrund af dette vurderes de at have de rette kompetencer, da 

statsautoriserede revisorer er påkrævet at opretholde en standard samt efteruddannelseskrav. I for-

bindelse med interview af andre individer, er baggrund samt udgivet materiale gennemgået for at 

sikre kvaliteten heraf. Der er derfor foretaget kildekritik i forbindelse med hele dataindsamlings-

processen og over for empirien i sig selv, da der muligvis kan være erindringsfejl ved interviews. 

Det skal hertil nævnes at individet, i denne sammenhæng respondenten, vil være påvirket af den 

kontekst, som interviewet er fortaget i, hvorfor en vis grad af subjektivitet ikke kan undgås. Dog 

er pålideligheden af de interviewede sikret ved anvendelse af semi-strukturerede interviews, hvori 

det er muligt at stille opfølgende og uddybende spørgsmål.

3.3.2 Sekundære data 

     I forbindelse med sekundære data er der ligeledes fokus på validitet og reliabilitet. Hvilke 

sekundære kilder der anvendes, er listet i et tidligere afsnit, hvorfor dette ikke gennemgås igen. 

For at sikre en høj grad af validitet og reliabilitet i forbindelse med artikler, bøger samt relevante 

undersøgelser/rapporter er kilderne udvalgt på baggrund af et objektivt og kritisk synspunkt. I 

praksis betyder dette, at der bl.a. er gjort overvejelser om, hvem forfatteren er og hvilke nyhedsme-

die artiklen er offentliggjort, samt i hvilken sammenhæng og anledning kilden er udgivet. Dette 

gøres da kilder kan være påvirket af subjektive holdninger. Man kan ud fra disse kriterier vurdere, 

hvorvidt anvendt sekundære datakilder er valide og pålidelige. I forbindelse med anvendelse af 

lovgivning og anerkendte standarder vurderes reliabiliteten som værende sikret og derved høj. 

Hertil er validiteten sikret ved at læse lovbemærkninger eller kommentarer hertil. Dette gøres 

for at sikre, at fortolkningen af lovene foretages korrekt og på et grundlag, der ikke er væsentligt 

påvirket af subjektivitet.    

Det bør noteres at resultatet af denne afhandling kan være påvirket af forfatternes subjektive hold-

ninger. På baggrund af dette kunne resultatet af undersøgelsen have haft et andet output, såfremt 

andre forfattere havde foretaget samme analyse. Givet den videnskabsteoretiske tilgang vil det dog 

bestræbes at være så objektivt som muligt.
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Kapital 2
Redegørende afsnit
Formålet med indeværende kapitel er at redegøre for den lovgivning, der er fastsat i hen-
hold til Special Items el.lign. Dette kapitel indeholder således underafsnit om lovgivning, 
ændringsforslag samt indeværende afhandlings endelige definition af Special Items. 

 

02
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4 Lovgivning og standarder

4.1 International accounting standards   
     Fokusset i afhandlingens problemfelt er at undersøge de internationale regnskabsstandarder, 

som er tilsluttet af EU. Disse standarder inkluderer derfor IAS (International Accounting Stan-

dards) og IFRS (International Financial Reporting Standard). IAS er udstedt af IASC (Interna-

tional Accounting Standard Committee), som senere er blevet erstattet af IASB (International 

Accounting Standard Board). Standarder udviklet af IASB er IFRS-standarder. IAS’erne er således 

stadig i brug, men er gradvist blevet erstattet af nye IFRS-standarder, når det har været nødven-

digt at ændre disse.  

For at skabe simplicitet og bedre generel forståelse for de internationale regnskabsstandarder refe-

rerer afhandlingen til disse som IFRS. Afhandlingen tager derved udgangspunkt i IFRS. Standar-

derne opstiller en række retningslinjer og krav, som de selskaber, der anvender dem, skal følge. 

IFRS skaber derfor global rammebestemmelse for og vejledning til, hvordan noterede selskaber 

skal fremvise deres årsrapport. IFRS blev vedtaget i EU i 2015, hvorefter alle noterede selskaber 

i EU skulle anvende standarden ved præsentation af årsrapporter. Det er også muligt at aflægge 

årsregnskab efter IFRS-standarder frivilligt, såfremt man ikke er et noteret selskab (IFRS, u.d.).   

Formålet med bestemmelserne er at bringe transperency, accountability og efficiency til det finan-

sielle marked verden over, herunder særligt PIE (Public Interest Entity) selskaber. 

     Transperency øger fokus på sammenlignelighed og kvalitet af regnskabsoplysninger, som har 

til formål at sikre et oplyst grundlag for regnskabsbrugernes økonomiske beslutningstagen (IFRS, 

u.d.).

     Accountability har til formål at mindske den informationskløft, der er mellem regnskabsaf-

lægger og regnskabsbruger. IASB forsøger således at inkludere nogle principper, der skal holde 

ledelsen ansvarlig for regnskabsaflæggelsen. Hertil har IFRS-standarderne betydning for tilsyns-

myndigheder verden over (IFRS, u.d.).

      Efficiency har til formål at skabe én fælles forståelse af regnskaberne, hvilket kan hjælpe inve-

storerne med at identificere muligheder og risici i hele verden og dermed forbedre kapitalalloke-

ring (IFRS, u.d.).  
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4.1.1 Regnskabsbruger  

     Conceptual framework er en begrebsramme udarbejdet af IASB. Formålet med denne er at 

fastlægge de grundlæggende koncepter og principper, der danner grundlag for udarbejdelse og 

præsentation af årsregnskaber. Det er således en vejledende begrebsramme, som har til formål at 

forbedre standarder og løse eventuelle regnskabskonflikter. I begrebsrammen præsenteres formå-

let med aflæggelse af en årsrapport jf. afsnit 1.2.: 

"The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information 

about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and 

other creditors in making decisions relating to providing resources to the entity…".

     På baggrund af overstående kan regnskabsbrugerne identificeres som nuværende og potentiel-

le investorer, långivere samt andre kreditorer (IASB, March, 2018).

4.2 Definition Special Items 
     Special Items, non-recurring items, one-offs, unusual items, exceptional items mv.; regnskabs-

posten har mange betegnelser og anvendes forskelligt afhængigt af aflæggerens hensigt. Nærvæ-

rende afhandling anvender rammebetegnelsen “Special Items” som en overordnet betegnelse for 

samtlige afarter. Men hvilken anvendelsesflade har “Special Items”, og hvilken betydning har det 

for regnskabsbrugeren? 

Afhandlingen forsøger at afdække ovenstående spørgsmål ved at tage stilling til de forskellige 

GAAP-definitioner, der anvendes i det nationale- og internationale billede. Dernæst vil afhand-

lingen analysere definitionerne.

4.2.1 Valg af GAAP’s 

     Definitionen på Special Items er nedfældet på baggrund af information indsamlet fra DK 

GAAP, U.S. GAAP og IFRS. Valget af lige netop disse GAAP’s beror sig på overvejelser om rele-

vans og international indflydelse. 

Årsregnskabslovens (ÅRL) definition har fundet anvendelse i afhandlingens kortlægning af 

definitionsspørgsmålet. I forbindelse hermed ses der særligt på store, danske noterede selskaber. 

Disse selskabers regnskaber er unægtelig påvirket af nationale regulativer, da IFRS endnu ikke har 

fastlagt en konkret definitionsramme. 

Afhandlingen inddrager U.S. GAAP på grund af den åbenlyse indflydelse, som IFRS og FASB har 

på hinanden. IFRS har tidligere haft regulativbestemmelser for ekstraordinære poster, hvor-for 
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afhandlingen finder det interessant at undersøge FASBs definition af usædvanlige poster, da den-

ne senest blev ophævet. 

4.2.2 DK GAAP 

     I indeværende afsnit gennemgås den regnskabsmæssige behandling efter DK GAAP. Årsregn-

skabsloven § 67 a og lovbemærkningerne definerer ikke begrebet “Special Items”, men kræver, at; 

Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er 
særlige på grund af deres størrelse eller art. Der skal herunder gives oplysning om årets: 

• tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver, 

• nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger, 

• nedskrivninger på anlægsaktiver og 

• tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver1  

 

     Selskaber skal således oplyse om særlige indtægter eller omkostninger, der har påvirket sel-

skabets resultat i det pågældende regnskabsår. I lovbemærkningerne til ÅRL § 67 a findes der 

ligeledes eksempler på særlige poster, som regnskabsaflægger kan søge inspiration i. Der er dog 

ikke tale om en udtømmende oplistning2, hvorfor paragraffen giver anledning til fortolkning 

og udfordringer i praksis. Ligeledes specificeres det, at der ikke stilles krav om præsentation af 

eventuelle særlige poster på en separat linje i resultatopgørelsen. Det påpeges dog, at der findes 

en oplysningsbestemmelse, som skal specificere, hvilke særlige indtægts- eller omkostningspo-

ster, der har påvirket selskabets drift. Der er ingen direkte bestemmelser, der anfører, hvordan de 

særlige poster skal præsenteres/oplyses. Det vurderes dog hensigtsmæssigt, at selskaberne anfører, 

hvilke poster i resultatopgørelsen de særlige poster indgår i. Det skyldes, at oplysningen både kan 

være væsentlig for regnskabslæser og være med til at øge transparensen.    

Kommentarerne til lovgivningen definerer yderligere, hvad særlige poster dækker over, og hvil-

ke parametre man skal bedømme ud fra. For at vurdere om en begivenhed eller transaktion er af 

særlig karakter, skal selskabet tage udgangspunkt i, om posternes størrelse eller natur afviger fra 

de udsving, man som selskab må kunne forvente, og som har betydning for regnskabslæserens 

1 ÅRL § 67 a berører regnskabsklasserne B, C (mellem), C (stor) & D. ÅRL § 22 b, om mikrovirksomheder, giver lempelser til forenklet regnsk-

absregler, heri også visse særlige poster.

2 Lovbemærkningen kommer med følgende eksempler på særlige poster; nedskrivninger af varebeholdninger til nettorealisationsværdi, nedskriv-

ninger af materielle anlægsaktiver til genindvindingsværdi, tilbageførsler af sådanne nedskrivninger, omstruktureringer af virksomhedens aktivi-

teter, tilbageførsler af hensættelser til omstruktureringsomkostninger, afhændelse af materielle anlægsaktiver, afhændelse af investeringer, afgørelse 

af retssager, tilbageførsel af andre hensatte forpligtelser 
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forståelse af selskabets årsrapport og udvikling. Der noteres hertil, at selskaber ikke kan vurdere, 

om en post er af særlig karakter, blot fordi den ikke knytter sig til virksomhedens centrale aktivi-

tet. Det skal derfor være poster, der er uden for virksomhedens drift, og som ikke bør forekomme 

inden for virksomhedens drift  (Karnov, 2020). Selskabet skal hertil anvende de samme kriterier, 

som skal vurderes ligeligt, uagtet om der er tale om indtægts- eller omkostningsposter. En “post” 

kan i denne sammenhæng være en regnskabspost, et element heraf eller en given transaktion.

Det udledes således, at ÅRL § 67 a er en rammebestemmelse med dertilhørende eksempler på 

forhold, som i praksis kan være særlige poster efter størrelse eller art. Kriterierne for, hvornår en 

post i sig selv er særlig, konkretiseres ikke yderligere, hvorfor lovens almindelige væsentligheds-

niveau, ÅRL § 13, finder anvendelse i vurderingen heraf. I kommentarerne til ÅRL § 13, stk. 3 

præciseres det, at reglen ikke alene vedrører de beløbsmæssige oplysninger, men ligeledes noter 

eller ledelsesberetningens kvantitative oplysninger. ÅRL § 67 a konkretiserer ordet “eller”, hvilket 

betyder, at væsentlighedsniveauet af enten forholdets natur (kvantitative niveau) eller natur (kva-

litative niveau) skal være væsentligt for at posten opfylder et af kriterierne for, at der skal oplyses 

herom (Beierholm, 2015) 

Særlige poster må forventes at have hyppighed af engangskarakter og forventes således ikke at 

have tilbagevendende effekt på de efterfølgende regnskabsår. Hyppigheden skal således være et af 

de elementer, der skal medtages i vurderingen af, om en post er særlig. Poster, som tidligere har 

været klassificeret som særlige poster, men begynder at optræde i de efterfølgende regnskabsår, 

kan således ændre karakter, så de nu bliver en del af de ordinære aktiviteter (Beierholm, 2015, s. 

95-96)

     For at få en bedre forståelse af hensigten med ÅRL § 67 a finder afhandlingen det relevant at 

undersøge den tidligere bestemmelse i ÅRL § 30, hvor;

”Indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under den 

ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevenden, skal klassificeres som 

ekstraordinære indtægter og omkostninger”

     Bestemmelsen vedrørte indtægter og omkostninger, der hidrørte fra begivenheder, som ikke 

relaterede sig til selskabets ordinære drift og derfor ikke forventedes at være tilbagevendende. 

Disse skal klassificeres som værende ekstraordinære indtægter og omkostninger. Eksempler på 

sådanne ekstraordinære poster kan være omkostninger, der er resultatet af en naturkatastrofe i et 

område, hvor sådanne ikke normalt kan forventes. 

Anvendelsen af ekstraordinære poster er i strid med det nuværende regnskabsdirektiv og er såle-

des ikke muligt at anvende (Erhvervsministeriet, 2015). De poster, som tidligere har været klassi-
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ficeret som ekstraordinære, defineres derfor fremadrettet som “særlige poster”. “Særlige poster” 

er i modsætning til ekstraordinære poster et bredere begreb, der ikke fremgår som en selvstændig 

post i resultatopgørelsen.  

4.2.3 U.S. GAAP  

     I indeværende afsnit gennemgår afhandlingen den regnskabsmæssige behandling efter US 

GAAP. FASB har ligesom DK GAAP haft en klar definition af “extraordinary items” indtil januar 

2015, hvor pkt. 225-20-45-2 fastlægger, at: 

”Extraordinary items are events and transactions that are distinguished by their unu-

sual nature and by the infrequency of their occurrence. Thus, both of the following crite-

ria should be met to classify an event or transaction as an extraordinary item”.

 (FASB, 2015)

     Ud fra ovenstående paragraf kan det udledes, at ekstraordinære poster tidligere var et resultat 

af ikke-operative begivenheder eller transaktioner, som både var usædvanlige i natur og sjældne i 

frekvens.  

FASB observerede, at virksomheder sjældent præsenterede begivenheder eller transaktioner som 

ekstraordinære. Derfor valgte FASB i januar 2015 at fjerne bestemmelsen med følgende begrun-

delse:  

”The board observed that it is extremely rare in current practice for an event or trans-

action to be presented as an extraordinary item. The term extraordinary causes uncer-

tainty because it is often unclear when an item should be considered both unusual and 

infrequent and what might be considered extraordinary in one industry may not be 

considered extraordinary to another”.

(FASB, 2015)

     Ekstraordinære poster blev således fjernet, fordi anvendelsen af posten var for uklar blandt 

regnskabsaflæggerne. FASB forklarede yderligere, at formålet var at reducere omkostningerne ved 

udarbejdelsen af regnskabet uden at påvirke relevansen af information til regnskabsbrugerne.

     Selvom de ekstraordinære poster ikke længere er en del af US GAAP, foreligger der fortsat 

et oplysningskrav hos regnskabsaflæggerne, der indebærer at oplyse om infrequent or unusual 

events. Disse betegnes dog ikke som ekstraordinære. FASB har, ligesom i ÅRL § 67 a, udvidet 
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begrebsrammen, så den ikke længere er ”unusual in nature and infrequency of occurrence” men 

“or”  (FASB, 2015). Gennem tidligere lovgivning om ekstraordinære poster har FASB således 

indirekte formuleret en definition af Special Items. Definitionen “Special Items” bliver ikke brugt 

eksplicit, men beror sig på de to væsentlige kernebegreber; “unusual nature” or “Infrequency of 

occurrence”: 

• "Unusual nature”,  altså begivenheder og/eller transaktioner, som i høj grad bærer præg 

af anormalitet og i nogen grad/ingen grad hænger sammen med den branche, selska-

bets ordinære drift befinder sig i. (FASB, 2015)

• ”Infrequency of occurrence” er begivenheder eller transaktioner af en sådan art, at de 

ikke forventes at forekomme i nærmeste fremtid inden for selskabets branche (FASB 

2015, 3). Tidligere forekomst af begivenheder eller transaktioner skal, jf. pkt. 225-20-

55-2, på det kraftigste genovervejes (FASB, 2015).

     Begge kriterier giver således råderum til, at virksomhederne subjektivt kan fortolke og klassifi-

cere indtægter og omkostninger som ikke-tilbagevendende. Det subjektive råderum kan skabe en 

interessekonflikt mellem selskabets ledelse, regnskabsbruger og bestyrelsen. 

Pkt. 225-20-45-16 indeholder præsentationskravene for usædvanlige eller sjældent opståede 

transaktioner eller begivenheder. Punktet foreskriver, at væsentlige transaktioner eller begivenhe-

der, som virksomheden anser som værende usædvanlig af natur eller type, indikerer at denne er 

af en frekvens, som forekommer sjældent. Disse skal regnskabsaflægger rapportere i en særskilt 

linje fra selskabets ordinære drift (FASB, 2015). Naturen og de finansielle effekter heraf skal enten 

præsenteres i den særskilte linje i selskabets ordinære drift eller som en note i regnskabet. Tab 

eller gevinster af samme natur, som ikke individuelt er af signifikans, skal aggregeres og må ikke 

rapporteres i resultatopgørelsen som en nettoværdi. Ligeledes må effekten på EPS fra disse poster 

ikke fremgå af resultatopgørelsen.  

     Ovenstående indikerer, at rapporteringen af Special Items skal foretages for at lave en klar 

separation af indtægter og/eller omkostninger, som ikke hidrører fra selskabets ordinære drift og 

ikke forventes at optræde i nærmeste fremtid. Væsentligheden af separationen er at give regn-

skabsbrugeren et transparent indblik i, hvilke indtægtstyper og/eller omkostninger der bør tillæg-

ges værdi i virksomhedens fremadrettede virke. 
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4.2.4 IFRS

     IFRS har ikke en klar definition af Special Items. Dog vurderer afhandlingen, at det er rele-

vant at se til IAS 1 vedrørende præsentation af årsregnskabet for at klarlægge yderligere, hvad de 

nuværende rammer indbefatter. IAS 1 fastlægger grundlaget for præsentationen af årsregnskabet. 

Dette er fastlagt for at opnå sammenlignelighed, ikke blot med selskabets egne årsrapporter for 

tidligere år, men også årsregnskaber på tværs af selskaber og brancher. Standarden indeholder 

således en række generelle forhold samt et minimumsindhold, som skal fremgå (IFRS, 2010) (Pre-

sentation of Financial Statements, 2010).

Jf. IAS 1.10 skal et fuldstændigt årsregnskab indeholde en opgørelse af den finansielle stilling, 

resultatopgørelse og opgørelse af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelse, pengestrøm samt 

noteoplysninger - herunder anvendt regnskabspraksis. IAS 1 tager hertil ikke hensyn til bestemte 

regnskabsbrugeres særlige informationsbehov. 

IAS 1 gælder ikke for delårsrapporter. Disse sammendrages i henhold til IAS 34. På baggrund af 

afhandlingens hovedformål inddrages IAS 34 ikke. 

     Standarden kræver, at alle indtægter og omkostninger for regnskabsåret inkluderes i resul-

tatopgørelsen. Standarden sætter kun minimumskrav til præsentationen af denne. Det skaber 

fleksibilitet og variation i, hvilke linjeposter der indgår, og virksomheder kan derfor fremvise 

forskellige mellemtotaler. IAS 1 kræver oplysninger om årets resultat, men har hertil ingen krav 

om visning af mellemtotaler såsom f.eks. resultat af ordinær drift. Når man ser på totalindkom-

stopgørelsen, skal man dog indsætte mellemtotaler såsom driftsresultat, EBITDA mv, når det er 

relevant for regnskabsbrugers forståelse. 

IAS 1.87 fastsætter, at virksomheder ikke skal præsentere indkomst- eller omkostningsposter som 

ekstraordinære poster. Det gælder både i resultatopgørelsen, anden totalindkomst og noterne. 

Udtrykket “ekstraordinære poster” er opstået, fordi man i tidligere versioner af standarden kræ-

vede en sondring mellem den almindelige aktivitet, resultaterne af denne og ekstraordinære po-

ster. Formålet med IAS 1.87 er at reducere kompleksiteten af præsentationen af resultatopgørel-

sen. Formålet med at fjerne konceptet ekstraordinære poster er derfor først og fremmest at bevare 

og forbedre anvendeligheden af informationen for regnskabsbrugeren. Derudover er formålet at 

undgå vilkårlig adskillelse af virksomheders performance. 

     Selskabet skal, såfremt indtægts- eller omkostningsposten er af væsentlig karakter, præsentere 

dennes natur og størrelse separat jf. IAS 1.97. Hertil nævner IAS 1.98, at forhold, som giver anled-

ning til separat oplysning af indtægts- eller omkostningsposter, bl.a. omfatter; 
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a. nedskrivning af varebeholdning til nettorealisationsværdi eller af materielle anlægsak-

tiver til genindvindingsværdi samt tilbageførsel af sådanne nedskrivninger

b. omstruktureringer af virksomhedens aktiviteter samt tilbageførsler af hensættelser til 

omstruktureringsomkostninger 

c. afhændelse af materielle anlægsaktiver  

d. afhændelse af investeringer  

e. ophørt aktiviteter  

f. afgørelse af retssager og  

g. tilbageførsel af andre hensatte forpligtelser  

     Overstående betyder, at IAS 1 forhindrer brugen af “ekstraordinære”, når det drejer sig om 

indtægts- og omkostningsposter. Standarden berører dog ikke anvendelsen af andre termer 

såsom "exceptional”,”unusual”,”special” mv. (EY, 2018). Selvom disse udtryk anvendes i nogle 

sammenhænge, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være lokale begrænsninger for 

præsentation af sjældent forekommende poster. Det gør sig især gældende, hvis formålet er at 

skelne mellem almindelige (tilbagevendende) og ikke almindelige (ikke-tilbagevendende) poster i 

præsentationen.  

4.2.4.1 Exposure draft  

     I december 2019 udgav IASB Exposure Draft ED/2019/7 ”General presentation and disclosu-

res”. Et Exposure Draft er et dokument, der ikke er endeligt, men beregnet til at igangsætte en 

diskussion om de foreslåede ændringer. Ændringsforslaget har til formål at ændre flere af de nu-

værende standarder for at imødegå en stigende efterspørgsel hos stakeholders og regnskabslæsere. 

Ændringsforslaget vil ved ikrafttrædelse finde anvendelse på alle selskaber, som aflægger regnskab 

efter IFRS. Man opfordrer derfor interesserede parter til at gennemgå udkastet og derefter frem-

sende eventuelle kommentarer eller bemærkninger. Dette er dog udelukkende et ændringsforslag, 

som endnu ikke er vedtaget på tidspunktet for denne afhandlings udarbejdelse. For at begrænse 

afhandlingens omfang gennemgås kun følgende dele af Exposure Draft’et:  

• Structure of the statement of profit and loss 

• Unusual income and expenses  

• Management performance measures  
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4.2.4.1.1 Structure of the statement of profit and loss 

     For at øge sammenligneligheden på tværs af selskaber og brancher introducerer IASB katego-

rier og subtotaler i regnskabet. Selvom nogle af termerne ligner dem, der i dag bliver anvendt i 

forbindelse med aflæggelse af regnskabet, vil nogle selskaber måske være nødt til at ændre deres 

komposition eller subtotaler som følge af ændringen i definitionsrammen for termer.  

Introduktionen af påkrævede og definerede subtotaler vil resultere i et mere standardiseret regn-

skab. Resultatopgørelsen vil herefter se således ud: 

Revenue

Operating expenses

Operating profit or loss

Share of profit or loss and income and exspenses from integral joint ventures and 

associates

Operating profit or loss and income and expenses from integral associates and joint 

ventures

Share or profit or loss of non-integral associates and joint ventures

Income from investments

Profit or loss before cash amd cash equivalents

Interest revenue from cash and cash equivallent

Expenses from financing activities

Unwinding of discount on pension liabities and provissions

Profit or loss before tax

Figur 1 - Resultatopgørelse efter Exposure Draft til IAS 1

     Der bliver således præsenteret et format, hvor resultatopgørelsen bliver opdelt i følgende kate-

gorier:  

• Operating 

• Integral associates and joint ventures 

• Investing  

• Financing 

     Overstående kategorisering indeholder præsentationskrav af 4 subtotaler/totaler, som også il-

lustreres i figur 1 (1) operating profit or loss, (2) operating profit or loss and income and expenses 

from integral associates and joint ventures; (3) profit or loss before financing and income tax; and 
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(4) profit or loss. 

Det foreslåede format af resultatopgørelsen skelner således mellem drifts-, investerings- og finan-

sieringsaktiviteter. Andelen af fortjeneste fra integral associerede virksomheder eller joint ventu-

res falder uden for disse kategorier, hvorfor de præsenteres i en separat kategori.

     Det foreslås at gøre brugen af “operating profit” eller driftsresultat mere ordinært. Det er en 

præsentation, de fleste selskaber allerede i dag anvender, dog varierer anvendelsen markant mel-

lem enheder. 

IASB har gennemgået 60 selskaber på tværs af forskellige lande og brancher. I undersøgelsen 

fandt IASB, at 70% af selskaberne anvender ”Operating Profit” subtotalen, men at selskaberne an-

vender ni forskellige definitioner på, hvad subtotalen indeholder, selvom de alle anvender samme 

titel (IFRS, 2019). Ændringsforslaget foreslår, at selskabet definerer driftsresultatet som fortjene-

sten af den primære drift før indtægter og omkostninger fra integral associerede selskaber eller 

joint ventures samt investerings- og finansieringsposter.  

     Afhandlingen gennemgår ikke associerede, joint ventures, investering og finansiering, da den 

ikke har til formål at gå i dybden hermed.

4.2.4.1.2 Unusual income and expenses 

     I ændringsforslaget ønsker man at introducere en definition af ”unusual income and expenses” 

eller usædvanlige indtægter og omkostninger. Afhandlingen anser unusual items som et synonym 

for Special Items. Det skyldes til dels naturen af unusual items, og til dels at Special Items har flere 

kaldenavne. IASB har her foreslået følgende definition af begrebet: 

“Unusual income and expenses are income and expenses with limited predictive value. 

Income and expenses have limited predictive value when it is reasonable to expect that 

income or expenses that are similar in type and amount will not arise for several future 

annual reporting periods.”

     På baggrund af overstående definition kan det udledes, at indtægter og omkostninger kun kan 

klassificeres som værende af usædvanlig karakter, hvis posten er; usædvanlig i størrelse, frekvens 

og/eller natur.   
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 4.2.4.1.2.1 Usædvanlig i størrelse 
     Poster, der er usædvanlige i størrelse, bliver anset som usædvanlige, når man ikke med rime-

lighed kan forvente, at poster af lignende natur og størrelser opstår inden for adskillige fremtidige 

årsrapporter. Et eksempel herpå er et selskab, som forventer almindelige periodiske sagsomkost-

ninger; ét år har de ekstraordinært høje sagsomkostninger, som selskabet ikke forventer at have i 

senere år. Dette kan klassificeres som en usædvanlig post, selvom posten er af samme natur som 

de almindelige periodiske omkostninger. Grundet postens usædvanlige størrelse og frekvens kan 

den dog medtages som et ”Special Item”.        

4.2.4.1.2.2 Usædvanlig i frekvens

     Når det er sikkert, at lignende poster ikke opstår inden for adskillige fremtidige regnskabsår, 

kan posten defineres som en usædvanlig post. Det er derfor ikke muligt at klassificere en post som 

værende af usædvanlig karakter, hvis det med rimelighed kan forventes, at en lignende post vil 

opstå. Dette kan eksempelvis skyldes, at der er en høj grad af usikkerhed forbundet med posten. 

Der kan for eksempel ikke klarlægges en fast periode for, hvornår indtægten/omkostningen ikke 

må forventes at opstå, hvilket IASB anerkender er upræcist beskrevet.    

4.2.4.1.2.3 Usædvanlig i natur  

     Når man skal vurdere, hvorvidt en post er usædvanlig i natur, er det nødvendigt at undersø-

ge den underliggende transaktion eller begivenhed, som danner grundlag for posten. Det skal 

vurderes, hvorvidt selskabet med rimelighed kan forvente indtægter/omkostninger som følge af 

begivenheder, der er udsædvanlige i natur og/eller frekvens, og som man ikke forventer vil opstå 

igen inden for adskillige fremtidige årsrapporter. Et eksempel på dette er impairment grundet 

jordskælv.  

Det bør dog nævnes, at transaktioner eller begivenheder, som er usædvanlige i natur og/eller 

frekvens, kan generere ”sædvanlige” fremtidige indtægter eller omkostninger, der forekommer i 

en årrække. 

     Ud over ovenstående kriterier indebærer definitionen af ”unusual items” også, at der skal være 

”limited predective value” eller begrænset forudsigelsesværdi. Regnskabsbrugere har meddelt 

IASB, at oplysninger om ikke-tilbagevendende, usædvanlige og/eller sjældne poster er nyttige i 

vurderingen af et selskabs vedholdenhed og bæredygtigheden af dets økonomiske resultat. Årsa-

gen til lige netop dette fokus er, at investorer har en tendens til at tilskrive lavere værdiansættelse 

for en indtjening, der ikke betragtes som bæredygtig. Bæredygtig indtjening betyder, at indtjenin-

gen er vedvarende eller fortsætter ind i fremtiden (Penman & Zhang, 2006). Jones & Smith (2011) 

finder dog, at Special Items, f.eks. restrukturering, impairment mv., ikke udviser vedholdenhed/
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forudsigelsesværdi. Det betyder, at man ikke kan forudsige størrelsen af posten Special Items 

på baggrund af postens størrelse i indeværende år (Jones & Smith, 2011). Når man definerer, at 

usædvanlige poster har ”limited predective value” hos regnskabslæser, er det er usandsynligt eller 

sjældent, at posten er vedholden og dermed har begrænset forudsigelsesværdi. Det er samtidig et 

værktøj, der giver regnskabsaflægger mulighed for at identificere usædvanlige poster.

IASB fremhæver, at der bør være en form for neutralitetsprincip, når man klassificerer usædvan-

lige poster. Usædvanlige poster skal således være både indtægter og omkostninger, og de skal der-

udover bedømmes ligeligt og ud fra samme principper og kriterier, så man undgår cherrypicking.  

4.2.4.1.2.4 Præsentation i årsrapporten 

     Udover større fokus på hvordan usædvanlige poster defineres, diskuteres det også, hvorledes 

posten skal præsenteres i regnskabet, og hvilke dertilhørende notekrav der i tilfælde heraf bør 

være. IASB kræver, at selskaber præsenterer usædvanlige poster særskilt i noterne og samtidig 

laver en opgørelse, der påviser, hvilke linjeposter der påvirkes af de usædvanlige indtægter eller 

omkostninger. Selskaberne skal derudover oplyse om arten af posten. Det vurderes, at regnskabs-

bruger heri vil finde brugbar information om de underliggende transaktioner elle begivenheder, 

der er årsagen til, at de usædvanlige poster opstår. Denne information hjælper regnskabslæser 

med at:  

• Forklare kontekst for, hvorfor den usædvanlige post opstod  

• Danne en holdning til selskabets klassificering af en post som værende usædvanlig/

speciel og analysere på baggrund af dette 

     IASB fremhæver hertil også, at der kan opstå en række indtægter/omkostninger, som er afledt 

af usædvanlige poster, men som ikke i sig selv opfylder kriterierne herfor. Det vurderes, at nogle 

regnskabslæsere vil finde denne information brugbar. Det er dog ikke et krav, at regnskabsaflæg-

ger informerer om indtægter eller omkostninger relateret til usædvanlige poster, med mindre 

posterne i sig selv er usædvanlige.  

4.2.4.1.3 Management performance measures (MPM) 

     Management performance measures’ (MPM) har til formål at skabe bedre forståelse for, hvor-

dan ledelsen vurderer selskabets finansielle performance. Ledelsens syn på selskabets finansielle 

performance kan give en større indsigt i, hvordan selskabet ledes. Herudover giver det indsigt i 

selskabets vedholdenhed og bæredygtighed. Ledelsen vil ofte identificere og justere for Special 

Items, herunder ikke-tilbagevende poster, når de fremlægger deres performancemål.  
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MPM’er er typisk mål, der også fremlægges uden for regnskabet. Da mål uden for regnskabet 

ifølge de nuværende IFRS-rammer typisk ikke er forelagt revision, skaber MPM en vis form for 

sikkerhed hos interessenten, da tallet nu også fremgår af regnskabet, og derved er underlagt sam-

me rammer og betingelser som den resterende del af regnskabet.  

     Et MPM er et eller flere mål for profit eller totalindkomst, som formidler selskabets resultat. 

Det er vigtigt at nævne, at MPM ikke er en IFRS-measure. MPM’er er udelukkende udvalgt af 

ledelsen og varierer derfor fra selskab til selskab. Et MPM er ofte en subtotal eller total, som er 

udvalgt af ledelsen, hvorfor IFRS-definerede totaler og subtotaler ikke kan være MPM’er. Således 

er MPM subtotaler eller totaler af indtægter og omkostninger, som:  

• Er anvendt i kommunikation til omverdenen uden for regnskabet  

• Komplimenterer totaler eller subtotaler, der er defineret af IFRS-standarderne 

• Kommunikerer ledelsens syn på selskabets regnskab til regnskabsbrugerne

4.2.4.1.3.1 Oplysningskrav 

     I forbindelse med MPM’erne er der opstillet en række oplysningskrav. Et MPM skal først og 

fremmest præsentere et aspekt af selskabets finansielle performance retvisende og på en klar og 

forståelig måde, som ikke misleder regnskabslæseren. 

MPM’er skal oplyses i én note. Noten skal informere om, at de fremviste MPM’er er ledelsens syn 

på selskabets finansielle performance, og at disse ikke nødvendigvis er sammenlignelige med mål, 

der har lignende beskrivelser i andre selskaber. Hertil skal selskabet præsentere følgende for hver 

MPM: 

• En beskrivelse af, hvorfor MPM’en præsenterer ledelsens syn på performance.  

• En forklaring på, hvordan målet giver nyttige oplysninger om selskabets resultat.  

• Hvordan MPM’en er beregnet  

• En afstemning mellem MPM’en og det mest direkte og sammenlignelige subtotal eller 

total specificeret af IFRS-standarderne.  

• Indkomstskatteeffekten, hvordan selskabet har bestemt denne samt effekten af ikke-

kontrollerende interessenter.  

     Grundlæggende har MPM’er derfor til formål at øge transparensen og sammenligneligheden. 

Transparensen øges ved, at selskabet nu oplyser, hvordan de beregner de præsentationsmål, de 

kommunikerer til omverdenen. Sammenligneligheden øges, fordi det kræves af selskaberne, at de 

sammenholder MPM’en med den mest direkte sammenlignelige total eller subtotal, der er fastsat 
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af IFRS- standarderne. Selskaberne kan f.eks. fremvise noten ”adjusted operating profit or loss” 

som et MPM for ledelsen, hvor den mest direkte sammenlignelige subtotal eller total må være 

operating profit or loss. Da de fastsatte IFRS subtotaler/totaler kan sammenholdes på tværs af 

enheder er sammenligneligheden derfor øget.   

Som følge af det begrænsede omfang vil afhandlingen ikke gennemgå og fortolke yderligere krav 

og retningslinjer i forbindelse med MPM.   

4.2.5 Endelig definition af Special Items 

     På baggrund af ovenstående gennemgang af regelsæt, lovgivning og ændringsforslag fremsæt-

ter afhandlingen følgende endegyldige definition af Special Items:

Special Items defineres som værende væsentlige begivenheder og/eller transaktioner, 

hvoraf naturen, frekvens og/eller størrelsen er af usædvanlig karakter

     Ud fra ovenstående definition fremsættes nedenstående figur. Figuren illustrerer tre kernekri-

terier, hvoraf minimum to skal være opfyldt, før begivenheden og/eller transaktionen kan define-

res som et Special Item.  

Natur

Frek
ven

s

Størrelse

Figur 2 – Indregningskriterier Venn diagram:

Ovenstående figur 2 er egen tilvirkning. Regnskabsaflægger skal først vurdere, om transaktionen 
og/eller begivenheden vurderes kvantitativ og/eller kvalitativ væsentlig iht. regnskabsbrugers 
beslutningstagen.

     Ud over ovenstående tre kriterier vurderes det også, at: 

• Omkostningen/indtægten kan opgøres sikkert og pålideligt 

• Alle omkostninger/indtægter, der er direkte henførbare, kan medtages.  

Definitionen vil finde anvendelse som afhandlingens udgangspunkt for yderligere undersøgelse.
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4.3 Rapportering af alternative præsentationsmål  
     I Danmark kan man se til selskaber såsom Nets A/S & Carlsberg A/S mv., som rapporterer 

EBIT (Earnings before interest and taxes), EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation 

and amortization), der er justeret for såkaldte Special Items. Disse justeringer er såkaldte “Alter-

native performance measures”, også kendt som APM’er eller non-GAAP-præstationsmål som har 

fået større omtale de sidste mange år. Men hvad er det egentlig, begrebet dækker over? APM’er 

er en præsentation af en række finansielle nøgletal, som ikke er defineret inden for gældende 

rapporteringsrammer. Derfor vil definitionen af APM’er være afhængig af, hvilke rammer man 

rapporterer inden for. Afhandlingens perspektiv er en enhed, som aflægger årsrapport efter IFRS 

og hvor en eventuel lokal GAAP bliver tilsidesat, da den kan påvirke rapporteringsrammen.  

     APM’er er finansielle præstationsmål såsom undertotaler, der præsenteres i årsrapporten, men 

ikke er defineret inden for den gældende rapporteringsramme. Det ses dog, at mange APM’er er 

afledt af justeringer af præsentationsmål, der allerede er præsenteret i årsregnskabet og/eller en 

beregning af forskellige forhold, målinger og foranstaltninger. Men hvor mange selskaber bruger 

reelt disse APM’er (EY, 2018)? Ifølge Isidro & Marques rapporterer langt størstedelen af selskaber 

i større europæiske lande minimum ét non-GAAP measure (Isidro & Marques, 2014). Brugen af 

APM’er er derfor gennemgribende i den finansielle kommunikation og anvendes i dag af største-

delen af de noterede selskaber, hvoraf der ses flere forskellige APM’er (EY, 2018). 

     En undersøgelse foretaget af IAASA (Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority) 

bekræfter, at der anvendes flere forskellige APM’er. I forbindelse med en undersøgelse fandt man 

126 forskellige APM’er (IAASA, 2017). Det vurderes, at 42 ud af de 126 APM’er er justerede re-

sultatmål, hvilket svarer til 33%. Her justeres der for indtægter og/eller omkostninger, eksempel-

vis værdiforringelse, afskrivning og/eller amortisering, restruktureringsomkostninger og ændrin-

ger i dagsværdien for specifikke typer af aktiver og forpligtelser. Denne liste er ikke udtømmende, 

men giver blot eksempler på, hvad justeringerne kan bestå af. 

     APM’er betragtes generelt som værdiskabende for den finansielle rapportering. Der er dog et 

øget fokus på APM’erne, da de tages i brug i højere grad end tidligere. Forskellen mellem APM’er 

og IFRS-præsentationsmål stiger fortsat. Årsagen til den stigende bekymring skyldes, at APM-ju-

steringer ofte har en gunstig effekt på IFRS-mål. Derudover er justeringerne foretaget på bag-

grund af begivenheder eller transaktioner, der ikke er af udsædvanlig karakter. Især denne type 

observation har stillet spørgsmål til bias hos ledelsen. Jf. IAS 1 skal regnskabet præsenteres konsi-

stent, så det forbliver sammenligneligt over tid. I forbindelse hermed ses der generelt bekymringer 
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om, hvilke APM’er der fremvises over tid. Årsagen til bekymring kan skyldes en manglende trans-

parens, når det omhandler beregningen af disse. Der er ydermere bekymringer for, at APM’erne 

anvendes på en måde, der kan mislede investorer, analytikere mv. Især denne bekymring styrkes, 

da der ikke er krav om ekstern kvalitetssikring af APM’erne.  

     Selskaberne udvælger selv, hvilke APM’er de finder relevante at fremvise. På baggrund heraf er 

det svært at sammenligne på tværs af enheder i samme brancher og industrier. På disse punkter 

adskiller APM’erne  sig fra MPM’erne, som er beskrevet i Exposure Draft ED/2019/7. Dette er 

dog kun er et udkast, som endnu ikke er vedtaget. MPM’er skal ifølge Exposure Draftet medtages 

i noterne og er derved genstand for ekstern kvalitetssikring. Herudover skal man også angive den 

mest direkte sammenlignelige subtotal eller total, der er defineret af IFRS-standarderne.
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Kapital 3
Udvalgt teori
Formålet med indeværende kapitel er at redegøre for de teorier, som afhandlingen vurderer rele-

vante for besvarelse af problemfeltet. Dette kapitel redegør således for agent-teori, Positive Ac-

counting Theory og Earnings Managment.

03
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5 Teori
     Nærværende afsnit har til formål at underbygge specialets analyse og bidrage til en uddybende 

forståelse og endelig besvarelse af afhandlingens problemfelt. 

5.1 Agent teori 
     Principal-agent problemet (PA) har været, og er fortsat et meget omdiskuteret emne inden for 

den finansielle verden; Demski & Feltham (1978), Fama (1980), Mitnick (1986) og Eisenhardt 

(1989) m.fl., har alle givet deres bidrag til formidlingen af PA-teorien. Afhandlingen tager afsæt i 

Eisenhardt’s (1989) definition af agentteorien på grund af hendes afsæt i organisationsteori3. Ifølge 

Eisenhardt (1989) er PA-teorien en interessekonflikt mellem to parter; principalen og agenten. In-

teressekonflikten opstår som følge af parternes ønsker og målsætninger, som givet af asymmetrisk 

information, der skaber ubalance. Jensen & Meckling (1976) citerer følgende: 

 

“A firm is considered as a black box that contains participants with conflicting objec-

tives who aim to maximize their utility”

(Jensen & Meckling, 1976)

 

     I agentrelationen kan der opstå to problemstillinger, som kan medføre indbyrdes interesse-

konflikter. Første problem er det såkaldte Agency Problem, som opstår, når agentens ønsker og 

målsætninger er i konflikt og ikke kan overvåges af principalen. Det andet problem er det såkaldte 

Problem of Risk Sharing, hvor agenten og principalen har forskellige holdninger til, hvilken grad 

af risiko, der er hensigtsmæssig i situationen. Problemstillingen bunder i således i, at principalen 

(f.eks. investor) ikke kan validere agentens (f.eks. ledelsens) adfærd og incitament til at fremlægge 

virksomhedens finansielle præstation i et format, som er retvisende for virksomhedens økonomi-

ske situation. Principalen (investoren) ønsker ikke, at ledelsen "fifler” med den finansielle aflæg-

gelsesproces, da de efterspørger information, som afspejler virksomhedens sande værdi til fulde 

(Eisenhardt, 1989). 

3 Organisationsteori refererer til en kombination af indbyrdes relaterbare koncepter og definitioner, som beskriver individers og gruppers adfærd, 

når de interagerer med hinanden for at opnå en fælles målsætning. Organisationsteori er en bred paraply-beskrivelse af mange organisatoriske 

teorier. Eisenhardt (1989) har i sin videnskabelige artikel taget afsæt i Bernards (1938) værk om kooperativ adfærd samt March & Simons (1958) 

udredelse af incitament og bidrag som arbejdstager.
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Figur 3 – Principal-agentforhold: 

Egen tilvirkning. Ovenstående figur 3 er en illustration af agent-, principal problemstillingen, 
hvor principalen er benævnt (P) og agenten (A). Agenten indtræder i et ansættelsesforhold for 
principalen, som forventer, at agenten agerer i deres sted. 

     Eisenhardt (1989, s. 60) beskriver den optimale ækvivalens mellem principal og agent i sin 

sim-pleste form som: 

“..complete information, is when the principal knows what the agent has done”

     Eisenhardt (1989) forklarer, at et sådan givet ækvivalenspunkt vil være mest effektivt, hvis 

principalen har fuldstændig overblik over agentens ageren. Ækvivalensen vil alt andet lige påføre 

agenten yderligere risiko, som ellers forudsættes at være mere risiko averse4 end principalen. 

I scenarier, hvori principalen ikke har den komplette information omkring agentens ageren vil der 

opstå en interessekonflikt på grund af agentens egeninteresse. Principalen kan her ikke stole på, at 

agenten har ageret i overensstemmelse med principalernes interesser. Den manglende indsigt ud-

munder i to agentproblemstillinger; Moral hazard & Adverse selection. Moral hazard refererer til, 

at agenten ikke yder den aftalte indsats. Adverse selection refererer til den fejlinformation, agenten 

måtte give principalen, der ikke kan validere dette som følge af manglende indsigt (Eisenhardt, 

1989).  

 

     I følge moral hazard & adverse selection, har principalen to mulige handlingsmønstre i et 

arbitrært miljø. Det første mulige handlingsmønster er at opdage agentens ageren ved at investere 

i information, der “afslører” agentens adfærd. En sådan investering vil føre forholdet tilbage mod 

den optimale ækvivalens. Den anden mulighed er at udforme formelle kontraktuelle incitaments-

4 Eisenhardt (1989): Agenten er mere risiko averse end principalen, givet at agenten ikke har mulighed for at diversificere deres ansættelsesforhold, 

mens principalen har mulighed for at diversificere deres investering og derfor bør være risiko neutrale.
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programmer, der er i overensstemmelse med principalens ønsker og målsætninger. En sådan inci-

tamentsopgørelse danner grundlag for nye, utilsigtede usikkerheder, givet uforudsigelige udefra-

kommende faktorer, som ikke afhænger af agentens adfærd. Det kan bl.a. bestå af regulatoriske-, 

økonomiske- og teknologiske ændringer, som kan have ukontrollerbare konsekvenser på de aftalte 

faktorer (Eisenhardt, 1989).

     Overordnet er PA-teorien en afvejning mellem 1) omkostningerne relateret til observationen af 

adfærd, samt 2) omkostningerne relateret til måling af udfaldet og overførslen af risiko til agenten. 

Som Eisenhardt (1989) beskriver det: 

“Information is regarded as a commodity: it has a cost, and it can be purchased”

(Eisenhardt, 1989, s. 64)

     Det er oplagt at indhente og forarbejde information fra bestyrelsen, der fra agentens synspunkt 

monitorerer og sikrer, at aktionærernes interesse prioriteres (Fama & Jensen, 1983). Eisenhardt 

(1989) forklarer, at virksomheden påskønnes for gode og velovervejede beslutninger frem for fi-

nansiel performance, hvis bestyrelsen bidrager med relevant information (Eisenhardt, 1989, s. 65).  

I nedenstående afsnit belyser afhandlingen virksomhedens finansielle performance ud fra Positive 

Accounting Theory. 

5.2 Positive Accounting Theory
     Positive Accounting Theory har sin oprindelse i empiriske undersøgelser foretaget af bl.a. Gor-

don (Myron, 1964), Ball and Brown (Ball & Brown, 1968), Zmijewski and Hagerman (Zmijewski 

& Hagerman, 1981), m.fl., som introducerede empiriske finansielle metoder til den finansielle 

regnskabsførelse. De empiriske finansielle metoder var konstrueret omkring den opfattelse, at fi-

nansielle værdier gav information til aktiemarkeds beslutningstagen, det såkaldte information per-

spective5 for undersøgelsen mellem rapporterede finansielle tal og aktiepriser. Positive Accounting 

Theory kan således beskrives som et studie, som forsøger at forklare og forudsige regnskabspraksis 

(Watts & Zimmerman, Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards, 

1978). Watts & Zimmerman (1978), senere genbesøgt i 1990 (Watts & Zimmerman, 1990) bidrog 

med en dybdegående gennemgang af virksomheders regnskabsvalg samt en ny vinkel på informa-

5 Information Perspective anser regnskabsmæssige data, såsom; usædvanlige indtægter, dividende og pengestrømme, som information der kan 

anvendes i værdiansættelsesmodeller (f.eks. discounted cash flows) og derved teste relationen mellem regnskabsnoterne og aktieprisen. I Watts and 

Zimmerman’s (1990) udredelse af Positive Accounting Theory anses regnskabsmetoden som værende den primære anvendelse af finansielle værdi-

er i relationen mellem virksomheden og investoren. Information perspective er jf. Watts and Zimmerman (1990) med til at ændre investors syn på 

virksomheden værdiansættelse afhængigt af regnskabets noteoplysninger.
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tion perspective, hvori selskabets valg af regnskabsmetode er relevant for værdiansættelsen af et 

selskab6.  

Watts and Zimmerman (1990) argumenterede for, at information og transaktioner, Contracting 

costs7, ikke er omkostningsfrie, hvilket står i modsætning til f.eks. Modigliani and Miller (1958) og 

deres Capital Asset Pricing Model Frameworks (CAPM) og Eugene Fama’s Efficient Market Hypo-

thesis (EMH) (Fama E. , 1970). CAPM og EMH forudsætter, at det ikke er muligt at vildlede mar-

kedet systematisk, ved eksempelvis regnskabsændringer over en årrække (Kabir, 2010). Givet at 

Contracting costs ikke er omkostningsfrie har Watts and Zimmermans (1990) konkluderet, at valg 

af regnskabsmetode har en potentiel effekt på selskabers pengestrøm over tid, hvorved det giver 

agenten incitament til at influere regnskabet.  

 

     Watts and Zimmerman (1990) introducerede tre hypoteser, hvori omkostninger til information 

og transaktioner blev inkorporeret; the bonus hypothesis, debt/equity hypothesis, og the political cost 

hypothesis. Disse har til formål at afhjælpe at forklare og forudsige, hvorfor regnskabsvalg har en 

effekt på virksomhedens værdi. 

 

• The bonus hypothesis8  forudsiger, at ledelsen i virksomheder med incitaments-/bo-

nus programmer i højere grad anvender regnskabsmetoder, som forøger indeværende 

regn-skabsperiodes resultat. Forudsætningen bygger på, at sådanne valg alt andet lige 

vil øge bonussen i pågældende periode, og at bonussen er baseret på finansielle resulta-

ter. Det kan dog kun ske, hvis bestyrelsen ikke regulerer incitaments-/bonusprogram-

merne til at imødegå ændringen af regnskabsmetode (Watts & Zimmerman, 1990, s. 

138).

 

6 Watts and Zimmerman testede deres Positive theory ved at forklare lobbyisme iht. det daværende forslag til GPLA-standarden (udelukkende 

selskaber underlagt FASB). GPLA eller General Price Level Adjustment, som havde en effekt på den operative indtjening givet at selskaberne skulle 

oplyse i underliggende rapporter omkring pris justeringer ift. selska-bets aktiver (Watts & Zimmerman, 1978).

7 Contracting Cost skal ifølge Watts og Zimmerman (1986) forstås som de kontraktuelle omkostninger, der foreligger i forholdet mellem princi-

palen og agenten. De kontraktuelle omkostninger skal reducere moniteringsomkostningerne relateret til asymmetrisk information mellem agenten 

og principalen.

8 The Bonus Hypothesis er en simplifikation, som udelukkende gælder, når ledelsen har incitament til at øge indtjeningen. Hvis indtjeningen er 

under minimumsgrænsen for bonusudbetaling, vil ledelsen således have incitament til at reducere indtjeningen i indeværende periode for at have 

en forventelig øget indtjening i næste periode (Watts & Zimmerman, 1990, s. 139). Healy (1985) har i sine studier af bonusplaner, hvori ledelsen 

forventer reduceret indtjening, fundet en sammenhæng med manipulation af nettoindtægter til at påvirke deres bonus.
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• The debt/equity hypothesis forudsiger, at et selskab med højere debt/equity ratio9 giver 

ledelsen større incitament til at vælge regnskabsprocedurer, som forskyder fremtidig 

indtjening til den indeværende regnskabsperiode. Ledelsen udøver således “classifica-

tion shifting10” ved at vælge indkomstforøgende regnskabsmetoder for den pågældende 

regnskabsperiode (Watts & Zimmerman, 1990, s. 138).

 

• The political cost hypothesis forudsiger, at større selskaber11, i modsætning til mindre 

selskaber, anvender regnskabsmetoder til at reducere deres rapporterede profit for at 

undgå politisk bevågenhed. Hypotesen forudsætter, at information er omkostning-

stungt at komme i besiddelse af. (Watts & Zimmerman, 1990, s. 138). 

     Watts and Zimmermans (1990) hypoteser forklarer således, hvorfor ledelsen agerer optimistisk 

og har et incitament til Earnings Management (Watts & Zimmerman, 1990, s. 139). For at hypote-

serne kan forklare og forudsige individets adfærd kræver det, at individet foretager en “egoistisk” 

handling, hvoraf handlingen overgår omkostningerne (Watts & Zimmerman, 1990, s. 147). Hand-

lingen forudsætter, at handlingen forekommer i det beskrevne kontraktuelle forhold i PA-teorien. 

Kabir (2010) forklarer, at en virksomhed består af adskillige kontrakter, hvoraf der minimum er 

to parter med egne ansvarsområder og mål involveret som beskrevet i afsnit 5.1. Set fra Kabirs 

(2010) synspunkt er indtjeningen et produkt, som afhænger af regnskabsmetoden og ledelsens 

valg heraf, hvilket har en effekt på vilkårene og betingelserne stadfæstet i kontrakten. Regnskabs-

metoden og valget heraf er således afgørende for kontrakternes eksistensberettelse. Regnskabs-

metoden vil unægtelig have effekt på selskabets værdi over tid, ligesom Watts and Zimmermans 

(1990) konkluderede. 

     Watts and Zimmerman (1990) introducerer figur 4, som illustrerer et “accepted set”, inden for 

hvilken ledelsen kan vælge regnskabsmetode. Det accepterede “spillerum” er selskabets implicitte 

og eksplicitte kontrakt, f.eks. selskabsstruktur, kompensationsplan og ejerstruktur. Venn-dia-

grammet illustrerer A1, som er den accepterede regnskabsmetode for selskabet. Det accepterede 

valg bestemmes ex ante af Contract parties12 for at maksimere værdien af selskabet. Ledelsen har 

således råderum til at vælge en regnskabsmetode inden for det accepterede område, f.eks. x1. Det 

9 Debt/equiry ratioen forudsætter, at jo højere ratioen er, des større er sandsynlighed for, at selskabet ikke kan overholde deres gældsaftaler og 

derfor vil påtage sig omkostninger pga. misligholdelse. 

10 Se afsnit 5.3 - Earnings Management for definitionen af “Classification shifting”.

11 Watts & Zimmerman (1978) anvender størrelsen som en proxy variabel for politisk opmærksomhed. De definerer ikke størrelsen, men refererer 

til Zmijewski & Hagerman (1981), som definerer et stort selskab som et selskab med høje politiske omkostninger i en koncentreret branche, såsom 

oliebranchen.

12 Med Contracting parities menes både eksterne- og interne parter, som har en interesse i selskabet (Watts & Zimmerman, 1990).
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samme gør sig gældende for ledelsen i A2, som ligeledes er forbeholdt valg i A2 ex ante og vælger 

x2 ex post. Det er således fornuftigt for ledelsen i A2 at vælge en regnskabsmetode, der ligger in-

den for det accepterede område for andre selskaber. Det kan enten gøres for at maksimere værdien 

for all Contract Parties eller redistribuere værdien mellem dem. A2 kan ikke vælge X1 i Venn-dia-

grammet givet den forudsætning, at der foreligger forskellige nationale begrænsninger (GAAPs) 

afhængig af den nationalitet, selskabet er underlagt.

A2

A1

X1
X2

 Figur 4 – Venn diagram af relation mellem det accepterede sæt af regnskabsmetoder og val-
get af metode indenfor det accepterede sæt: 

• A1 betegner det sæt af accepterede metoder, som er gældende for selskab 1 

• A2 betegner det sæt af accepterede metoder, som er gældende for selskab 2 

• X1 betegner det valg af metode inden for det accepterede sæt af metoder, som er gældende 
for selskab 1

• X2 betegner det valg af metode inden for det accepterede sæt af metoder, som er gældende 
for selskab 2

5.3 Earnings Management
     Som resultat af adskillelsen mellem ejerskab og kontrol i et selskab, opstår der det beskrevne 

agentproblem mellem principalen og agenten, jf. afsnit 5.1. Interessekonflikten indeholder en ibo-

ende risiko for, at ledelsen ikke tilkendegiver den objektive sandhed som følge af de høje contrac-

ting cost mellem selskabets ledelse og interessenterne. Asymmetrien i informationen giver agenten 

(ledelsen) mulighed for at rapportere finansielle resultater, som tager form af Earnings Manage-

ment udledt af Watts and Zimmerman (1990), uden principalen (investoren) er bevidst herom.

      Der forefindes ikke en endegyldig definition på Earnings Management. Litteraturen på områ-

det har tilkendegivet forskellige forklaringer, som primært definerer Earnings Management som en 

strategi, der anvendes af selskabets ledelse for at manipulere med selskabets indtjening, så tallene 

matcher de prædefinerede målsætninger (Diri, 2018, s. 14). I nedenstående kronologiske række-
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følge gennemgår afhandlingen nogle af de mest anerkendte definitioner på Earnings Management.  

 

     Schipper (1989, s. 92) definerer begrebet som manipulation af ekstern rapportering til at opnå 

egne interesser, f.eks. ledelsens aflønning: 

 

“Earnings Management means disclosure management in the sense of a purposeful in-

terception in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some 

private gain as opposed to, say, merely facilitating the neutral operation of the process.”

 

     Healy and Wahlen (1999, s. 368) fokuserer ligeledes på den regnskabsmæssige ændring i rap-

porteringen, der misleder stakeholderne for at opnå kontraktuelle fordele: 

 

“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and 

in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders 

about the underlying economic performance of the company or to influence contractual 

outcome that depend on reported accounting numbers”

 

     Afslutningsvis definerer Giroux (2003, s. 208) Earnings Management som ledelsesmæssige valg 

om at opnå specifikke indtjeningsmålsætninger: 

 

“The operating and discretionary accounting methods to adjust earnings to a de-sired 

outcome”

 

     Selvom der eksisterer mange definitioner på Earnings Management, er teoretikerne enige om, at 

genstandsfeltet er, hvordan ledelsen manipulerer med selskabets indtjening. Manipulationen kan 

iht. litteraturen på området forekomme gennem forskellige regnskabsmæssige principper. Accru-

al Earnings Management har indtil for nylig været det altoverskyggende i litteraturen. Ledelsens 

anvendelse af periodisering har en effekt på indtjening, som vil afføde en uhensigtsmæssig distri-

bution mellem stakeholderne (Diri, 2018, s. 13). I nyere litteratur har Baber et al. (2011) og Walker 

(2013) inddraget termet real economic decisions i deres definition af Earnings Management. Real 

economic decisions har indflydelse på selskabets fremtidige pengestrøm. Graham et. Al. (2005) 

anvender begreber såsom smoothing earnings til at reducere selskabets volatilitet over tid, og shift-

ing the classification på nogle af de finansielle poster i regnskabet. Walker (2013) tager den skridtet 

videre ved at tilføje avancerede metoder som derivater og Special Items til definitionen. Selvom 

Earnings Management kan defineres på mange måder, viser Ronen and Yaaris’ (2008) undersøgel-

ser, at ledelsen oftest ”manipulerer” med indtægtsførelse. 
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     Real economic decisions beskrives af Roychowdhury (2006, s. 336) som:  

“Management actions that deviate from normal business practices, undertaken with the 

primary objective of meeting certain earnings thresholds.”

     Real Earnings Management involverer økonomiske beslutninger om f.eks. acceleration af salg 

gennem mere milde kreditbetingelser og forøgede rabatter til kunderne (Cohen & Zarowin, 2010). 

Real Earnings Management påvirker derved selskabets frie pengestrøm ved at give afkald på speci-

fikke maksimeringsaktiviteter, som kan have negativ effekt på selskabets fremtidige performance 

og aktiekurs. Ledelsen er således villig til at give afkald på fremtidige økonomiske fordele, så de på 

kort sigt kan “høste frugterne” og opnå deres benchmark.  

Velkendte fænomener inden for Real Earnings Management er “cookie jar reserves” og “taking a 

bath”, der begge er strategier, som ledelsen kan anvende. “Cookie jar reserves” anvendes fx, når 

selskabets nuværende indtjening ikke lever op til forventningerne. Herved udnytter ledelsen reser-

verne til at opnå et højere resultat i indeværende periode (Giroux G. , 2004). Hvis ledelsen ikke 

forventer, at indeværende års bonus ikke kan nås, kan de også minimere indtjeningen for at kunne 

rapportere højere indtjening i de efterfølgende perioder (Ronen & Yaari, 2008).

 

     Earnings Smoothing er ledelsens beslutning om at reducere volatiliteten i selskabets indtjening 

for at få indflydelse på stakeholders risikoopfattelse (Walker, 2013). Ifølge Graham et al. (2005) 

er Earnings Smoothing et attraktivt værktøj, som selskabets ledelse kan anvende for at præsen-

tere selskabet som stabilt. Dermed fremstår selskabet mindre risikobetonet over for selskabets 

stakeholders. Ronen and Yaari (2008) skelner mellem to former for Earnings Smoothing; real og 

artificial. Real Earnings Smoothing relaterer sig til selskabets drift- eller investeringsaktiviteter for 

at reducere volatiliteten i indtjeningen. Disse aktiviteter er yderst komplekse og svære at opdage. 

Artificial Earnings Smoothing er ledelsens anvendelse af regnskabsmæssige skøn til at over- eller 

undervurdere selskabets indtjening (Diri, 2018, s. 15).

 

     Classification shifting kan finde anvendelse, hvis ledelsen er mere interesseret i nettoindkomsten 

end værdien af indtjeningen. Ledelsen kan således være fristet til at flytte omkostninger fra de 

operative aktiviteter til andre aktiviteter for at forbedre præstationen af kerneforretningen. Dette 

vurderes at være vigtigere for stakeholderne og kan konkret ske ved, at ledelsen flytter mindre 

operative omkostninger til posten Special Items (Walker, 2013). 

     Althanasakou et al. (2008) konkluderede i deres studier, at det finansielle marked i højere grad 

belønner selskaber, som når deres målsætninger med Classification Shifting, frem for selskaber, 
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som rapporterer sandheden. McVay (2006) undersøgte ligeledes den vertikale bevægelse af om-

kostninger som en effekt af ledelsens anvendelse af Classification Shifting i resultatopgørelsen. 

Ledelsen anvendte classification shifting, for at kunne præsentere bedre kerneindtægter uden at 

influere bundlinjeindtjeningen. Denne klassifikationspræsentation består hovedsageligt af om-

kostninger, som bliver flyttet til Special Items. Dette kan ifølge McVays analyse forøge proforma 

indtjeningen betydeligt, og er derfor et stærkt ledelsesværktøj, som ikke er omkostningstungt at 

anvende. Selvom anvendelsen af værktøjet ikke ændrer bundlinjen, kan sådanne klassifikationer 

ændre investorernes fremtidige forventninger til regnskabet (McVay 2006, s. 504). De relativt lave 

omkostninger forbundet med ændringen i klassifikationen begrundes med, at der ikke er peri-

odiseringer, som senere skal tilbageføres, ligesom potentielle indtjeningsmuligheder såsom Real 

economic decisions ikke forbigås. 

     Klassifikationen af omkostningskonti er subjektivt udvalgt af ledelsen, dog har revisoren 

begrænsede muligheder for at validere, at klassifikationen er korrekt. Da klassifikationen ikke 

ændrer bundlinjen, kan den reducere revisorens villighed til at gøre mere for at identificere juste-

ringerne (McVay 2006, s. 504). Kinney and Trezevant (1997) påviste ligeledes ledelsens anvendelse 

af classification shifting. I deres studier påviste de, at ledelsen havde større incitament til at opdele 

indtjenings-reducerende Special Items end indtjenings-forøgende Special Items i resultatopgørel-

sen. Dette var konsistent med, at ledelsen fremhævede omkostningernes kortvarige natur, men 

ikke indtjeningen.  

Hvis ledelsen bevidst foretager en fejlagtig klassifikation af omkostninger i resultatopgørelsen, 

overtræder de GAAP. En bevidst klassifikation af selskabets operative omkostninger som Special 

Items vil derfor ændre opfattelsen af selskabets resultatopgørelse og give regnskabslæseren forkert 

information om selskabets fremtidige virke. Hertil bør det nævnes, at dette også vil stride imod 

lovgivningen (McVay 2006, s. 505-506). McVay (2006) forklarer, at store omkostninger, der f.eks. 

relaterer sig til restruktureringer eller opkøb af virksomheder, giver ledelsen mulighed for at ca-

mouflere omkostninger i regnskabspræsentationen. Hun anvender eksemplet om normale fratræ-

delsesomkostninger, som virksomhederne klassificerer som et resultat af dets restrukturering eller 

opkøb.  

 

     Om selskabet anvender Accrual eller Real Earnings Management er ifølge Cohen and Zarow-

in (2010) afhængigt af, hvor selskabet befinder sig i regnskabsaflæggelsen. Det er således mere 

sandsynligt, at ledelsen anvender Real Earnings Manangement i løbet af regnskabsperioden, mens 

Accrual Earnings Manangement i højere grad anvendes i den afsluttende del af regnskabsperioden 

og dermed hjælper ledelsen med at nå deres målsætninger. 
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Afhandlingen betragter Earnings Management som en aggressiv- eller konservativ regnskabsføring 

inden for rammerne af GAAP, som oftest finder sted i regnskabets afsluttende proces. Earnings 

Management er således ikke et brud på de gældende regnskabsprincipper, og distancerer sig derfor 

fra svigagtige handlinger. Ydermere distancerer det sig fra Earnings Quality og Impression manage-

ment (Malek El diri, s. 8). 

     Earnings Quality er ifølge Statement of Financial Accounting Concepts No. 1 (SFAC 1) infor-

mation om virksomhedens præstation, som har relevans for regnskabsbrugers beslutningstagen. 

Earnings Quality adskiller sig fra Earnings Management, da Earnings Quality måler den overord-

nede relevans af indtjening for stakeholdernes beslutningstagen, uafhængigt af ledelsens hand-

lingsmønster. I modsætning hertil fokuserer Earnings Management udelukkende på den ledel-

sesmæssige beslutningstagen inden for den finansielle rapportering. Den tillægger således ikke 

faktorer uden for ledelsens kontrol, såsom fejl (Malek El diri, s. 10).  

     Impression Management er anvendelsen af strategier, der former beskrivelserne i eksempelvis 

noterne for at påvirke regnskabslæsers opfattelse og beslutningstagen. Asymmetrien i informati-

onen mellem parterne giver ledelsen mulighed “to control and manipulate the impression con-

veyed to users of accounting information (Clatworthy and Jones 2001, s. 311)”. Strategien kan bl.a. 

komme til udtryk ved at øge sværhedsgraden af informationen eller anvende ord, som retorisk 

virker overbevisende. Denne form for manipulation kan være særdeles effektiv til at skjule dårlige 

nyheder om virksomheden. Andre nævneværdige strategier er illustrationer, præstationssammen-

ligninger til andre cases eller nøje udvalgte præstationsværdier fra regnskabet (Malek El diri, s. 

10-11).  

     Impression Management er, ligesom Earnings Management, ledelsens beslutning om at skju-

le eller fremhæve information i den finansielle rapportering for at vildlede regnskabslæser om 

selskabets finansielle situation. Begge former for vildledning af regnskabslæseren er altså baseret 

på opfattelsen af en svag form for markedseffektivitet. Earnings Management adskiller sig dog 

fra Impression Management ved, at ledelsen manipulerer med periodisering eller real economic 

transaktioner, som kan have en fremtidig effekt på selskabets pengestrøm. Det står i kontrast til 

Impression Management, som udelukkende manipulerer med anvendelsen af retorik og præsen-

tation for at påvirke regnskabslæser indirekte. Impression Management har dog en eksistensberet-

tigelse ifølge Merkl-Daviees and Brennan (2007), som udledte, at beskrivelserne i noterne fortsat 

udgør en større del af selskabernes regnskaber. Dette fandt de problematisk på grund af den svære 

monitorering og manglende regulering på området (Malek El diri, s. 12). 



48

Det er vigtigt at differentiere Earnings Management fra Fraud, Earnings Quality og Impression 

Management. Det skyldes, at begreberne adskiller sig fundamentalt i forhold til niveau af aggressi-

vitet, brud på regnskabspraksis, ledelsens kontrol og fokus på numeriske værdier versus skriftlige 

udredelser (Malek El diri, s. 12). Nedenstående tabel opsummerer disse forskelle: 

Difference Earnings 

Management

Fraud Earnings 

Quality

Impression 

Management

Aggressivitet Nogle gange Ekstremt Nogle gange Nogle gange

Brud på regelsæt i 

GAAP

Nej Ja Nogle gange Nej

Ledelsesmæssige skøn Ja Ja Nogle gange Ja

Fokus Numerisk 

note

Numerisk 

note

Numerisk 

note

Beskrivelse i 

note

Tabel 1 – Oversigt over forskellige typer af Earnings Management: 

Egen tilvirkning: Ovenstående tabel 1 opsummerer differencen mellem Earnings Management, 
Fraud, Earnings Quality, Impression Management.
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Kapital 4
Analyse af forståelse og anvendelse af Special 
Items
Formålet med dette kapitel er at analysere henholdsvis opfattelsen af Special Items samt selska-

bernes anvendes og præsentation. Det analyseres hertil om der er tilstrækkelig information for 

regnskabsbruger for at disse kan træffe velinformeret beslutninger.

 

04
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6 Empiri
     Afhandlingens afsnit 3 har haft til formål at beskrive de metodevalg, som danner grundlaget 

for indsamlingen af empirien, som nedenfor bliver analyseret. Disse grundforudsæt samt afsnit 

3.2 – undersøgelsesdesign og afsnit 3.3 – metodeevaluering, konkretiserer, hvilke tematikker som 

analysen trækker sit omdrejningsfelt fra, samt hvordan empirien vurderes valid til brug for analy-

sen.

6.1 Interviewanalyse
     Informanterne er nøje udvalgt ud fra deres eksponering af regnskaber, oparbejdet viden samt 

hensigt til anvendes af disse regnskaber.

”Risk comes from not knowing what you’re doing.”

- Warran Buffet

     Analysen har til formål at øge denne manglende indsigt blandt diverse interessenter samt for-

søge at evaluere på forventningskløften. Analysen vil således forsøge at drage nogle åbenstående 

konklusioner på respondenternes meningsdannelse omkring Special Items og anvendelsen heraf. 

Disse åbentstående konklusioner vil foretages i fem separate underafsnit, for herved at kunne fore-

tage en sammendragelse inden for hver enkeltstående tematik på tværs af interessenter. 

     Analysen vil indledningsvist opsummere nogle af de pointer, som vurderes væsentlige i hen-

hold til respondenternes meningshorisont inden for de definerede tematikker. Opsummeringen 

er foretaget for at kortlægge en evt. forventningskløft imellem respondenterne og for at forsøge at 

fremhæve, hvorfor den efterfølgende analyse har relevans for besvarelsen af afhandlingens pro-

blemformulering.

     Interessenterne vil blive analyseret ud fra samme tematikker. Tematikkerne er således ikke 

modificeret fra interessent til interessent, da det vurderes vigtigt for afhandlingens problemformu-

lering, at interessenterne bliver analyseret ud fra samme analysekriterier.
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Definitionen af 
special items

Definition af special items

Syn på 
anvendelsen af 
special items

Gennemsigtig-
heden af det 
aflagte

Noteoplysninger Regulatoriske 
ændringer

Figur 5 – Oversigt over analyseret tematikker:

Egen tilvirkning. Figur 5 illustrerer de tematikker som afhandlingens interviewanalyse vil gen-
nemgå.

     Disse vil afslutningsvist blive analyseret komparativt for på denne måde at forsøge at kortlægge 

en evt. forventningskløft interessenterne imellem. Den komparative analyse skal ligeledes anses 

som værende en delkonklusion for de særskilte afsnit. Kombinationen mellem den komparativ 

analyse samt delkonklusion vurderes hensigtsmæssigt for at undgå unødige gentagelser.

6.1.1 Respondenter

     Der er indsamlet empiri fra fem enkeltstående semi-strukturerede interviews, som afdækkes i 

metodeafsnittet. Disse fem respondenter tilhører interessentkategorierne; faglige eksperter, analy-

tikere og medier.

     Som beskrevet i metodeafsnittet er der indhentet kvalitativ empiri fra to faglige eksperter fra 

Deloitte’s faglige afdeling; Henrik Grønnegård (Grønnegård) og Jan Peter Larsen (Larsen). To 

analytikere bestående af Per Juul (Juul) og Niels Mengel (Mengel), fra Den Danske Aktionærfor-

ening, samt Kasper Brøndgaard Andersen (Brøndgaard) fra mediet Finans13. Dette analyseafsnit 

vil således forsøge at konkretisere deres meningsdannelse omkring afhandlingens tematikker for 

at give yderligere indsigt i problemformuleringen.

13 Der henvises til følgende bilag for de enkelte respondenter: bilag 1 – Henrik Grønnegård, bilag 2 – Jan Peter Larsen, bilag 3 - Per Juul, bilag 4 – 

Niels Mengel, bilag 5 – Kasper Brøndgaard Andersen.
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6.1.2 Analyse af respondenters definition af Special Items

Definitionen af 
special items

Definition af special items

Syn på 
anvendelsen af 
special items

Gennemsigtig-
heden af det 
aflagte

Noteoplysninger Regulatoriske 
ændringer

     Som kortlagt i afhandlingens teoriafsnit foreligger der ikke en udspecificeret definition på 

Special Items, hvorfor det er fundet interessant at analysere på respondenternes subjektive me-

ningsdannelse omkring postens definition. Gennem vores åbne kodning af interviews fandt vi det 

interessant at undersøge nedenstående hypotese. Interessen skyldes at der imellem nogle af inte-

ressentgrupperne, var tydelige indikationer på fælles meningsdannelse omkring definitionen.

Hypotese 1: Respondenternes meningsdannelse omkring definition på Special Items afhænger af hvil-

ken interessekategori disse tilhører.

     Respondenterne er alle blevet spurgt ind til deres definition af Speciel Items uden at have fået 

en forhåndsforståelse af posten. Det er vurderet væsentligt, at disse respondenter ikke har fået en 

uddybende definition på forhånd for at sikre, at det er deres holdningsdannelse som udvises.

Der vil indledningsvist, for hver interessentkategori, opsummeres nogle åbentstående konklusi-

oner på respondenternes meningsdannelse, som vil kunne forefindes i en uddybende analytisk 

kontekst under hver tabel. 

     Analysegennemgangen har fundet nogen variation i, hvordan respondenterne i samme interes-

sekategori definere termet ”Special Items” og hvilken argumentation som danner grobund herfor.
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6.1.2.1 Eksperter

Opsummering af analysen på de faglige eksperter
Interviewede: Henrik Grønne-

gård – Faglig Ekspert

”Poster som er; usædvanlige af natur for virksom-

heden, branchen og forretningsmodellen samt 

udgøre en sådan væsentlig størrelse, at regnskabs-

bruger kan forventes at foretage fejlagtige handlin-

ger hvis disse ikke fremgår tydeligt”

Interviewede: Jan Peter Larsen – 

Faglig Ekspert

”Poster selskabet kan argumentere for aldrig er til-

bagevendende og ikke vedrører den normale drift”

Konklusion Begge eksperter er enige i at Special Items skal 

være af sådan natur, at de er tydeligt differentier-

bare for virksomhedens normale drift. Grønnegård 

går noget mere i dybden i sin udredelse med basis i 

ÅRL § 67a, Larsen udredelse er mere populistisk*.

Tabel 2 - Opsummering af analysen på de faglige eksperter: 

Ovenstående tabel 2 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af de faglige eksperts udredelse samt argumentation vedrørende definitionsspørgsmålet 
på Special Items. *Ordet populistisk er blevet uddybet i analysen, hvoraf Jan Peter Larsen senere 
har udredet hans anvendelse af ordet over en mailkorrespondance; ”Populistisk” skal forstå som 
hans opfattelse af interessenternes forståelse for begrebsdefinitionen.

     Larsen vælger første gang han bliver spurgt til sin definition af termet ”Special Items”, at tage 

den et skridt længere tilbage og henlede til ”det nu afledet begreb; ekstraordinære poster, eller i hvert 

fald poster som man ikke synes hører til i en normal drift, hvad det så egentligt er, det er så i sig selv 

vanskelig nogle gange at afgøre” (Larsen, 2020, linje 16-18). Larsen ser således allerede en problem-

stilling i definitionsrammen af selskabets normale drift. Yderligere forklarer han, at hans forståelse 

af Special Items kommer gennem erfaring fra at have gennemgået mange regnskaber, han mener 

hertil at selskaberne vurdere at:

”…den her omstrukturering, den her nedskrivning, typisk er det udgifter, men der ses jo 

også en gang imellem nogle indtægter. [..] Så man kan sige sådan lidt populistisk, så er 

det jo nogle poster som virksomhederne synes de kan argumentere for, ikke hø-re til som 

led i den normale drift [..] altså kan du argumentere for, at du aldrig mere vil lave en 

omstrukturering, spørgsmålstegn, det synes jeg jo ikke man kan”

 (Larsen, 2020, linje 20-30).
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     Det er således oftest omkostninger, som ikke hører til i virksomhedens normale drift, og som 

virksomhedens ledelse kan argumentere for, aldrig er tilbagevendende. Hans anvendelse af ordet 

”populistisk” kan forstås på flere forskellige måder; at dette er den gængse opfattelse af definitio-

nen på Special Items, eller at det er Larsens egen opsummerede forståelse for begrebsdefinitionen 

på disse Special Items. For at undgå misforståelser i analysen er Larsen blevet forespurgt på hans 

anvendelse af ordet for hermed at sikre, at fortolkningen ikke bærer præg af en egen fortolknings-

påvirkning. I en mailkorrespondance uddyber han ”populistisk” som værende, hvordan han opfat-

ter at mange interessenter opfatter dette (der henvises til bilag 6 for mailkorrespondance). 

     Larsen påpeger ligeledes at regulatorerne i Danmark, Erhvervsstyrelsen og Finansstyrelsen har 

vanskeligheder ved at lave vurderinger, når selskaberne har ”noget der benævnes som non-recur-

ring, altså ikke-tilbagevende, og så kan [de] se at den både er der i året og sammenligningsåret [..] 

Der kan man sige, synes jeg, er en af vanskelighederne ved det lige nu..” (Larsen, 2020, linje 31-36). 

Disse vanskeligheder vurderer Larsen som værende et resultat af den ”uorden som man godt kan 

sige der er, fordi IAS 1 i dag ikke indeholder ret mange specifikke krav” (Larsen, 2020, linje 39-40), 

hvilket han mener, at virksomhederne udnytter på godt og ondt. 

Der mangler ifølge Larsen nogle ”hegnspæle og nogle hjørnestolper der ligesom kan sige, at det er 

inden for den her spillebane vi arbejder” (Larsen, 2020, linje 43-44). Der skal således foretages yder-

ligere for en klar definition, så selskaberne kan indordne sig efter samme regelsæt. Ydermere får 

Larsen kommenteret på det igangværende Exposure Draft på IAS 1, som prøver at beskrive disse 

usædvanlige poster som ”forklare lidt og sige at de poster der hænger nede i den kategori [Special 

Items], det er poster med Limited Predicted Value” (Larsen, 2020, linje 68-72). Limited Predicted 

Value forklarer han som værende poster, som ikke kan bruges til at forudsige, hvordan man for-

venter udviklingen bliver i de kommende år. Han synes, at forudsigeligheden af posterne er en af 

de karakteristikker, der argumenterer for, at man kan konkludere posten som værende et Special 

Item; 

”…det har ikke nogen værdi fremadrettet at vide hvad der er i posten, hvis vi ikke piller 

Special Items ud, fordi vi forventer ikke at de kommer igen”

 (Larsen, 2020, linje 72-75).

     Grønnegård tager definition af driftsresultatet op som værende en udfordring, men fremlæg-

ger dernæst en lidt anden vinkel til definitionen af Special Items. Definitionen tager afsæt i den 

nuværende definition i ÅRL § 67a samt, hvad vurderes som inspiration fra FASB. Han forklarer at 

det er; 
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”poster som ikke forekommer, altså som vil være usædvanlige for en virksomhed af den 

type som aflægger regnskab, samt den branche som man er i. I forhold til den forret-

ningsmodel som man har, så ville jeg også kigge ind i, om der var noget væsentlighed, 

det skulle være beløb som, hvis ikke man fik gjort regnskabslæsers opmærksomhed rettet 

mod det, at man så kunne risikere at de drog nogle fejlslutninger”.

(Grønnegaard, 2020, linje 31-36)

     Det er således ÅRL § 67a, der danner fundament for Grønnegårds definitionsbetegnelse af Spe-

cial Items. I hans udredelse af denne paragraf vurderes essensen af definitionen på ”Special Items” 

at være poster som er; usædvanlige af natur for virksomheden, branchen og forretningsmodellen 

samt at udgøre en sådan væsentlig størrelse, at regnskabsbruger kan forventes at foretage fejlagtige 

handlinger, hvis disse ikke fremgår tydeligt. 

6.1.2.1.1 Sammendragelse af faglige eksperter 

     Larsen og Grønnegård er således begge enige i, at Special Items defineres som værende forskel-

lig fra selskabets normale drift. Larsen anvender ordet ”populistisk”, hvilket er hans opfattelse af 

mange interessenters definitionsdannelse og derfor må antages som værende en simplifikation af 

definitionen. Denne simplifikation udlægger termet som værende poster, selskabet kan argumen-

tere for aldrig, er tilbagevendende og ikke vedrører den normale drift. Grønnegård tager afsæt i 

ÅRL og definerer termet med begrebet ”usædvanlig” i virksomheden, branchen og forretningens 

modellen, som er af væsentlighed for regnskabsbruger. Grønnegårds definition indeholder således 

nogle af de samme parametre, som indgår i FASB’s definition; nemlig branche konkretiseringen, 

men med fundament i ÅRL.

     Det må således konkluderes fra ovenstående gennemgang af eksperternes udredelse af defini-

tionen på Special Items, at der foreligger forskellige vurderingskriterier i, hvordan man vurdere 

definitionen af ”Special Items”. Disse vurderingskriterier går på; virksomhedens argumentation, 

postens usædvanlige- og væsentlige natur.
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6.1.2.2 Analytikere/investorer

Opsummering af analysen på analytikerne/investorerne
Interviewede 3: Per Juul – Ana-

lytiker/investor

Regnskabsaflægger præsenterer ”Bullshit Earnings” 

som er ”Adjusted Earnings” som intetsigende for regn-

skabsbruger.

Interviewede 4: Niels Mengel – 

Analytiker/investor

Definition er meget forskellig, hvorfor Mengel søger 

den klare definition i bekendtgørelsen.

Konklusion At definere Special Items er en svær størrelse, hvor-

for begge respondenter søger i forskellige retninger. 

Mengel søger til bekendtgørelsens definition mens 

Juul tilkendegiver sin subjektive forståelse af Special 

Items gennem intetsigende justerede mellemtotaler / 

”Bullshit Earnings”

Tabel 3 - Opsummering af analysen på analytikerne/investorerne: 

Ovenstående tabel 3 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at udfordre respondenterne 
på deres personlige begrebsdefinition af Special Items. Bemærk at ordet ”Bullshit Earnings” er 
forstået ud fra Warran Buffets anvendelse heraf, hvorfor denne konklusion kan bære præg af bias 
i henhold til Per Juul’s udtalelse.  

     Juul var ikke klar på hvordan han skulle definere Special Items, men konkretiserer at: ”Vi ar-

bejder nogle gange med det vi kalder bullshit earnings, det især Amerikanske selskaber som gør det 

meget med at sige; adjusted earnings […], hvor man siger det her er ikke en del af driften…” (Juul, 

2020, linje 100-103). Det er således ikke selve definitionen, Juul fokuserer på, men nærmere præ-

sentationen af mellemtotaler, som regnskabsaflægger fremhæver i regnskabet. Det vurderes ud fra 

Juul’s formulering, at regnskabsaflæggers anvendelse af Non-GAAP mellemtotaler eller ”Bullshit 

Earnings” forvirrer mere end de gavner regnskabsbruger. Forvirringen kan skyldes Impression 

Management som beskrevet i afsnit 5.3. 

For at få en forståelse for Juuls anvendelse af ordet ”Bullshit Earnings” har det været essentielt 

at fremsøge en kilde til forståelsen af begrebet. Warran Buffet, som Juul også flere gange citerer 

i interviewet, har anvendt begrebet i kombination med kollega, Charlie Mugger’s holdning til 

regnskabsaflæggernes anvendelse af adjusted EBITDA. Adjusted EBITDA er ifølge Warran Buffet 

og Charlie Mugger et arbitrært Non-GAAP mellemtotal, som de eksemplificerer med, at afskriv-

ninger skal anses som værende omkostninger, også selvom afskrivningshorisonten er lang, hvorfor 

adjusted EBITDA ”should be substituted with the word ”bullshit” earnings” (Beshore, 2014). ”Bulls-

hit Earnings” må således forstås som værende Juuls måde at udtrykke, at disse justerede nøgletal 
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for Special Items er intetsigende for selskabets økonomiske tilstand. 

     Mengel var ligeledes udfordret i forhold til at komme med en definition på Special Items, da 

han blev spurgt ind til hans forståelse af posten. Mengel responderede med ”Jamen det er meget 

forskelligt. Nu har jeg ikke lige læst op, hvordan man rent faktisk, i bekendtgørelse, definerer det. Kan 

I det udenad?” (Mengel, 2020, linje 100-101). Mengel, modsat Juul søger direkte mod en eventuel 

klart nedfæstet definition gennem bekendtgørelser. 

6.1.2.2.1 Sammendragelse af analytikere

     Der foreligger to vidt forskellige holdninger til hvordan en uklar begrebsdefinition skal tilgås. 

Juul vender fokusset mod praktikken i regnskabet samt andre investorers/analytikers syn på disse, 

mens Mengel søger mod regulativerne på området. Ovenstående er ikke med til at give en ensly-

dende indikation på, om investor/analytiker går tabt i informationen som regnskabsaflægger rap-

portere, men det kan postuleres ud fra respondenternes svar, at der muligvis er en definitionskløft 

mellem regnskabsaflægger og regnskabsbruger. Denne definitionskløft vil undersøges yderligere i 

deres syn på anvendelsen af disse Special Items.

6.1.2.3 Medie

Opsummering af analysen på medie
Interviewede: Kasper Brøndgaard Andersen – 

Journalist

Poster som er enkeltstående af natur 

og som man ikke ligesom kan forvente 

kommer igen.

Tabel 4 - Opsummering af analysen på medie: 

Ovenstående tabel 4 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at udfordre respondenten på hans 
personlige begrebsdefinition af Special Items

     Brøndgaard er som de andre respondenter blevet spurgt ind til hans kendskab samt definition 

af Special Items, hvortil hans svarede;

”Det er jo sådan en evig kilde til morskab”

 (Andersen, 2020, linje 104)

     Brøndgaard beskriver definition af Special Items som værende ”enkeltstående af natur og som 

man ikke ligesom kan forvente kommer igen og igen” (Andersen, 2020, linje 110-111). Brøndgaards 
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definition af Special Items ligger således meget op ad den definition som fremgår af ÅRL 67a.

6.1.2.4 Komparativ analyse af definitionen af Special Items 

Mengel*

Grønnegård

Brøndgaard

Larsen

JuulNatur

Frek
ven

s

Størrelse

Figur 6 – Indregningskriterier Venn diagram:

Ovenstående figur 6 er egen tilvirkning. Modellen illustrerer definitionstrekanten som indeholder 
tre parametre, hvoraf minimum to af disse skal være opfyldt for at posten kan klassificeres som 
værende et Special Items. Ovenstående sorte cirkler indikerer respondenternes egen meningsdan-
nelse omkring definition af Special Items. Respondenternes placering i ovenstående er vurderet ud 
fra en helhedsforståelse af de interviewet respondenterne og ikke udelukkende deres direkte svar 
på definitionsspørgsmålet. 

*Niels Mengel er holdt uden for modellen da han ikke selv kom med sin egen meningsdannelse 
omkring definitionen, og derved fik interviewernes egen meningsdannelsen. Mengels efterfølgende 
meningsdannelse er således svær at adskille fra forfatternes. 

     Af ovenstående komparative model er det muligt at udlede, at respondenterne er meget enige i, 

at Special Items er usædvanlig i natur og frekvens. Det er udelukkende Grønnegård, som påpeger 

at størrelsen ligeledes skal tages i betragtning for at kunne vurdere, om posten kan defineres som 

værende et Special Item. At de andre respondenter ikke kommenterer på væsentligheden, kunne 

skyldes at de indirekte har denne med i deres betragtning, at hvis posten ikke er væsentlig, hvorfor 

skulle denne i så fald udspecificeres.

     Mengels holdning fremgår som værende uden for den komparative model. Dette skyldes, at 

han ikke selv kommer med sin egen meningsdannelse omkring definition. Da denne meningsdan-

nelse udebliver, er det vurderet misvisende at placere ham i figuren, selvom han udviser enighed i 

den subjektive definition, som bliver tilkendegivet fra interviewer i interviewet. 
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     Overordnet kan det konkluderes, at interessenterne alle har vidt forskellige tilgange til defi-

nitionen af Special Items. De kommer dog frem til essentielle vurderingskriterier for at vurdere 

postens præsentation i regnskabet. Da det i afhandlingens teoriafsnit er konkretiseret, at udeluk-

kende to af de tre kriterier skal være opfyldt for, at man kan kategorisere posten som værende 

”speciel”, må det konkluderes at respondenterne, med egne ord, er enige i dette. 

     Hypotese 1 kan således hverken be- eller afkræftes, da der på tværs af interessentkategorierne 

er bred enighed omkring definitionen samt de kriterier, som ligger til grund, men at denne enig-

hed forekommer gennem vidt forskellige argumentationsveje. Der foreligger således ikke en fælles 

holdning indenfor de enkelte interessekategorier.

6.1.3 Analyse af respondenters syn på anvendelsen af Special 

Items. 

Definitionen af 
special items

Definition af special items

Syn på 
anvendelsen af 
special items

Gennemsigtig-
heden af det 
aflagte

Noteoplysninger Regulatoriske 
ændringer

     Givet respondenternes syn på definitionen af Special Items er det vurderet væsentligt at analy-

sere, hvad deres holdning er til anvendelsen af disse Special Items, samt om de vurderer at dette 

bliver opgjort ”korrekt”. Vi opstiller derfor følgende hypotese:

Hypotese 2: Respondenternes holdning til regnskabsaflæggers anvendelse af Special Items vil afhænge 

af, hvordan disse i interessentgrupper skal finde anvendelse af regnskabet.

     Alle respondenterne er således blevet spurgt ind til deres holdning til regnskabsaflæggers 

an-vendelse af Special Items, og om de vurderer, at dette er opgjort ”korrekt”. 
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6.1.3.1 Eksperterne

Opsummering af analysen på de faglige eksperter

Interviewede: Henrik Grønne-

gård – Faglig Ekspert

Grønnegård anvender flere adskillige virkeligheds-

tro eksempler i besvarelsen. Han mener at udskil-

lelse af disse særlige poster er med til at tydeliggøre 

virksomhedens reelle resultatdrivere, men at der 

forefindes virksomheder som anvender disse poster 

for aggressivt uden hensyntagen til regnskabsbru-

ger.

Interviewede: Jan Peter Larsen – 

Faglig Ekspert

Larsen fremhæver Carlsberg som den eneste 

virksomhed han har set, der anvender ”special 

income”. Selvom dette er sagen, fremhæver han at 

en udskillelse af disse poster kan være en hjælp for 

regnskabsbruger men ligeledes en hæmmesko iht. 

sammenligneligheden mellem selskabernes på tværs 

samt give anledning til, at ledelsen medtager mere 

end berettiget.

Konklusion Begge eksperter er enige i, at Special Items har en 

eksistensberettigelse, men at der er nogle virksom-

heder, der anvender disse ufordelagtigt iht. regn-

skabsbruger. En ufordelagtig anvendelse reducerer 

regnskabsbrugers gennemsigtighed, hvorfor begge 

mener at der er uorden i den nuværende balance. 

Tabel 5 - Opsummering af analysen på de faglige eksperter: 

Ovenstående tabel 5 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af de faglige eksperters syn på anvendelse af Special Items.

     Til spørgsmålet om, hvorvidt selskaber generelt anvender Special Items korrekt, svarer Larsen: 

”så kan jeg jo være fræk at stille et mod spørgsmål – hvad er korrekt?” (Larsen, 2020, linje 48). Han 

er således allerede inde og vurdere, hvordan det enkelte individ legitimerer anvendelsen af Special 

Items, samt hvordan det enkelte individ vurderer vendingen ”korrekt”. Interviewets anvendelse 

af ordet ”korrekt” er således også et vidt omfattende adjektiv at tillægge anvendelsen af et begreb 

som i forvejen, ifølge Larsen, ikke indeholder ret mange specifikke krav. Det må således vurderes, 

at anvendelse af ”korrekt” har været for bred en indgangsvinkel, da det alt andet lige har forskellig 
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betydning for regnskabets interessenter. 

Overordnet vurderer Larsen dog, at Special Items er med til bl.a. at ”reducere sammenligneligheden 

mellem virksomhederne” (Larsen, 2020, linje 51). Han vurderer ligeledes, at virksomhederne synes, 

det er en god idé givet den øget fleksibilitet til at præsentere resultatopgørelsen, så den også afspej-

ler den måde ledelsen ser forretningen på. Larsen vurderer således ikke fleksibilitet som værende 

udelukkende negativt ladet da fleksibiliteten giver selskabets ledelse muligheden for at præsentere 

regnskabet i det format, de mener er mest retvisende. Om ledelsen således har et incitament til at 

præsentere regnskabet for at fremme egne interesser afhænger af, om tidligere beskrevet teori om 

Agent-Principal Teorien, Positive Account Theory og Earnings Management spiller ind i den given 

situation. 

Larsen skønner ligeledes, at ”investorer, over en bred kam, måske synes det er en god idé” (Larsen, 

2020, linje 13), fordi det giver dem et indblik i virksomhedernes værdiansættelse og fremtidige 

indtjening da;

”…det er fremragende at de får pillet de her ting ud, så de er fri for selv at justere i deres 

modeller for ting, som de måske selv synes ikke hører til den normale løbende drift, men 

er noget specielt”

 (Larsen, 2020, linje 85-88)

     Larsen vurderer således, at anvendelsen af speciel items kan være en god hjælp til investorer-

ne, som derved ikke selv skal ind og reformulere disse poster for at have brugbare data til deres 

forecast af selskabet. Han påpeger dog ligeledes, at ”det er selvfølgelig en balancegang mellem om 

virksomheden så måske får taget lidt for meget med” (Larsen, 2020, linje 89-90). Her tydeliggør Lar-

sen, at en eventuel anvendelse af Earnings Management kunne finde anvendelse på poster såsom 

Special Items. Udover at der kan være for meget med, så konkretiserer Larsen også, at der fore-

ligger en udfordring ved anvendelse af disse Special Items, da det ”reducerer sammenligneligheden 

mellem virksomhederne” (Larsen, 2020, linje 51). Balancen må således vurderes. Vægter analyti-

kerne/investorerne et særskilt datagrundlag, som ikke skal reformuleres, højere end et reduceret 

sammenligningsgrundlag og en risiko for Earnings Management?

     Larsen kommer med et eksempel på to virksomheder, hvoraf det kun er den ene virksomhed, 

der anvender Special Items, hvilket har den konsekvens at disse virksomheder ikke er direkte 

sammenlignelige. Dette skyldes, at regnskabsbruger selv skal bearbejde regnskabet for, at resul-

tatopgørelserne er mere sammenlignelige. Larsen ser således både de fordelagtige, og de knap så 

fordelagtige sider af Special Items og anvendelsen heraf, og han vurderer at;
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”ordentlige virksomheder, synes jeg, bruger [Special Items] fornuftigt, det vil sige at det 

er virksomheder som har defineret en regnskabspraksis for, hvad det er der ryger deri 

[...] og man får afrapporteret indenfor denne regnskabspraksis”

 (Larsen, 2020, linje 54-57)

     Disse ”ordentlige virksomheder” sætter han i kontrast til virksomheder, som ønsker at fremstå 

med nogle bedre mellemresultater, end de egentlig har. ”Ordentlighed” må alt andet lige vurde-

res ud fra en subjektiv stillingtagen til, om ledelsen vurderes som værende for aggressive i deres 

regnskabsaflæggelsesproces. Aggressiviteten afspejles i om ledelsen følger den eventuelt nedfældet 

regnskabspraksis på området i deres søgen for at fremme egne interesser eller om de forholder sig 

konservativt til posten. Noget kunne tyde på, at McVay’s (2006) undersøgelse af vertikal bevægelse 

af omkostninger ved anvendelse af Classification Shifting forefindes hos de selskaber, Larsen vur-

derer som værende mindre ”ordentlige”.

     Grønnegård bliver ligeledes spurgt ind til hans holdning til Special Items og hans vurdering af, 

hvorvidt disse bliver opgjort ”korrekt”. Som i interviewet med Larsen, sætter Grønnegård spørgs-

målstegn ved ordvalget; ”jeg synes ikke generelt at man kan sige det” (Grønnegaard, 2020, linje 

41), men uddyber dernæst, at det er et problem at virksomhederne ”i for høj grad får præsenteret, 

typisk omkostninger- eller tabsposter som usædvanlige” (Grønnegaard, 2020, linje 41-43). Grønne-

gård forklarer, at hvis man dykker ned i forretningen, så ser man typisk nedlukning af aktiviteter 

præsenteret som værende usædvanlig. Han vurderer dog, at der skal meget til, før han mener, at 

det egentlig er berettiget at flytte sådanne omkostninger ned til Special Items. Det fremstår såle-

des, ud fra Grønnegård’s udtalelse, at han mener, at man anvender vertikal bevægelighed oftere, 

end hvad posten i realiteten berettiger. Grønnegård bliver hertil spurgt ind til hans holdning om 

vægtfordelingen mellem anvendelsen af Special indtægter og omkostninger, hvortil han svarer, at 

hvis man lavede en analyse på tværs af virksomhederne så vil det være ret udtalt, at det typisk er 

nettoomkostninger; 

”så man [virksomhederne] er lidt biased, tror jeg, når man laver den vurdering”

 (Grønnegaard, 2020, linje 100)

     Denne bias kan igen trække tråde til ledelsens incitament til at foretage en form for Earnings 

Management. Ydermere forklarer han, at hensigten med Special Items ikke er, at give ledelsen et 

redskab, som kan anvendes til: ”når året er gået så; wow, vi nåede ikke vores resultatmål, vi må se 

om vi kan finde nogle omkostninger som vi kan udskille, så vi alligevel kan nå de mål vi havde sat, og 

da jeg også, som direktør gerne vil have bonus, så lad os se om vi ikke kan finde ud af noget” (Grøn-
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negaard, 2020, linje 291-293), men nærmere et redskab til løbende styring af virksomheden i dens 

branche for, at kommunikere de branche specifikke resultatdrivere til omverden. Grønnegårds 

holdning har således paralleller til Kinney og Trezevant’s (1997) konklusion om, at ledelsen har 

større incitament til at opdele indtjenings-reducerende Special Items fremfor indtjeningsforøgen-

de Special Items i resultatopgørelsen. Dette incitament kan skyldes ledelsens kortvarige interesse i 

at opnå et kontraktuelt incitamentsprogram, som beskrevet i Watts og Zimmerman’s (1990), bonus 

hypothesis  og dermed være den strategi som Malek El Diri (2018) beskriver anvendt af ledelsen 

for bevidst, at manipulere med selskabet indtjening så tallene matcher de prædefineret målsætnin-

ger. Grønnegård kommer med et eksempel på nedlukning af aktiviteter, hvori han mener at:

”segmenter der bliver lukket ned, hvis der er nogle tab som følger heraf, så skal man 

kigge ind i det. Fordi man lukker geografiske områder ned løbende, så synes jeg, det vil 

være en del af en helt almindelig forretningsmæssig udvikling og drift og bør ikke skilles 

ud”

 (Grønnegaard, 2020, linje 46-48)

     Med nedlukning af aktiviteter mener Grønnegård således oftest er en del af et selskabs egentli-

ge forretningsområde. Det bør dog benævnes, at hvis der er tale om nedlukning af aktivitet, som 

opfylder kriterierne for indregning efter ”discontinued operation” i IFRS 5, bør sådanne poster 

præsenteres i henhold til standarden og ikke klassificeres som Special Items. For yderligere gen-

nemgang af IFRS 5 og indregningskriterie se afsnit 6.2.4.5. Afslutningsvist runder han eksemplet 

af med at sige, at der er nogle udfordringer, men fastslår samtidig at nogle virksomheder anvender 

og præsenterer det tilfredsstillende. 

     Grønnegård vælger også at drage Deloittes eget regnskab ind i diskussionen, om hvorvidt klas-

sifikation af frasalg af aktiviteter kan betegnes som værende Special Items; 

”...helt personligt, synes jeg det ligger lige på grænsen af, hvad man egentlig kan sige er 

usædvanligt, fordi jeg tænker ikke det er usædvanligt for en af vores størrelse [Deloitte], 

med så mange lokationer, at man en gang imellem lukker nogle kontorer ned. Det er 

bare en del af den løbende tilpasning af driften i en virksomhed som vores [Deloitte].”

(Grønnegaard, 2020, linje 52-55)

     Grønnegård tydeliggør således, at han ser nogle klare tendenser til, at selskabernes ledelse 

anvender Special Items lige til kanten af det, han vurderer som værende acceptabelt. Det påpeges 

ligeledes, at det kan ”give rigtig god mening i mange forskellige sammenhænge” (Grønnegaard, 2020, 
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linje 96) at lægge særlige poster udenfor EBIT og EBITDA.  

Grønnegård forklarer også, at han har været med til at vurdere årsrapporter til årsrapporterings-

prisen, hvortil han har været 7-8 årsrapporter igennem. I hans gennemgang har han overordnet 

været enige i selskabernes kategorisering da, at det var ”helt klart usædvanlige forhold som der ikke 

må kunne forventes gentaget over en længere årrække” (Grønnegaard, 2020, linje 113-114). Men 

iblandt selskaberne fremhævede han særligt et selskab, som løbende har taget nye virksomheder 

ind som en del af deres virksomhed. På baggrund heraf vurderer Grønnegaard, at det er en del 

af deres forretningsmodel at ”tage dem ind i folden, optimere og gøre, at de kan bruge det netværk, 

de så har imellem dem” (Grønnegaard, 2020, linje 118-119). Problematikken ligger i, at hvis inte-

grationen af den nye virksomhed ikke går som planlagt, så vælger selskabet at nedskrive, hvilket 

Grønnegård forklarer som værende en klar skævvridning. Dette skyldes at det klart er deres for-

retningsmodel, og derfor skal de også måles på ”hvor gode de er til at lykkes med det, og derfor skal 

det være en del af deres driftsresultat, vil jeg [Grønnegaard] mene” (Grønnegaard, 2020, linje 123-

124). Det kan således udledes at Grønnegård finder det problematisk, at selskaber kan ”skævvride” 

intensionen med regnskabsposten for herved at præsentere resultater som ikke afspejler selskabets 

evne til at drive forretning retvisende.

6.1.3.1.1 Sammendragelse af faglige eksperter

     Begge eksperter er således enige i, at Special Items har en eksistensberettigelse, men at der er 

nogle virksomheder, som anvender disse ufordelagtigt for regnskabsbruger. Den ufordelagtige an-

vendelse er et problem, som ikke fremmer regnskabsbrugers gennemsigtighed i forhold til, hvor-

dan virksomheden i realiteten drifter, og dermed gør det svært for investorer at forecaste. Larsen 

fremhæver, at udskillelse af Special Items ligeledes kan være en hjælp for regnskabsbruger, som 

herved ikke skal foretage denne handling, men modsat er en forhindring i sammenligneligheden 

af selskaberne på tværs. Der er hertil en iboende risiko for, at posten indeholder noget, som ved-

rører den normale drift. Dette ses også indirekte hos Grønnegård som forklarer, at udskillelsen af 

disse særlige poster tydeliggør virksomhedens reelle resultatdrivers. Så overordnet kan man sige, 

som Larsen udtaler:

”Hvordan opnår man den rigtige balance mellem alle interessenter, altså så man både 

stiller kontrolmyndighederne tilfredse, revisorerne tilfredse, regnskabsbrugerne og ikke 

mindst regnskabsaflæggerne tilfredse, fordi de har selvfølgelig en interesse.”

 (Larsen, 2020, linje 189-191)
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     Mens Grønnegård kalder dette et dilemma ”…det kan jo også hjælpe regnskabsbruger, at virk-

somheden siger; her er der noget, som I skal være opmærksomme på, det er ikke helt almindeligt 

at vi har de her typer omkostninger, så der er en balance” (Grønnegaard, 2020, line 299-301). De 

faglige eksperter er således enige i at udskillelsen af Special Items er en essentiel information for 

regnskabsbruger, men at en sådan udskillelse skal være afbalanceret. Balancegangen er således om 

Special items bliver misfortolket af regnskabslæser, da ledelsen kan have incitament til at omkost-

ningsallokere til denne post. 

6.1.3.2 Analytikere/investorer

     I forbindelse med interviewet med Mengel er der afgivet forfatternes subjektive holdning til 

begrebsdefinitionen i regulativerne, både ÅRL og ISA 1, da han ikke kommer med sin egen me-

ningsdannelse omkring definition på Special Items. Dette kan have en afledt effekt på hans hold-

ningstagen til Special Items. 

Opsummering af analysen på analytikerne/investorerne

Interviewede: Per Juul Hovedparten af selskaberne anvender Special Items 

tilfredsstillende, men der er ligeledes nogen, som uhen-

sigtsmæssigt anvender disse til at fremstå bedre end 

realiteten

Interviewede: Niels Mengel Regnskabsaflæggers udskillelse af Special Items er en 

hjælp til investor, da denne ikke bliver forblændet af po-

ster, som ikke vedrører den normale drift.

Konklusion Der er konsensus omkring, at anvendelsen kan være en 

hjælp til investor i sin beslutningstagen, men at dette li-

geledes anvendes af selskaber til at foretage det diametralt 

modsatte.

Tabel 6 - Opsummering af analysen på analytikerne/investorerne:

Ovenstående tabel 6 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af analytikernes/investorernes syn på anvendelse af Special Items.

Niels Mengel udviser enighed i vores subjektive begrebsdefinition og tilføjer, at det er vigtigt at se 

på, om det er selskabets marginer, som forårsager et godt regnskabsår, eller om det er forårsaget af 

Special Items; 

”den er vigtigt […] sådan at man ikke bliver forblændet af, at det er en virksomhed, 
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hvor det pludselig går fantastisk godt, og det så viser sig kun at være grundet at de har 

solgt tre ejendomme mv. Så det er et vigtigt parameter at få med i bedømmelsen”

(Mengel, 2020, linje 151-153)

     Disse Special Items kan efter Mengels opfattelse være interessante alt afhængigt af, om ”det er 

noget man kan regne ud der kommer en gang imellem” (Mengel, 2020, linje 109). Han forklarer, at 

Pharma-sektoren, som er en af de sektorer, som han beskæftiger sig lidt med, har Special Items 

i form af milestone udbetalinger. Mengel deler således eksperternes holdning til, at regnskabsaf-

læggernes adskillelse af posten hjælper investorer med en ”klar forståelse af hvor de egentlige penge 

tjenes i virksomheden” (Mengel, 2020, linje 157-158). 

     Juul får ikke, ligesom Mengel, tildelt vores subjektive begrebsdefinition, da han havde udvist 

sin egen subjektive forståelse herfor. Juul fortæller, at det værste er, når virksomheder har ”Serial 

Acquiries”, som han uddyber med, at det er ”selskaber, hvis forretningsmodel i høj grad er at erhver-

ve nye virksomheder og så siger de; restruktureringsomkostninger, det er ikke en del af vores rigtige 

omkostninger…” (Juul, 2020, linje 105-107). Juul forholder sig således kritisk til nogle regnskabsaf-

læggeres anvendelse af Special Items, ligesom Grønnegård, da de ved anvendelsen af restruktu-

reringsomkostninger fremstår som værende bedre end realiteten. Det kan således udledes at Juul 

ser tendenser af Earnings Management lignende regnskabsaflæggelse, som således kan forringe 

regnskabsbrugers forståelse af informationen. Juul påpeger dog også, at han har prøvet at finde 

nogle konkrete eksempler på regnskaber, som han vurderer, har anvendt Special Items ”forkert”, 

dog uden rigtigt at finde nogle. At han ikke kan finde nogen til at illustrere problemstilling, vurde-

rer han som værende ”næsten sigende i sig selv, at jeg ikke sådan lige kan komme med syv eksempler 

i hvert fald” (Juul, 2020, linje 81-82). Overordnet må det vurderes, at Juul ser en problematik i 

nogens anvendelse af Special Items, men han vurderer ikke, at dette forekommer hos hovedparten 

af regnskabsaflæggerne. 

6.1.3.2.1 Sammendragelse af analytikere 

     Begge parter er egentlig meget enige i, at det er vigtigt at man kan gennemskue, hvilke dele som 

vedrører den almindelige drift for at kunne bedømme selskabets fremtidige ageren. Denne gen-

nemskuelighed må således vægtes tungere i det balanceforhold, Larsen beskriver. Det tyder derfor 

på, at sammenligneligheden i branchen samt risikoen, for at noget af den normale drift bliver klas-

sificeret forkert, er mindre værdifuldt end gennemskuelighed.
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6.1.3.3 Medier

Opsummering af analysen på mediet

Interviewede: Kasper Brøndgaard Andersen – 

Journalist

Special Items kan være 1) ledelsens mulighed 

for at gøre regnskabsbruger opmærksom på 

usædvanlige begivenheder og/eller transak-

tioner eller 2) ledelsens mulighed for at lave 

”spindagtige julenumre” med regnskabsbru-

ger for herved at lave Earnings Management 

lignende posteringer.

Tabel 7 - Opsummering af analysen på mediet:

Ovenstående tabel 7 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af mediets syn på anvendelse af Special Items.

Anvendelsen af Special Items vurderer Brøndgaard som værende acceptable, givet at selskaberne 

har mulighed for at ”flage for omverdenen at regnskabet vil se anderledes ud, hvis man ikke havde 

den post…” (Andersen, 2020, linje 111-112). Posten har altså en eksistensberettigelse, men han 

vurderer ligeledes, at posten kan anvendes ugennemsigtigt for ”selskaber som begraver alle mulige 

omkostninger, som måske er af en mere tilbagevende karakter [..] for at få regnskabet til at se bedre 

ud end det egentlig er” (Andersen, 2020, linje 112-114). Han forklarer, at det er lidt afhængigt af 

casen, og at det er vigtigt, at man som regnskabslæser foretager en nøje stillingtagen hertil. 

     Eftersom Brøndgaard er journalist for Finans, der som medie har til formål at bringe journa-

listik til deres abonnenter, vurderes det væsentlig at spørge ind til, hvordan de informerer deres 

modtagergruppe. Der spørges ind til, om der gøres noget specielt fra journalistens side, for at 

gøre læser opmærksom på Special Items, der kan virke enten unaturlige eller som værende ikke 

specielle. Brøndgaard forklarer, at det igen afhænger af casen, men hvis der er mistanke om, at 

selskaberne enten misbruger deres Special Items eller præsenterer disse misvisende, så udarbejder 

man som journalist sin analyse på baggrund af bundlinjen eller driftsresultatet før/efter Special 

Items. ”Vi kan jo lidt vinkle på de tal vi synes der giver mest mening for læserne, i stedet for de tal 

selskaberne måske helst vil have frem” (Andersen, 2020, linje 123-124).  Det kan således udledes, at 

der foretages en forudgående analyse for at sikre, at regnskabet er præsenteret retvisende, og der 

er således ikke kun fremhævet, hvad ledelsen finder relevant når Finans udarbejder deres artikler. 

Brøndgaard forklarede, at analyserne ikke nødvendigvis er af en større kompliceret størrelse, men 

at den skal være med til at skabe et mere eller mindre nuanceret billede af det aflagte regnskab. 
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Ydermere indgår de i et kommunikations flow med selskabets ledelse for at sikre, at der ikke bliver 

spinnet en forkert vinkel på historien. Deres grundarbejde er således relevant da der, som Brønd-

gaard forklarer, er nogle selskaber, som er mere eller mindre ”spindagtige” i deres anvendelse af 

Special Items. Udviklingen gør det ligeledes nødvendigt at være opmærksom på disse, da han 

vurderer at unoterede selskaber i stigende omfang finder anvendelse af Special Items.

     Som et eksempel på selskabernes ”spindagtige” anvendelse af Special Items fremhæver Brønd-

gaard et selskab, som havde en fusion for 2-3 år siden. Denne fusion havde nogle ekstra omkost-

ninger, som ifølge Brøndgaard blev ”ret fjollede”, da disse omkostninger fik karakter af almindelige 

omkostninger, som kom igen år efter år. Dertil blev han spurgt ind til, om han vurderede, hvorvidt 

dette havde lidt karakter af Earnings Management. Han besvarer spørgsmålet med ”det kan man jo 

godt mistænke dem for” (Andersen, 2020, s. 195-196), da han mener, at de kan lave mange ”jule-

numre”, da elastikken alligevel har nogen længde. Den elastiklængde, de har, giver ifølge Brønd-

gaard ”en buffer eller en reserve”, som må vurderes som værende ledelsens mulighed for at periode-

forskyde for at opnå egne interesser. Denne buffer/reserve kan drage paralleller til Giroux’s (2004) 

udredelse af Real Earnings Management og beskrivelsen af fænomenet ”cookie jar reserves”. Peri-

odeforskydningen og anvendelsen af ”cookie jar reserves” giver ledelsen mulighed for at allokere 

regnskabsværdier mellem perioder for at opnå økonomiske effekter heraf. Brøndgaard vurderes 

således at referere til ledelsens brug af strategier for at nå dette regnskabsårs forventede resultat-

mål med opnåelsen af ledelsen egeninteresse som formål.

6.1.3.4 Komparativ analyse

     Alle respondenterne er enige i, at Special Items er med til at give regnskabsbruger en indsigt i, 

at der er nogle omkostninger og/eller indtægter, som ikke hidrører selskabets normale drift. Alle 

er ligeledes enige i, at hovedparten af selskaber som finder anvendelse af disse Special Items, fore-

tager dem tilfredsstillende, og at der i mindre grad forefindes eksempler på en uhensigtsmæssige 

anvendelse heraf. 

Acceptabel anvendelseUacceptabel anvendelse

Figur 7 - Diagram over interessenternes meningsdannelse om anvendelsen af Special Items: 

Egen tilvirkning. Figur 7 illustrerer interessenternes mening om anvendelsen af Special Items. Det 
røde område indikerer en general uacceptabel anvendelse af Special Items hos virksomhedens 
ledelse, mens det grønne område indikerer en general acceptabel anvendelse af Special Items. 
Respondenterne vurderes at foreligger et sted i overstående indikeret cirkel.
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     Larsen fremhæver i sin udredelse af anvendelse af Special Items, at dette er en balance, hvor 

man skal gøre op med om sammenligneligheden, gennemsigtigheden eller risikoen for medtagel-

sen af noget, der karakteriserer sig som normal drift, er det vigtigste for interessenterne. Analyti-

kerne/investorerne giver tydelige indikationer på, at gennemsigtigheden vægter højst, da mange 

investorer ikke selv kan tage stilling til, hvad der er normal drift eller ej. Brøndgaard fra Finans 

mener, at anvendelsen af Special Items kan være med til at flage for omverden, at her er der no-

get, regnskabslæser skal være opmærksom på. Han mener dog ligeledes, at Special Items kan give 

anledning til, at ledelsen kan foretage ”spindagtige julenumre” for egen vendings skyld. Samme 

holdning deles med Grønnegård som forklarer, at der foreligger en form for bias mellem alloke-

ringen af Special Income og Special Expenses, hvoraf det hovedsageligt er omkostningerne, som 

forekommer.

Respondenternes holdning til synet på anvendelsen af Special Items kan således vurderes som 

værende mere positivt end negativt. Det vurderes positivt, at regnskabsaflægger kan oplyse om 

de poster, som de ikke vurderer som værende tilbagevendende. At regnskabsaflægger har den-

ne fleksibilitet til at oplyse regnskabsbruger om, hvordan de anser årets normale drift kan, øge 

gennemsigtigheden som beskrevet af respondenterne i interessentkategorien investor/analytiker. 

Fleksibiliteten kan ligeledes være en negativ frihed. Alle respondenterne forklarer, at der er nogen, 

som bruger denne fleksibilitet til at se bedre ud, end hvad realiteten er. Når fleksibiliteten bliver 

anvendt negativt, må det konkluderes, at ledelsen har fundet anvendelse af Earnings Management i 

mere eller mindre grad. De former for Earnings Management, som kommer til udtryk i ovenståen-

de analyse, er Classification shifting & Real Earnings Management, som begge er udledt i afhandlin-

gens afsnit 5.3. Anvendelsen af disse former for Earnings Management kan være svære at opdage, 

da f.eks. Classification shifting bærer præg af subjektive skøn som kan være svære at udfordre.
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6.1.4 Gennemsigtigheden i det aflagte regnskab samt noteoplys-

ningerne

Definitionen af 
special items

Definition af special items

Syn på 
anvendelsen af 
special items

Gennemsigtig-
heden af det 
aflagte

Noteoplysninger Regulatoriske 
ændringer

     Den rigtige balance, som beskrevet ovenfor, giver anledning til at analysere på respondenternes 

holdning til gennemsigtigheden i regnskaberne generelt, samt noterne. Gennemsigtigheden er 

så småt berørt i ovenstående gennemgang af anvendelsen af Special Items, hvorfor indeværende 

afsnit vil forsøge at fremhæve holdningen til gennemsigten mere eksplicit, både overordnet i hen-

hold til regnskabet som helhed men også mere indskrænket i noterne.

6.1.4.1 Eksperter

Opsummering af analysen på de faglige eksperter

Interviewede: Henrik Grønnegård 

– Faglig Ekspert

Informationen, som den er nu, er for sparsom 

hvorfor det er essentielt, at man som regnskabsaf-

lægger øger detaljegraden, men samtidig sikrer, at 

sammenligneligheden er intakt.

Interviewede: Jan Peter Larsen – 

Faglig Ekspert

Man skal som regnskabsaflægger eksplicitere i hø-

jere grad end det nuværende, hvis man bekender 

sig med at anvende Special Items

Konklusion Begge er enige om, at det nuværende informa-

tionsniveau er utilstrækkeligt, og at Exposure 

Draftet er et skridt i den rette retning.

Tabel 8 - Opsummering af analysen på de faglige eksperter: 

Ovenstående tabel 8 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af de faglige eksperts, syn på gennemsigtigheden samt noteoplysningerne.

     Larsen blev spurgt ind til hans holdning til vores observationer, og dermed en subjektiv opfat-

telse, omkring tendensen til, at informationerne i regnskabernes noter var for sparsomme. Han 

udviste en enighed, da han mente; 
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”hvis man bekender sig til at bruge det her Special Items regime, så synes jeg også man 

skylder regnskabslæseren at forklare, hvad det er man har stoppet ned, og hvorfor man 

har stoppet det ned”.

(Larsen, 2020, linje 79-81)

     Larsen mener således, at regnskabsaflæggerne, givet de har valgt at anvende Special Items, skyl-

der regnskabslæserne at konkretisere, hvorfor sådanne poster anses som værende usædvanlige 

i forhold til den normale drift. Den sparsomme information mener Larsen godt kunne skyldes, 

at regnskabsaflægger ikke har supermange gode argumenter for at udskille disse poster fra den 

normale drift, ”andet end man gerne vil have et bedre resultat lidt højere oppe i resultatopgørelsen…” 

(Larsen, 2020, linje 82-83). Larsen deler således samme opfattelse og mener, at Exposure Draftet 

til IAS 1 i nogen grad kan være behjælpelig.

     Grønnegård blev forelagt samme spørgsmål som Larsen og forholder sig ligeledes kritisk over 

for den information, som er tilgængelig i regnskabernes noter. Grønnegård mener, at hvis man 

som regnskabslæser skal have en mulighed for at vurdere posterne i forhold til ens analyse, er det 

vigtigt, at man er informeret på et sådan grundlag, at det er muligt at vurdere ledelsens valg af dele 

eller alle udskilte poster; 

”for at man skal kunne lave den vurdering så skal man jo vide, hvad det er at posterne 

er udtryk for, så det synes jeg og jeg har den samme observation”

(Grønnegaard, 2020, linje 134-135)

     Han mener således, at hvis virksomhederne insisterer på at anvende disse særlige poster, så 

skylder man også regnskabslæser den nødvendige information til selv at vurdere dette, nøjagtigt 

ligesom det er Larsens’ holdning. Yderligere forklarer han, at en øget detaljeringsgrad ikke alene 

er vigtigt for regnskabslæser. Det er i lige så høj grad muligheden for at sammenligne på tværs af 

virksomheder inden for samme branche, som er essentielt for herved at vurdere, hvordan disse 

præsterer. 

Grønnegård kommenterede også på gennemsigtigheden og den nuværende regulering på om-

rådet. IAS 1, som den er nu, opfordrer til, at man enten skiller væsentlige usædvanlige poster ud 

som særskilte resultatposter, eller forklarer det i noterne. Den klare definition vurderer han måske 

ikke som værende den store udfordring, men nærmere når man lægger det uden for driftsresul-

tatet, hvilket er en væsentlig bestanddel i rigtig mange nøgletal. At ”pynte” på EBIT eller EBITDA 

kan ifølge Grønnegård få regnskabslæser til at tro, at det går bedre, end det i virkeligheden gør. 
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Grønnegård siger at ”oftest står man ret dårligt stillet som regnskabslæser” (Grønnegaard, 2020, linje 

326-327) da noterne indeholder beløb, men de enkelte notelinjer er ofte svære at forholde sig til. 

At noterne kan være svære at forholde sig til, kan skyldes anvendelsen af Impression Management, 

som beskrevet i afsnit 5.3.

6.1.4.1.1 Sammendragelse af faglige eksperter  

     Overordnet er begge parter meget enige om, at regnskabsnoterne generelt ikke er informa-

tive nok til brug for regnskabsbrugers forståelse samt stillingtagen hertil. Begge henviser til det 

Exposure Draft som foreligger på IAS 1 som værende et skridt i den rette retning.

6.1.4.2 Analytikere/investorer

Opsummering af analysen på analytikere/investorer

Interviewede: Per Juul Informationen i regnskaberne er gået for vidt, hvilket gør 

at mange investorer ikke kan følge med længere.

Interviewede: Niels Mengel Regnskaberne er blevet for uigennemskuelige givet deres 

længde, hvilket er grundlaget for at tage spørgsmålene 

op på generalforsamlingen fremfor at forefinde disse i 

noterne.

Konklusion Regnskaberne er blevet for omfattende for investorerne. 

Tabel 9 - Opsummering af analysen på analytikere/investorer: 

Ovenstående tabel 9 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af analytikeres/investorers syn på gennemsigtigheden samt noteoplysningerne.

     Juul forklarer, at han som udgangspunkt synes, at han kan finde det meste information i regn-

skaber samtidig med, at han ikke vurderer justeret EBIT som værende en problemstilling grundet 

hans tiltro til selskabets bundlinje. Det er som McVay (2006) også konkluderer i Classification 

shifting, at bundlinjen er uændret. Det må derfor vurderes, at enten 1) ser han ikke på mellemto-

taler fordi disse er misledende og uigennemsigtige, eller 2) at bundlinjen er et essentielt investe-

ringsparameter i hans investeringsstrategi uagtet af andre mellemtotaler. Juul forklarer, at han ikke 

umiddelbart ser på selskabets Cash-flow, da dette kan manipuleres og såfremt selskabet afskriver 

oprigtigt, ville dette afspejles i selskabet IFRS-bundlinje. Juul mener, at informationen i regn-

skaberne er gået for vidt og bør begrænses. Dette skyldes, efter hans holdning, at mange private 

investorer aldrig vil komme ned i f.eks. noterne. Han vurderer at regnskaberne burde være af en 

størrelse, som gør det muligt for de private investorer at nå ned i noterne, dog med forbehold for 
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at ikke alle ting kan gøres ”mega simpelt, så der er en grænse for hvor enkelt man kan gøre det” (Juul, 

2020, linje 242-243). Juul forklarer, at han ikke selv læser noterne slavisk igennem men foretager 

en selektiv udvælgelse af de noter, som vækker hans interesse. Han foretager således ikke en fuld 

gennemgang af regnskabs noteoplysninger, hvilket muligvis også hænger sammen med, at han 

mener, at noterne oftest, er uddybende nok. Han forklarer yderligere, at hvis man skulle udspeci-

ficere noterne ville det fylde ”måske 10 sider”, hvilket han mener er for meget af det gode ”jeg har 

ikke som sådan brug for lange stile” (Juul, 2020, linje 214). Hertil citerer han Warran Buffet; 

”hvis en note er formuleret på en måde, hvor du som et almindelig intelligent menneske 

ikke kan forstå, hvad det er der foregår, så er det formentligt fordi selskabet ikke ønsker 

at du skal forstå det”

(Juul, 2020, linje 160-162)

     Det må altså vurderes ud fra Juuls forklaring, samt anvendes af Warran Buffets citat, at noternes 

informationer er tilstrækkelige, og såfremt selskabet alligevel ikke vil have at man forstår dem, så 

skal de nok sørge for det. Impression Management kommer ligeledes til udtryk i ledelsens præsen-

tation samt formulering af noterne.  

     Regnskabets størrelse er ligeledes noget, der bekymrer Mengel som forklarer, at det er vanske-

ligt for den private investor at overskue, hvad der foregår i virksomheden, ”da årsrapporten allerede 

i dag er flere 100 sider” (Mengel, 2020, linje 41-42). Han forklarer, at det man egentlig ønsker, som 

privat investor, er mere overskuelighed over regnskaberne, men at det modsatte er sket grundet 

virksomhedernes afrapportering af en række krav om gennemskuelighed, risikobeskrivelser mv. 

Gennemskueligheden er ifølge Mengel alt afgørende, for at kunne vurdere sit køb for at ”undgå 

noget lignede OW-bunker” (Mengel, 2020, linje 35-36). Mengel udspecificerer denne interessekon-

flikt, som han vurderer som værende en balance mellem:

”På den ene side ser man med interesse fra EU’s og myndighedernes side om, at man 

ønsker en øget interesse for investering, og på den anden side har man omkostningen, 

som virksomhederne pludselig skal sidde med for at skabe bedre information” .

(Mengel, 2020, linje 38-40)

     Så ligesom Watts & Zimmerman (1990) forudsætter det, at der foreligger omkostninger til den 

information som selskabets ledelse skal prøve at tilvejebringe. Selv samme problematik kan Men-

gel se på, hvordan regnskabet som helhed foreligger på nuværende tidspunkt. 

     Mengel forklarer, at han ser en større informationsværdi ved selskabets generalforsamling, også 
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selvom informationen måske kunne findes i noterne. Noterne beskriver han som værende et helt 

kapitel for sig selv, fordi ”de er utilgængelige for mange” (Mengel, 2020, linje 141). Utilgængelighe-

den forklarer han lidt som værende grundet den information, som er præsenteret ”hulter til bul-

der” (Mengel, 2020, linje 142) uden selskabet har anvendt ressourcer på at guide regnskabsbruger 

med en overskuelig oversigt hertil. Yderligere forklarer han, at ”generelt bliver man ikke så meget 

klogere af at læse det i noterne, fordi det ofte skrives på en så uhensigtsmæssig måde. Det er som regel 

ikke tilgængeligt nok synes jeg” (Mengel, 2020, linje 196-197). Mengel udspecificerer således en 

form for brist i formidlingen af information, altså en uhensigtsmæssig informationskløft mellem 

regnskabsaflægger og regnskabsbruger. 

     Informationskløften sammenligner han med de forventninger, man havde til Key Audit Mat-

ters som, ud fra hans vurdering, var alt andet end det, man havde forventet hertil, men nærmere 

”standard fraser” som fraskrev sig alt (Mengel, 2020, linje 201). Hertil forklarer han, at noterne til 

Special Items forsøges beskrevet således, at det gavner virksomheden og ikke regnskabsbrugeren. 

Disse beskrivelser kan lidt refereres tilbage til teorien om Impression Management, afsnit 5.3, hvori 

ledelsen påvirker regnskabsbruger i anvendelsen af beskrivelser og ordvendinger. Mengel mener at 

”det er de færreste af Special Items noterne, som jeg kan huske som værende givende” (Mengel, 2020, 

linje 203-204) og han mener at de fremgår i en tabel lignende format uden at være fyldestgørende. 

Regnskabsaflægger anvender således Impression Management ifølge Mengel, ved at præsentere 

informationen uhensigtsmæssigt for regnskabsbruger. Mengel bliver dertil spurgt, om han mente, 

at Special Item noten skabte speciel meget værdi, hvortil Mengel svarede, at den nogle gange gør 

men ikke særligt ofte. Det vurderes altså ud fra Mengels svar på ovenstående spørgsmål samt hans 

uddybelse af ledelsens anvendelse af noterne, at han oftest ikke finder informationen heri gennem-

skuelig nok, hvorfor hans tilgang er gennem generalforsamlingen. 

6.1.4.2.1 Sammendrag af analytikere 

     Mengel og Juul tydeliggør således, at regnskaberne er blevet for omfattende, og at relevante 

informationer drukner i ren compliance. Den omfattende information i regnskaberne vurderer de 

begge som værende en skræmmende tendens, som umuliggør gennemsigtigheden for den private 

investor. Når gennemsigtigheden er gået tabt i ren compliance og for meget information, må det 

alt andet lige vurderes, at interessekonflikten mellem principalen og agenten lever i bedste velgå-

ende og at ledelsen således har noget råderum til Earnings Management, jf. afsnit 5.3. 
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6.1.4.3 Medier

 Opsummering af analysen på mediet

Interviewede: Kasper Brøndgaard Andersen – 

Journalist

Investorerne skal være voksne nok til at 

gennemskue ledelsens præsentation af 

Special Items.

Tabel 10 - Opsummering af analysen på mediet: 

Ovenstående tabel 10 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af mediets syn på anvendelse af Special Items.

     Brøndgaard vurderer ud fra egen forståelseshorisont, at investorerne bør kunne gennemskue 

Special Items, men at det er en ”uskik hvis det bliver alt for udbredt” (Andersen, 2020, linje 133). 

Han konkretiserer dernæst, at han ikke har en klar holdning til anvendelsen, men at det i nogle til-

fælde giver mening for selskabet at præsentere dem således. I de resterende tilfælde vurderer han, 

at der er lidt ”fjollet” med Special Items (Andersen, 2020, linje 134-135). Men det vurderes betyde-

ligt, at investoren selv bør kunne gennemskue dette ”Et eller andet sted der skal investorer jo være 

voksne nok til at håndtere, det vil jeg mene” (Andersen, 2020, linje 138-139). Han begrunder sit 

postulat med af hans egen opfattelse af, at ”det er ikke så svært at gennemskue egentlig” (Andersen, 

2020, linje 145), da det oftest er udspecificeret for de fleste selskaber. 

Når det kommer til selskabernes noter, har Brøndgaard en tommelfingerregel om at læse regnska-

bet bagfra, da der tit forekommer interessante elementer i disse noter. Han vurderer ikke, at der 

er en stor risiko ved at gennemgå noterne for de større børsnoterede selskaber, da disse vurderes 

som værende under alt for stor bevågenhed. Kaspers vurdering er lidt som Watts og Zimmerman 

(1990) konkluderer i deres undersøgelse af Positive Accounting Theory, at de større selskaber oftest 

vil anvende lobbyisme i stedet, da der er for stor bevågenhed på deres regnskabspraksis. 

     Brøndgaard bliver spurgt ind til selve den proces som gennemgås, for at sikre, at noterne giver 

mening. Hertil forklarer han, at det er vigtigt, at selve regnskabet skal ”flugte med det ledelsen si-

ger” (Andersen, 2020, linje 43), hvorfor han vurderer, at det tit fremgår i regnskabet sort på hvidt, 

”hvor skoen trykker”. De situationer hvor ”skoen trykker”, er netop det emne, som dernæst bliver 

fulgt op på i samarbejde med selskabets direktionen (Andersen, 2020, linje 45).  
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6.1.4.4 Komparativ analyse

     Der er helt forskellige holdninger til gennemsigtigheden af regnskaberne blandt de forskellige 

interessenter. Eksperterne er meget enige i, at informationen i regnskaberne er for sparsom og 

utilstrækkelig. Det er ifølge eksperterne vigtigt, at man højner detaljegraden, når man bekender 

sig til at anvende Special Items, dog skal detaljegraden ikke ødelægge sammenligneligheden. 

Omvendt vurderer analytikerne/investorerne, at regnskaberne er blevet for informative og uigen-

nemskuelige, hvilket fører til, at mange investorer ikke længere kan følge med. Eksperterne og 

analytikerne/investorerne er således uenige i, hvad regnskabsaflægger skal gøre for at øge gennem-

sigtigheden i regnskaberne, mens mediet mener at investor er voksen nok, til selv at kunne gen-

nemskue ledelsens præsentation af Special Items. Der er således en interessekløft mellem interes-

senterne. 

Virksomhederne svarer i PwC’s undersøgelse af årsrapporten, at regnskabet henvender sig pri-

mært til professionelle investorer, aktieanalytikere og private investorer, hvorfor det ud fra analy-

sen må vurderes, at regnskabsaflægger bør fokusere på at reducere indholdet af regnskabet (PwC, 

Copenhagen Business School, 2017).

6.1.5 Regulatoriske ændringer

6.1.5.1 Eksperterne

Som et skridt i den rette retning fandt eksperterne Exposure Draftet til IAS 1 imødekommende da 

de vurderer, at Draftet ville forbedre det nuværende regelsæt på området. Analysen vil således gå 

dybere ned i deres holdning til den regulatoriske ændring, som muligvis kommer til IAS 1.

Opsummering af analysen på de faglige eksperter
Interviewede: Henrik Grønnegård 

– Faglig Ekspert

Exposure Draftet er et skridt i den rette retning i en 

verden hvor digitaliseringen kræver en øget sam-

menlignelighed.
Interviewede: Jan Peter Larsen – 

Faglig Ekspert

Exposure Draftet vil være øge konsistensen mellem 

selskaber.
Konklusion Eksperterne er meget enige i, at Exposure Draftet 

vil kunne øge sammenligneligheden virksomhe-

derne imellem.

Tabel 11 - Opsummering af analysen på de faglige eksperter: 

Ovenstående tabel 11 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af de faglige eksperts, syn på regulering.
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     Larsen forklarer, at Exposure Draft er drevet af, at IASB er blevet ”presset” til at regulere ud 

over standarder, der omhandler regnskabet, grundet Alternative Performance Measures (Larsen, 

2020, linje 166-167). Disse Alternative Performance Measures bliver brugt i ledelsesberetningen, 

som ikke har været reguleret af IASB. IASB har således defineret, det de kalder Management 

Performance Measures, hvorunder mange af tankerne, der ligger bag er ESMA guidelines ved-

rørende Alternative Performance Measures. I ændringsforslaget er der således lagt op til, at man 

skal afstemme MPM’et til nærmeste IFRS total samt foreligge konsistente forklaringer på, hvorfor 

informationen er mere relevant end IFRS-totalerne. Larsen forklarer, at dette foreligger i kanten af 

Special Items, men alligevel hænger sammen.

     Larsen uddyber, at Exposure Draftet kan skabe lidt mere orden i den uorden, der foreligger 

under den nuværende IAS 1. Denne uorden, som han beskriver, skyldes manglen på ”hegnspæle og 

nogle hjørnestolper” (Larsen, 2020, linje 43-44) for at sikre, at aktørerne agerer mere ens. Den me-

get billedlige udtalelse vurderes som værende Larsens’ holdning til at fundamentet i IAS 1 egent-

ligt fungerer, men at uddybelsen i Exposure Draftet er med til at sikre større sammenlignelighed. 

     Grønnegård mener, at udkastet kan være med til at øge sammenligneligheden på tværs af virk-

somheder i samme branche, hvilket, givet digitaliseringen i brug af regnskabsdata, vægter tun-

gere, end det tidligere har gjort. Han er dog lidt i tvivl, om man er gået langt nok for at imødegå 

dette behov. Dette ”skridt i denne rette retning” (Grønnegaard, 2020, linje 86-87) som Grønnegård 

forklarer, kan, givet hans overvejelser, måske også være svært at definere yderligere, da han mener, 

at ”nogle meget klare retningslinjer, [...] afhænger af hvad det er for en forretningsmodel man har” 

(Grønnegaard, 2020, linje 109-110). Forretningsmodellen afhænger af selskabets specifikke bran-

che og vil således være svær at regulere på et generelt plan.   
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6.1.5.2 Analytikere/investorer

Opsummering af analysen på analytikere/investorer
Interviewede: Per Juul Regulatoriske ændringer gør regnskaberne for omfattende 

og rigide, men en ”solnedgangsklausul” kunne være frem-

gangsmetoden.

interviewede: Niels Mengel En regulatorisk ændring på Special Items vil hjælpe in-

vestorer, så de ikke skal tage stilling til selskabernes vidt 

forskellige noter. 

Konklusion Der er altså lidt uenighed omkring effekten af en yderli-

gere regulering på Special Items. Juul synes, at sådanne 

reguleringer gør det endnu mere omfattende for investor, 

mens Mengel mener, at det vil være en hjælp, da defini-

tionen derved bliver mere ens og man således ikke tage 

samme individuel stillingtagen hertil.

Tabel 12 - Opsummering af analysen på analytikere/investorer: 

Ovenstående tabel 12 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af analytikernes/investorernes syn på regulering.

     Respondenterne bliver spurgt ind til, om en eventuel regulatorisk ændring på området ville 

være informationsgivende og tiltrængt for aflæggelse af regnskaberne.

     Juul siger i interviewet, at ”Det er nok mit Key Take Away” (Juul, 2020, linje 77), at prisen for at 

regnskaberne skal tage højde for alt bliver, at regnskaberne bliver for omfattende, fordi der ikke er 

”nogen der må komme til skade på nogen måde” (Juul, 2020, linje 63-64). Yderligere forklarer han, 

at en ”solnedgangsklausul” måske kunne afhjælpe problematikken med, at regnskaberne bliver for 

omfattende og ”rigide”. Solnedgangsklausulen beskriver han som værende en f.eks. 10-årig levetid, 

hvor efter man tager tingene op til revision for at undgå unødig tyngde af lovgivning (Juul, 2020, 

linje 94-98). 

     Mengel bliver ligeledes spurgt ind til, om en eventuel regulatorisk ændring på området ville 

være givende. Mengel synes dette ville være et fint tiltag, da det ville afhjælpe investorerne for 

”ikke skal ind i noten hele tiden og tolke hvad der står der” (Mengel, 2020, linje 170). Det vurderes 

ud fra Mengels udsagn, at regulatoriske ændringer kunne medføre en mere standardiseret anven-

delse, som afleder en tidseffektivisering hos regnskabsbruger. 
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6.1.5.2.1 Sammendragelse af analytikere 

     Mengel og Juul er således delvist enige i, at et regulatorisk indgreb ville hjælpe regnskabsbruger. 

Juul er lidt tilbageholdende givet de mange regulatoriske krav, som allerede foreligger, men mener 

dog, at den rette implementering og efterfølgende revurdering af krav kan være fornuftigt, mens 

Mengel udelukkende ser en fordel ved rent regulatorisk at konkretisere Special Items yderligere.

6.1.5.3 Medier

Opsummering af analysen på mediet

Interviewede: Kasper Brøndgaard Andersen – 

Journalist

Regulatoriske tiltag behøver ikke være 

løsningen på Special Items. 

Tabel 13 - Opsummering af analysen på mediet: 

Ovenstående tabel 13 er egen tilvirkning. Tabellen har til formål at opsummere hovedpointerne i 
analysen af mediets syn på regulering.

     Brøndgaard vurderer, at de fleste investorer sagtens kan gennemskue disse Special Items, hvor-

for han ikke mener, at der bør foretages en regulering:

”Jeg ved ikke, om man kan regulere sig ud af det eller behøver at regulere sig ud af det”

(Andersen, 2020, linje 151-152)

     Samtidig forklarer Brøndgaard, at der jo selvfølgelig er nogle regnskabsstandarder, som skal 

følges, men hvis sådanne regnskabsstandarder komme til at fylde for meget, vurderer han, at det 

bliver for ”fjollet” (Andersen, 2020, linje 153-156). 

6.1.5.4 Komparativ analyse

     Eksperterne er enige om, at et regulatorisk tiltag, gennem Exposure Draftet til IAS 1, vil være 

med til at sikre en øget sammenlignelighed mellem virksomhederne. Samme enighed er at fin-

de hos en af analytikerne/investorerne. Mengel vurderer ligeledes, at sådanne tiltag vil være en 

hjælpende hånd til investorerne, mens Juul mener, at de regulatoriske ændringer gør regnskabet 

mere omfattende og rigidt. Juul kommer dog med et løsningsforslag som er, ved anvendelsen af 

en solnedgangsklausul. Brøndgaard vurderer, at regulatoriske ændringer ikke behøver at være 

løsningen på Special Items, da regnskabsstandarder kan komme til at fylde for meget, hvilket han 

vurderer som værende ”fjollet”. Både Juul og Brøndgaard udtrykker modstand mod mere lovgiv-
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ning grundet frygten for mere uigennemskuelig information, som kan skade regnskabslæseren. 

Det vurderes dog, at dette måske er misforstået modstand, da mere lovgivning ligeledes kan øge 

gennemskueligheden.

     Der foreligger derfor lidt uenighed om, hvorvidt en evt. indførelse af Exposure Draftet til IAS 

1 er den rette løsning på Special Items. Givet at det udelukkende er Mengel i investorer/analytiker 

interessentkategorien som vurderer sådanne tiltag positivt, fremhæver at der er variation i hvor-

dan problemstilling bør tackles. 

6.2 Analyse af regnskaber 
     I forbindelse med en undersøgelse foretaget af PwC i samarbejde med CBS i 2017, har man 

fun-det 89% af brugerne er enige i eller meget enige i, at årsrapporten er den vigtigste del af virk-

somhedens kommunikation til sine interessenter. Udover at årsrapporten anses som værende det 

vigtigste kommunikationsværktøj, påvirker det også interessenternes opfattelse af troværdigheden 

af selskabet. Det tilkendegives i undersøgelsen, at regnskabsbrugere vurderede noterne langt mere 

vigtige, end hvordan selskaberne vurderer vigtigheden af disse. Risikoen ved at undervurdere 

behovet for noteoplysninger er, at der anvendes en “forkert” væsentlighedsvurdering for oplys-

ninger og relevante informationer for regnskabsbruger, som derved undlades (PwC, Copenhagen 

Business School, 2017). Regnskabsopstillingen vurderes som værende det mest vigtige for regn-

skabsbruger efterfulgt af ledelsesberetningen. Regnskabsopstillingen indebærer f.eks. resultatop-

gørelsen, som har været meget omtalt de seneste år i forbindelse med anvendelse af mellemtotaler 

samt brugen af særlige poster. Når man ser til ledelsesberetningen, er anvendelse af APM’er også 

blevet et omdiskuteret emne. Diskussionen går på, at de præstationsmål, der bliver præsenteret, 

bliver anvendt som alternativ til de tilsvarende IFRS-mål, som ofte synes at fremstille selskabet i 

et mere positivt lys. Denne udvikling har øget skepsis fra regnskabsbrugere, hvilket må anses som 

uhensigtsmæssigt når ledelsesberetningen vurderes så vigtig. I dette kapitel ønskes det at undersø-

ge, hvordan selskaber på tværs af Danmark og Europa anvender og præsenterer Special Items. 

6.2.1 Udvælgelse 

6.2.1.1 Danske selskaber (OMX C25) 

     I forbindelse med udvælgelse af danske selskaber er der taget udgangspunkt i OMX C25. Årsa-

gen, til at der er tages udgangspunkt i lige netop dette indeks er, at denne indeholder de største og 

mest handlede børsnoterede selskaber i Danmark, og derved selskaber der er påkrævet at aflægge 
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regnskab efter IFRS. Det ses hertil, at selskaber uden for Large Cap vil være tilbøjelige til at se, 

hvad de ”største” selskaber gør i forbindelse med regnskabsaflæggelse, og finder inspiration herfra. 

I forbindelse hermed er regnskaberne i C25 gennemgået for ord såsom ”Special Items”, ”One-offs”, 

”non-recurring”, ”exceptional” og ”extraordinary”. I forbindelse hermed er det fundet at seks14 af 

selskaberne anvender Special Items. Det er herudover påset, at flere af de resterende selskaber i 

OMX C25 har indtægter/omkostninger, der typisk ses under Special Items i posten ”Other income 

and expenses” eller en note, som udelukkende omhandler restruktureringsomkostninger, hvorfor 

noten også hedder dette.  

Da denne opgaves hovedfokus primært er på selskabernes nuværende anvendelse af begrebet 

Special Items, one-offs og non-recurring items, ses der ikke yderligere på noten ”other income and 

expenses”, da denne ikke indikerer, at dertilhørende transaktioner er af exceptionel eller særlig 

karakter.  

Noterne “restructuring costs” omhandler udelukkende restruktureringsomkostninger, hvoraf bag-

grunden for disse tilkendegives, samt hvilke linjer i resultatopgørelsen disse omkostninger ram-

mer. På denne måde skaber man gennemsigtighed for regnskabsbruger, som selv kan reformulere 

på baggrund af denne information. Denne note ses bl.a. hos Demant A/S og Pandora A/S i deres 

2019 regnskaber. På baggrund af opbygningen af denne note, medtages denne ikke i analysen. 

Dette skyldes, at noten i forvejen præsenteres helt særskilt for regnskabsbruger, og at der ikke er 

nogle umiddelbare indikationer på, at selskabet klassificerer disse som værende af speciel karakter.  

6.2.1.2 Øvrige danske selskaber  

     Ud over C25 selskaberne er der udvalgt to15 tilfældige selskaber som anvender Special Items 

el.lign. Disse er udvalgt så der analyseres et større antal selskaber en blot de seks selskaber som 

er udvalgt i OMX C25. Dette er gjort for at give et mere repræsentativt billede af, hvordan store 

selskaber i Danmark ibrugtager regnskabsposten.

6.2.1.3 Europæiske selskaber  

     Til udvælgelsen af de europæiske selskaber er det fundet hensigtsmæssigt at anvende Forbes 

opgørelse over de 15 største børshandlede selskaber i 2019 (Ponciano, 2019), da disse vurderes at 

være under størst bevågenhed fra interessenterne. Forbes har listet disse selskaber efter følgende 

parametre; salg, profit, aktiver og markedsværdi. Alle selskaberne, som fremgår af listen, rappor-

terer efter IFRS og vil således kunne sammenlignes med de danske selskaber, dog med forbehold 

for national lovgivning og branche. I forbindelse hermed er alle regnskaberne for de 15 selskaber 

14 Carlsberg A/S, Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, FLSmidth & Co. A/S, Vestas Wind Systems A/S og DSV A/S

15 Scandinavian Tobacco Group A/S, Bayer A/S og H+H International A/S
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gennemgået for ord såsom ”Special Items”, ”One-offs”, ”non-recurring”, ”exceptional” og ”extraor-

dinary”. På baggrund heraf er det fundet, at fire16 selskaber anvender en form for Special Items. 

Det bør benævnes at nogle selskaber udelukkende fortæller om deres Special Items i ledelsesberet-

ningen, hvorfor disse ikke opgøres i selve regnskabet. Da nogle selskaber ikke definerer begrebet 

og kommer med en dybere forklaring af deres Special Items, er disse selskaber ikke medtaget i 

analysen, da det vurderes, at dette ikke vil være givende i forhold til analysens formål. Herudover 

er der udvalgt fem17 yderligere selskaber til analysen. Disse er valgt tilfældigt. 

6.2.2 Selskabernes definition af ”Special Items”  

     Følgende afsnit har til formål at be- eller afkræfte:

 Hypotese 4: Selskaberne er overvejende enige i anvendelsen af Special Items el. Lign (definition)

I forbindelse med gennemgangen af en lange række af nationale og europæiske selskaber er det 

analyseret, hvilke begreber selskaberne anvender til beskrivelse af deres Special Items el.lign. I 

nedenstående diagram ses, hvilke termer selskaberne primært anvender til beskrivelse af Special 

Items. På baggrund heraf kan det ses, at størstedelen af de danske selskaber anvender begrebet 

“Special Items” hvorimod de europæiske i højere grad anvender forskellige begreber.  

I forbindelse med analysen af, hvordan de forskellige begreber defineres, bliver der primært foku-

seret på, hvordan selskaberne definerer: Natur, størrelse og frekvens. Disse tre kriterier er udvalgt 

på baggrund af den tidligere beskrevne definition af Special Items, jf. afsnit 4.2.5. Der gøres hertil 

opmærksom på, at selskabernes definitioner er indhentet fra deres senest aflagte årsrapport ved 

udarbejdelsestidspunktet af denne afhandling.      

16 Volkswagen AG, Total S.A., British Petroleum PLC, Anheuser-Busch InBev SA/NV

17 Langly Holding PLC, Renew Holdings PLC, Unilever PLC, IMCD N.V. og Altran SA
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Figur 9 – Præsentation af begreb i regnskaberne: 

Egen tilvirkning. Ovenstående figur 9 er en præsentation af begreberne anvendt i selskabernes 
regnskaber. Mørkeblå farvekode indikere at det er OMX 25 selskaber, blå danske store noteret 
selskaber og lyseblå nationale europæiske noteret selskaber. Begreberne er opdelt i kategorierne; 
Special Items, Non-recurring items og andet. I andet foreligger begreber som er usædvanlige i 
forhold til de ellers gængse, begreber som er påset anvendt.

6.2.2.1 Special Items  

     Selskaberne er i overvejende grad enige om, hvad definitionen af Special Items el.lign. konkret 

dækker over. Selskaberne beskriver overvejende Special Items som indtægter og/eller omkostnin-

ger, som er væsentlige/signifikante, og som ligger uden for selskabets primære drift.  

• Ét selskab indikerer ikke, at der skal være tale om en væsentlig/signifikant størrelse.  

• Ét selskab definerer ikke, hvad naturen af posten skal være, men kommer dog med en 

række eksempler på hvad de anser som værende Special Items 

• Ét selskab definerer ikke Special Items  

     Selskaberne differentierer sig primært i forhold til, hvordan de omtaler frekvensen af deres Spe-

cial Items. Fordelingen ser således ud: 

• 4 af selskabernes definitioner indikerer, at Special Items kan være non-recurring 

• 2 af selskabernes definitioner indikerer, at Special Items er non-recurring 
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• 2 af selskabernes definitioner indikerer, at Special Items er infrequent 

• 2 af selskabernes definitioner indikerer ikke frekvensen  

     På baggrund af overstående ses det, at selskaberne skelner mellem infrequent og non-recurring, 

men hvordan adskiller disse termer sig fra hinanden? 

Infrequent 

     Poster, der anses som værende infrequent, er poster, der ikke rimeligt kan forventes at opstå in-

den for adskillige regnskabsperioder, taget selskabets branche og miljø i betragtning. (IASB, 2017)  

Non-recurring  

     For en konkrete vurdering af hvad non-recurring betyder, ser man til IASB som fortæller, at 

begrebet ikke er nyttigt for regnskabslæser medmindre regnskabsaflægger selv definerer, hvilke 

poster der lægges i begrebet. Derudover påpeges det, at dette begreb generelt kan skabe tvivl for 

regnskabsbruger, da begrebet er ukonkret (IASB, 2017).  

     På baggrund af overstående vurderes det, at non-recurring ikke klart kan defineres, da dette 

skal defineres af regnskabsaflægger. Begrebet kan tydes som, at posten aldrig kommer igen, som 

også er det, man kan tyde af begrebet one-offs. Men ligesom med one-offs er det svært at forud-

sige, at en lignende post aldrig vil fremkomme i regnskabet igen, da meget få poster kan vurderes 

som aldrig, med sikkerhed, at kunne vende tilbage. 

 

     Special Items kan således overordnet set defineres som poster, der er specielle i størrelse, natur 

og/eller frekvens.  

6.2.2.2 Non-recurring items 

     Det ses, at udelukkende europæiske selskaber har anvendt non-recurring items til præsentation 

af Special Items el.lign. I forbindelse med gennemgangen af disse er følgende fundet: 

• 2 ud af 4 selskaber definerer, at non-recurring items er særlig af natur og størrelse 

• 2 ud af 4 selskaber definerer ikke natur og størrelse af deres non-recurring items 

• 3 ud af 4 selskaber definerer, at posten er non-recurring i frekvens  

• 1 ud af 4 selskaber definerer, at posten er infrequent i frekvens 

     Som nævnt i diskussionen i foregående afsnit “Special Items” kan anvendelsen af non-recurring 
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items skabe tvivl hos regnskabslæser. Overordnet ser det ud til, at “non-recurring items” indehol-

der de samme kriterier for klassifikation som under Special Items.  

6.2.2.3 Andet 

     Der er registreret tre tilfælde, hvor der hverken er anvendt “Special” eller “non-recurring” som 

beskrivelse for posten. Ét selskab anvender begrebet “Non-operating items”, som anses som væ-

rende meget transparent beskrevet. Selskabet definerer poster som indgår i denne, som værende 

poster, der ikke er en del af den underliggende aktivitet, men som har en meningsfuld relevans for 

investor. Definitionen benævner ikke noget om frekvens.      

Ét selskab anvender begrebet “Special non-recurring items” og definerer i deres årsrapport både 

begrebet one-offs og special non-recurring items. One-offs anses som værende poster, der i deres 

natur er ikke-tilbagevendende. Special non-recurring items er poster der anses som værende spe-

ciel i sin natur i forhold til selskabets primære aktivitet. Overordnet set definerer selskabet “Special 

non-recurring items” som værende poster, der er specielle i natur og non-recurring i frekvens. 

Størrelsen af posten benævnes således ikke.   

     Ét selskab anvender “non-underlying items”. Det beskrives, at denne er særlig af natur og/eller 

frekvens. Der næves dog ikke noget om størrelsen af posten. 

Ét selskab anvender “exceptional items”, der beskrives som værende særlig af natur og størrelse. 

Der nævens her ikke noget om frekvensen af transaktionerne/begivenhederne.  

6.2.2.4 Opfyldelse af klassificeringskriterier 

     Selskaberne differentierer i, om en post skal opfylde alle kriterierne for at blive klassificeret som 

Special Item, eller om posten kan “nøjes” med at opfylde to kriterier. 10 selskaber definerer Spe-

cial Items ved benævnelse af alle tre kriterier. 9 af de 10 selskaber definerer at blot to kriterier skal 

opfyldes, såfremt en post kan klassificeres som værende speciel. Ét selskab siger af ordlyd at alle 

tre kriterier skal være opfyldt, såfremt en post skal kunne klassificeres som værende special. 7 ud 

af de i alt 18 selskaber nævner kun to kriterier for indregning. Flere selskaber nævner ikke noget 

omkring størrelsen af poster, der klassificeres som Special Items.  

6.2.2.5 Delkonklusion  

     På baggrund af gennemgangen er følgende hypoteser blevet besvaret:  

Hypotese 3: At størstedelen af OMX C25 selskaberne anvender Special Items el.lign. i regnskabet. 



86

Det er påset, at størstedelen af OMX C25 ikke har Special Items el.lign. i selve regnskabet. Det bør 

igen bemærkes at der i denne afhandling skelnes mellem regnskabet og ledelsesberetningen. Yder-

mere ses det, at flere selskaber anvender ”other operating income” og ”other income and expen-

ses” mm. I forbindelse med gennemgangen af disse noter er det påset, at nogle af de indtægter/

omkostninger, der er indregnet under disse, er omkostninger, der af ordlyd er klassificeret under 

Special Items i andre selskaber. Altså er der kun 6 selskaber i C25 der har en tilknyttet noter, som 

har til formål at beskrive de indtægter/omkostninger, der måtte være ifm. Special Items. Derfor 

afkræftes hypotese 3.    

Hypotese 4: Selskaberne er overvejende enige i anvendelsen af Special Items el. Lign (definition) 

     På baggrund af gennemgangen af selskabernes definition af deres Special Items el.lign. kan det 

konkluderes, at selskaberne overvejende er enige om, hvilket grundlag der anvendes til klassifice-

ring af Special Item poster. Overordnet set klassificerer selskaberne ud fra følgende grundlag:   

• Natur – Poster der ligger uden for selskabets ordinære drift, eller særlige begivenhed-

er/transaktioner.   

• Størrelse - Poster der skal være af en væsentlig størrelse.

• Frekvens - Poster der ikke rimelig kan forventes at opstå igen.

     I forbindelse med gennemgangen er det påset, at selskaberne er mest uenige om udvælgelsen 

af et begreb, der dækker frekvensen. Som tidligere nævnt kan der som regnskabslæser være tvivl 

om, hvordan begreberne skal forstås. Det vurderes dog, at selskaberne primært mener det samme, 

uafhængigt af begrebsvalg. Hertil er størstedelen af selskaberne enige om, at minimum to af krite-

rierne for klassificering skal opfyldes, før en post kan klassificeres som Special Item. 

     Selskaberne er derved overordnet enige om anvendelsen af kriterierne for klassificering, som 

også stemmer overens med definitionen fastsat i denne afhandling, jf. afsnit 4.2.5. Derfor bekræf-

tes hypotese 4.   
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6.2.3 Præsentation af Special Items 

6.2.3.1 Nøgletal (Non-GAAP measures) 

     Følende afsnit har til formål at afdække følgende hypoteser:  

Hypotese 5: Alle selskaber der anvender Special Items el.lign. har min. Ét justeret non-GAAP 

præ-stationsmål.    

     I forbindelse med gennemgangen af de 18 regnskaber er det identificeret, at der præsenteres 

minimum ét non-GAAP præstationsmål i ledelsesberetningen. Dette stemmer overens med vores 

forventning, da alle selskaberne indeholder Special Items el.lign. poster.  

Figur 10 – Non-GAAP measures: 

Egen tilvirkning. Figur 10 illustrerer de Non-GAAP measures, som er anvendt i de udvalgte 
analyseret regnskaber.

     Første del af denne analyse tager udgangspunkt i præsentationen af relevante non-GAAP mea-

sures. Disse er opdelt på følgende kategorier; EBIT (adj.), EBITA (adj.), EBITDA (adj.), Net profit 

(adj.), Special Items (el.lign.).  
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     Som illustreret i figur 10 er det mest rapporterede non-GAAP measures EBIT adj. (26%).  Ge-

nerelt set udgør justerede nøgletal 47% af populationen, af disse udgør 78% udelukkende juste-

ringer af Special Items (el.lign.), hvor 22% af justeringerne omhandler en justering af både Special 

Items (el.lign.) og enten ophør af aktiviteter, amortisering af immaterielle aktiver eller erhvervelser 

og frasalg. Regnskabsbruger tillægger oplysninger om fremtidig udvikling i omsætning, EBITDA 

eller EBIT højt som fortrukne resultatmål. Årsagen til at EBITDA og EBIT efterspørges mere skyl-

des, at disse fortæller om virksomhedens grundlæggende drift. Det er derfor interessant, at EBIT 

adj. og EBITDA adj. er de nøgletal der er observeret flest gange, men også forventeligt da det er de 

præstationsmål, der er højst efterspørgsel efter (PwC, Copenhagen Business School, 2017).  

6.2.4 Anvendelse af Special Items 

     Alle selskaber, som er anvendt til denne analyse, har Special Items el.lign. poster i deres regn-

skab. Men hvad ligger der konkret i disse poster?  

     Nedenstående er en opgørelse over, hvordan selskaberne har klassificeret deres Special Items. 

Opgørelsen er baseret på den seneste aflagte årsrapport ved udarbejdelsen af denne afhandling.    

Category Companies 

Restructuring costs 10 

Gain/loss related to acquisitions and divestments 10 

Other 9 

Impairment cost 6 

Tax related items 4 

Gain/loss related to disposal of assets, entities and activities 4 

Settlement and costs in connection with lawsuits 4 

Fair value 2 

Reversal of impairment 2 

Joint venture / mergers 1

Tabel 14 – Regnskabsposter som indgår i Special Items: 

Egen tilvirkning. Tabel 14 er en oversigt over de regnskabsposter som observeret klassificeret som 
værende Special Items i selskaberne regnskaber. Tabellen har til formål at indikere, hvilke som 
fremgår flest gange ud fra den analyseret population.
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6.2.4.1 Restructuring cost

     I 10 ud af 18 selskaber er restruktureringsomkostninger klassificeret under deres Special Items 

på baggrund af senest aflagte årsrapport.  

     Men er omstruktureringsomkostninger i realiteten et Special Item? På baggrund af definitions-

gennemgangen og fastsættelse af dertilhørende rammer, kan det det konkluderes, at omstruktu-

reringsomkostninger kan medtages afhængigt af omstændighederne. Et eksempel på hvornår et 

selskab ikke kan medtage omstrukturering som et “Special Item” kan være:  

• Et selskab der skal gennemføre et omstruktureringsprogram som forventes at strække 

sig over flere årsrapporter, eller  

• Et selskab der regelmæssige erhverver andre enheder/selskaber og derved påtager sig 

rekonstruktionsomkostninger.

 

     Overstående vurderes ikke som værende Special Items. I scenarie 1 er der tale om en omstruk-

turering, der forventes at strække sig over flere år. Altså opfylder hændelsen ikke kriteriet “fre-

kvens”, som er defineret i afsnit 4.2. Det kan hertil diskuteres, om begivenheden (omstrukturering 

programmet) opfylder kriteriet for at være særligt af natur. På den ene side kan der argumenteres 

for, at det er en enkeltstående begivenhed, men på den anden side, kan man se til organisations-

teori som fortæller, at et selskab skal være dynamisk og derved være i konstant forandring. På 

baggrund af dette må restruktureringsomkostninger være forventeligt da selskabet ellers vil gå i 

“stilstand”. Restrukturering burde derfor anses som en del af selskabets forsatte drift. Selskaber bør 

derfor måles på, hvordan de driver selskab og ikke på hvordan de tjener deres penge.

     I scenarie 2 er der tale om et selskab, der jævnligt erhverver/opkøber andre selskaber. I forbin-

delse med opkøb må det generelt antages, at der vil være en række omstruktureringsomkostninger 

forbundet med opkøbet. Det er derfor forventeligt, at denne type omkostninger vil opstå. Hvis 

selskaber jævnligt erhverver andre selskaber, kan man altså forvente, at denne omkostning vil 

fremkomme ved samtlige erhvervelser. Omstruktureringsomkostninger vil i dette scenarie aldrig 

være et Special Item, idet:  

• Frekvens: Selskabet erhverver selskaber “jævnligt”  

• Natur: Da selskabet erhverver selskaber jævnligt, må det ligge inden for selskabets 

almindelige drift.  
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Såfremt overstående skulle kunne indregnes som et Special Item, vurderes det, at der skal nogle 

ekstraordinære omstændigheder til. Et eksempel herpå kunne være omstruktureringsomkostnin-

ger, der er væsentligt større end normalt, grundet en ekstraordinær begivenhed der gjorde om-

kostningen speciel af natur eller størrelse.    

6.2.4.2 Gain/loss related to acquisitions and divestments 

     10 ud af 18 selskaber har haft indtægter/omkostninger relateret til erhvervelse og frasalg klas-

sificeret i deres Special Items på baggrund af senest aflagte årsrapport. Det bør nævnes, at denne 

både indeholder opkøb og frasalg. Såfremt man havde dekomponeret disse, havde man haft et 

eksakt antal af henholdsvis opkøb og frasalg. Det er dog påset, at nogle selskaber præsenterer både 

“acqusitions” og “divestments” på samme linje, og derved må antages at nettofisere beløbet. Det er 

derved begrænset, hvor meget linjen kan dekomponeres som regnskabslæser.  

     Alle erhvervelses- og frasalgsrelaterede omkostninger såsom; rådgivning-, advokat-, revisions- 

og andre professionelle konsulentomkostninger indgår i “acqusitons-” og “divestments costs”.   

     For at kunne indregne disse som værende af speciel karakter, bør der ses på, hvor jævnligt 

selskabet opkøber/frasælger. Såfremt dette er noget selskaberne, gør jævnligt, kan det diskuteres, 

hvorvidt dette reelt set er et Special Item, da frekvensen mellem lignende transaktioner vil være 

lav. Hertil kan man også se på, hvad naturen af opkøbet er, er det f.eks. et selskab, som har samme 

primær aktivitet som det opkøbende selskab? I så fald vil naturen af opkøbet falde indenfor selska-

bets primære drift, da der i højere grad er tale om uorganisk vækst end blot at bidsidde kapitalan-

dele. Der skal laves en individuel vurdering på et case-by-case niveau, om opkøbet/frasalget burde 

indgå som et Special Item. Såfremt selskabet jævnligt opkøber/frasælger, bør der også ses på, om 

det specifikke opkøb/frasalg er væsentlig større, end man generelt forventer for denne type trans-

aktioner.  

6.2.4.3 Impairment cost 

     Seks selskaber har registreret impairments costs, og to selskaber har registreret reversal of 

impairment som værende Special Items. Det er påset at impairment costs primært består af 

impairment af brands, impairment cost relateret til omstrukturering og gevinster samt tab på 

afhændelser. Hertil lister nogle selskaber blot “impairment losses/loss reversal”, hvor andre skriver 

“impairment on (in)tangible assets”. Dét begge har til fælles er, at der ikke er beskrevet, hvad det 

helt nøjagtig er impairment af, hvorfor det er svært som både regnskabsbruger og læser at identifi-

cere, hvorvidt der reelt er tale om Special Item. 
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6.2.4.4 Tax related items 

     Fire selskaber har listet skatterelaterede transaktioner eller begivenheder som Special Items. 

Dette har inkluderet; After tax inventory effect, Brazil state tax regularization program, non-recur-

ring taxes, hyperinflation adjustment for Argentina deferred tax, taxes related to the reorganisation, 

impact of US tax reform.  

Skatte relaterede poster er typisk afledte effekter af andre Special Items eller effekter af skatteregu-

leringer fra omverdenen.  

6.2.4.5 Gain/loss related to disposal of assets, entities and activi-

ties 

     Gevinst og tab relateret til afhændelse af aktiver, enheder og aktiviteter. Når man taler om af-

hændelse af aktiver, enheder og aktiviteter, ser man til IFRS 5 “Non-current assets held for sale and 

discontinued operations”. Under denne standard vil der udelukkende fokuseres på “discontinued 

operation”, og derved ikke det af standarden som vedrører “assets held for sale”.  

     Jf. IFRS 5.32 er en ophørt aktivitet en del af et selskab, som enten er afhændet eller er klassifice-

ret som besiddelse med henblik på salg, og som:  

• Udgør et identificerbart, betydeligt forretningsområde eller et geografisk område  

• Er en del af en samlet koordineret plan for afhændelse af et identificerbart, betydeligt 

forretningsområde eller et geografisk område 

• Er en dattervirksomhed, som udelukkende er anskaffet med henblik på salg.  

     I IFRS 5.32 anvendes ordne “en del” som er defineret i IFRS 5.31. “En del” omfatter virksomhe-

dens aktiviteter og pengestrømme, som klart kan adskilles både driftsmæssigt og regnskabsmæs-

sigt fra resten af virksomheden. Altså en pengestrømsfrembringende enhed eller gruppe af enhe-

der, som besiddes med henblik på anvendelse.  

     Ophørt aktivitet skal præsenteres med et enkelt beløb i totalindkomstopgørelsen, da denne 

skal præsenteres særskilt fra den fortsættende drift. Hertil skal overskud/tab af ophørte aktivitet 

eller gevinst/tab efter skat indregnet ved måling til dagsværdi med fradrag fra omkostninger til 

salg eller salg af aktiver eller afhændelsesgrupper, der udgør den ophørte aktivitet. Der skal hertil 

udarbejdes en analyse af den ophørte aktivitet. Denne kan præsenteres i noterne eller i totalind-

komstopgørelsen.  
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     Såfremt afhændelse af aktiver, enheder eller aktiviteter skal kunne klassificeres som værende et 

Special Items, må de altså ikke kunne opfylde nogle af de overstående kriterier. F.eks. afhændelse 

af ét produktionssted som ikke enkeltstående vurderes at udgøre et identificerbart, betydelige for-

retningsområde. På baggrund heraf bør gevinster eller tab på afhændelser af aktiver, enheder eller 

aktiviteter kun indregnes som Special Items, såfremt disse ikke opfylder kriterierne for indregning 

som “discontiued operationer”. 

     Det kan dog diskuteres om lukning af produktionssites eller kontorer bør klassificeres som væ-

rende af speciel karakter, eller om dette i virkeligheden er forventeligt, når man driver forretning. 

Når man ser til Carlsberg, er det påset, at der indregnes afhændelse af et bryggeri site i Trondheim 

som værende et Special Item. Carlsbergs primært aktivitet er at “brygge” drikkevare. Bør frasalg 

af bryggerier derved klassificeres som Special Items? Da det er noget der tilknytter sig selskabets 

primær aktivitet, kan det ikke vurderes af være speciel af natur. Om det opfylder kriterier for fre-

kvens, afhænger af hvor ofte sådanne frasalg/afhændelser sker. I Carlsbergs tilfælde ses det, at der 

jævnligt afhændes bryggerier, hvorfor kriteriet for frekvens ikke kan ses som opfyldt.  

     Såfremt omkostningen ikke var indregnet i Special Items, vurderes disse at skulle indregnes un-

der “other operating costs”, men da der er tale om en omkostning i en væsentlig størrelse og som 

vedrørende Discontiued operations, altså noget der har 0% i predective value, klassificeres denne 

som værende et Special Item.    

6.2.4.6 Settlement and costs in connection with lawsuits 

     Der er i alt registreret fire selskaber, som indeholder omkostninger i forbindelse med retssager 

i deres Special Items. Det er dog ikke alle retsrelaterede omkostninger, som kan indregnes. Al-

mindelige periodiske advokatomkostninger, kan ikke indregnes som et Special Item og skal forsat 

indregnes under andre eksterne omkostninger. Såfremt man har én meget stor retssag, som derfor 

medfører flere advokatomkostninger, kan denne indregnes som et Special Items, da man ikke for-

venter, at en lignende størrelse retssag vil forekomme igen indenfor adskillige regnskabsperioder.  

6.2.4.7 Fair value 

     To selskaber har registreret effekten af fair value som værende et Special Item. Fair value eller 

dagsværdi er det beløb, hvortil et aktiv kan udveksles, en forpligtelse eller et tildelt egenkapitals 

instrument kan udveksles mellem kyndige, villige parter i en armslængde transaktion. (jf. IFRS 2 

Appendix A.)  
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     Når man ser til IASB exposure draft, beskrives det at gevinst eller tab der opstår ved genmå-

ling af poster, der skal måles til dagsværdi, generelt set ikke skal klassificeres som et Special Item.  

Dette skyldes, at dagsværdi sandsynligvis vil ændre sig i hver rapporteringsperiode, hvorfor 

gevinst eller tab ved genmåling vil opstå i hver rapporteringsperiode. Da der lige præcis er tale 

om genmålinger i hver rapporteringsperiode, er der tale om forventede gevinster eller tab. Der er 

altså ikke tale om noget, der er specielt i natur eller frekvens, hvorfor det ville være vildledende at 

klassificere dette som Special Items.  

6.2.4.8 Joint venture/mergers 

     Ét selskab har klassificeret omkostninger relateret til joint venture som et Special Item. Der er 

hermed udelukkende tale om omkostninger i forbindelse med etablering af joint venture. Den 

regnskabsmæssige håndtering af joint ventures beskrives i IAS 28, og vurderes ikke relevant for af-

handlingens problemfelt. Det vurderes dog, at omkostninger relateret til joint ventures og fusioner 

kan indregnes som Special Item, da disse kan være specielle af størrelse, natur og/eller frekvens.  

6.2.4.9 Other 

     Der er registreret ni selskaber som har Special Items, og som ikke har kunne kategoriseres 

under nogle af de andre pre-definerede kategorier. Der er her registreret; Gulf of Mexico oil spill 

response, financial cost related to Mexico oil spill, enviromental and other provisions, defined 

benefit pension scheme guaranteed minimum pension equalization, high court requirement to 

equalise pension benefits, one offs items, net monetary gain arising from hyperinflationary econo-

mies og others.  

     Det er påset, at flere selskaber har registreret “other” i noten vedrørende Special Item. Det 

er ikke angivet, hvad disse indeholder. Ud fra de overstående registreringer kan det overordnet 

vurderes at være tale om branchespecifikke poster, hvorfor det vurderes mindre relevant at udspe-

cificere disse i denne afhandling. Dette skyldes at det primære fokus i overvejende grad vil være på 

den type poster, som anvendes kontinuerligt af flere selskaber på tværs af brancher.  

6.2.5 Tilbagevendende Special Items 

     I forbindelse med gennemgangen af de 18 selskaber er regnskaberne i perioden 2015-2019 

gennemgået. Dette er udelukkende gjort for at identificere, om selskaberne har en tendens til at 

klassificere samme eller lignende omkostning flere gange. Det er her påset, at flere selskaber klas-

sificerer samme eller lignende omkostninger, som værende Special Item i flere år i træk. Det kan, 
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på baggrund heraf, diskuteres om selskaberne reelt burde have klassificeret disse omkostninger 

som værende af speciel karakter. Det bør benævnes, at man som undersøger ikke har mulighed for 

at vurdere nøjagtigt, om disse omkostninger burde have være klassificeret på anden vis.

  

     I forbindelse med gennemgangen af den 5-årige periode er det identificeret, at flere selskaber 

først er begyndt at anvende Special Items inden for denne periode, det er derfor for flere af selska-

berne, en nyere tilføjelse til regnskabet. Ydermere er det påset, at ikke alle selskaberne præsenterer 

Special Items på en særskilt linje i resultatopgørelsen, og at nogen også først er begyndt på dette 

inden for perioden.  

I nedenstående tabel ses hvor mange selskaber, der har tilbagevendende Special Items opdelt pr. 

kategori.  

Special Item Antal selskaber 

Restructuring costs 8 

Gain/loss related to acquisitions and divest-ments of enterprises 6 

other 6 

Gain/loss related to disposal of assets, entities and activities 5 

Impairment costs 4 

Settlements and costs in connection with lawsuits 3 

Tax 3 

Fair value 1 

Reversal of impairment 0 

Joint venture / fusion  0 

Tabel 15 – Tilbagevendende regnskabsposter klassificeret som Special Items:

 Egen tilvirkning. Tabel 15 er en tabel over regnskabsposter, som er observeret at have tilbageven-
dende karakter under klassifikation Special Items i selskabernes regnskaber.

     På baggrund af overstående tabel ses det, at omstruktureringsomkostninger er dét Special Items 

som fremkommer flest gange i den 5-årige periode. I alt har otte selskaber registreret omstruktu-

reringsomkostninger som et Special Item mere end en gang.  

     På baggrund af overstående kan det diskuteres, hvorvidt følgende Special Items i realiteten bør 

eller burde have være klassificeret som Special Items:  

• Omstruktureringsomkostninger 

• Indtægter/omkostninger relateret til erhvervelser og frasalg  
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• Indtægter/omkostninger relateret til afhændelse af aktiver, enheder og aktiviteter 

• Impairment 

• Retssager 

• Dagsværdiregulering 

     “Other” kan indeholde virksomhedsspecifikke poster eller blot Special Items, der er kategori-

seret som “Other”. På baggrund af uigennemsigtigheden af disse samt den skiftende natur, ses der 

ikke yderligere på denne. Herudover vil gengående skatterelaterede poster ikke gennemgås grun-

det naturen af disse. 

Det er i virkeligheden interessant, at omkostninger til omstruktureringer og erhvervelser/frasalg 

fremkommer så ofte hos så stor en andel af selskaberne. Dette kan tyde på, at det er omkostninger, 

som i højere grad bør anses som værende en del af selskabets almindelige drift. Hvis et selskab 

enten årligt eller jævnligt har omstruktureringsomkostninger, burde dette så ikke indregnes i 

driften og ikke som en speciel post? Hvis man som selskab hvert år opkøber mindre selskaber, der 

har samme primære aktivitet som en selv i forbindelse med uorganisk vækst, bør dette så ind-

regnes som et Special Item, eller bør det i realiteten indregnes i driften? Det kan ikke endegyldigt 

konkluderes på ovenstående, da vurdering af anvendelse af Special Items skal ske individuelt på et 

case-by-case basis. Det vurderes dog, at disse er nogle væsentlige overvejelser man bør have.  

6.2.6 Delkonklusion 

     I overstående analyse har haft til formål at besvare de fastsatte hypoteser. Konklusionen på disse 

blev således:  

Hypotese 5: Alle selskaber der anvender Special Items el.lign. har min. ét justeret non-GAAP præsta-

tionsmål. 

     Hypotese 5 er bekræftet, da det er påset, at minimum ét non-GAAP præstationsmål er præ-

sen-teret hos alle de 18 selskaber som indgår i analysen. Det stemmer overens med forventnin-

gen, da analysen går på Special Items, som er en post forfatterne forventes, der ofte reguleres for 

i præstationsmålende. Hertil er de selskaber, der er anvendt i analysen udvalgt på baggrund af, at 

de indeholder Special Items i deres regnskab, hvilket styrker forventningen til, at justerede non-

GAAP præstationsmål fremgår. De mest registrerede non-GAAP justerede præstationsmål er 

EBIT adj. og EBITDA adj.  
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Hypotese 6: At selskaber har en tendens til at anvende samme eller lignende, poster over flere årsrap-

port. 

     For at kunne be- eller afkræfte denne hypotese er regnskaberne for de 18 selskaber i perioden 

2015-2019 gennemgået. I forbindelse hermed er det påset, at flere af selskaberne har Special Items 

af samme eller lignende karakter, der går igen i perioden. Det er hertil påset at kun tre selskaber 

ikke umiddelbart har nogle Special Items der går igen. På baggrund af dette vurderes hypotese 

seks som bekræftet. De mest observerede Special Items, som går igen, er; omstruktureringsom-

kostninger, Indtægter/omkostninger relateret til erhvervelser og frasalg samt indtægter/omkost-

ninger relateret til afhændelse af aktiver, enheder og aktiviteter 

6.2.7 Præsentation danske vs. europæiske selskaber 

     Selskaberne præsenterer deres Special Items vidt forskelligt. I dette afsnit vil de danske og 

eu-ropæiske selskaber adskilles. Denne adskillelse skyldes, at de danske selskaber opstiller efter 

ÅRL’s regnskabsskema. I noterne vægtes regnskabsbruger oplysninger om særlige poster højt, hvil-

ket skyldes et øget fokus over de seneste mange år. Undersøgelsen viser også, at brugerne vurderer 

vigtigheden af oplysningerne højt og mener samtidigt, at der er plads til forbedring af noten og 

dets indhold (PwC, værdien af årsrapporten). 

 6.2.7.1 Danske selskaber  
     Der er totalt otte danske selskaber. Af disse er der to selskaber, som ikke har Special Items i 

regnskabsåret 2019. Syv selskaber præsenterer Special Items på en særskilt linje i resultatopgørel-

sen, og alle har et mellemtotal inden som enten hedder “Operating Profit before Special Items” 

eller “EBIT before Special Items”. Ét selskab præsenterer hverken Special Items særskilt i resulta-

topgørelsen eller noteoplyser om denne. De udspecificerer dog deres Special Items i en begiven-

hedsopgørelse i ledelsesberetningen.    

     Alle 18 selskaber undtagen ét af de selskaber, der ikke har Special Items i regnskabsåret 2019, 

fremviser en begivenhedsopgørelse. Med en begivenhedsopgørelse menes en opgørelse hvori der 

står, hvilken begivenhed der har ledt til indtægten/omkostningen. Det bør dog benævnes, at detal-

jeringsgraden af denne varierer. Et eksempel på dette kunne være som nedenstående opgørelse fra 

DSV A/S
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Billede 1 – Noteoplysning DSV A/S regnskab 2019: 

Ovenstående billede er indhentet fra DSV konsolideret årsregnskab 2019 i noteoplysning 2.7. No-
teoplysningen indeholder regnskabsposterne som er klassificeret som værende Special Items.

     Det er hertil påset, at fire selskaber udarbejder en opgørelse over, hvilke linjer i resultatopgø-

relsen der rammes, og hvordan linjerne havde set ud såfremt Special Items indgik. Et eksempel på 

dette kunne være som nedenstående opgørelse fra DSV A/S.

Billede 2 - Noteoplysning DSV A/S regnskab 2019:

 Ovenstående billede er indhentet fra DSV konsolideret årsregnskab 2019 i noteoplysning 2.7. 
Noteoplysningen tydeliggøre over for regnskabslæser, hvilken effekt Special Items har for driften.

 

     Det er påset, at kun to ud af otte selskaber udarbejder en dybdegående beskrivelse af deres Spe-

cial Items I selve noten. De resterende seks selskaber beskriver typisk deres Special Items i en dy-
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bere grad i ledelsesberetningen. Det er dog påset, at man ikke refererer til den mere dybdegående 

forklaring af Special Items i noten, således at regnskabslæser kan finde lige netop det afsnit, der er 

relevant i ledelsesberetningen. Hertil fremhæver fire selskaber, at der er tale om en ledelsesmæssig 

vurdering når det kommer til Special Items.

6.2.7.2 Europæiske selskaber  

     Det er påset, at fire selskaber præsenterer deres Special Items særskilt i resultatopgørelsen og 

her angiver nogle af følgende mellemtotaler: Profit from operations before non-recurring items, 

operating profit before non-recurring item, operating profit og operating income on ordinary 

activities.  

     Der er totalt ti europæiske selskaber. Fem af disse selskaber har udarbejdet en begivenhedsop-

gørelse. Hertil er der ét selskab der kortfattet beskriver begivenheden og beløbet, og der er derfor 

ikke udarbejdet en tabel. Det er hertil påset, at kun ét selskab præsenterer, hvor Special Items 

rammer i resultatopgørelsen.

     Fem selskaber forklarer, hvad deres Special Items vedrører noterne. Der er dog en væsentlig 

forskel på detaljeringsgraden af forklaringerne. Ser men på Volkswagen har de en ni-siders note 

forklaring på en større retssag, som er det eneste deres Special Items indeholder, mod selskaber 

som knap benævner deres Special Items ud over begivenhedsopgørelsen. Det er her påset i noter-

ne, at ét selskab har en meget høj detaljeringsgrad, to selskaber beskriver deres Special Items til et 

tilstrækkeligt niveau og, to selskaber forklarer vagt deres Special Items. Dette vurderes ikke som 

værdiskabende for regnskabslæser. Kun to selskaber fremhæver, at der er tale om en ledelsesmæs-

sig vurdering.

     I forbindelse med gennemgangen er det påset, at flere selskaber giver en mere dybdegående 

beskrivelse af deres Special Items i ledelsesberetningen. Der refereres i ingen tilfælde til denne i 

noterne. Især i de europæiske regnskaber vurderes dette at kunne være en særlig hjælp til regn-

skabsbruger. Dette skyldes, at årsrapporterne er særligt lange og informationstunge. Flere af rap-

porterne overstiger 300 sider, og det kan derfor som regnskabslæser være svært at navigere rundt i 

rapporten grundet informationsoverload.   

6.2.7.3 Special income vs. Special costs  

     16 ud af 18 selskaber havde i 2019 Special Items poster med i deres regnskab. Hvoraf kun ét sel-

skab har højere Special Item indtægter end omkostninger. Det er hertil registret, at 50% af selska-
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berne har angivet en Special Item indtægt i 2019. Historisk set er der også påset meget få tilfælde i 

de sidste 5 år, hvor Special Item indtægter overgik omkostningerne. 

     At der er flere Special omkostninger end indtægter stemmer overens med forfatternes forvent-

ning og Kinney og Trezevant (1997) studier. Kinney og Trezevant påviste i deres undersøgelse af 

Classification Shifting, at ledelsen havde et større incitament til at opdele indtjenings-reducerende 

Special Items fremfor indtjenings-forøgende Special Items i resultatopgørelsen. Deres studier påvi-

ser således det samme som indeværende analyse af selskabernes anvendelse posten.

6.2.8 Delkonklusion 

     Overstående analyse har haft til formål at besvare de fastsatte hypoteser. Konklusionen på disse 

blev således:  

Hypotese 7: At oplysningerne i noten ikke er af en høj nok detaljeringsgrad til, at regnskabsbruger 

kan tages stilling til ledelsens klassificering af posten.

     På baggrund af gennemgangen af noteoplysningerne er det påset, at størstedelen af selskaberne 

generelt set er sparsomme, og kun valgt forklarer deres Special Items i selve noten. Størstedelen af 

selskaberne kommer med en mere dybdegående forklaring i deres ledelsesberetning men refererer 

i ingen tilfælde op til ledelsesberetningen. På baggrund heraf er det i få tilfælde muligt udelukken-

de at bero sig på noterne til regnskabet for at kende baggrunden bag Special Items posten. Dette 

stemmer også overens med PwC’s og CBS’s analyse, hvortil regnskabsbrugere vurderer, at der 

er plads til forbedring i noten for Special Items. På baggrund heraf vurderes det at hypotese 7 er 

bekræftet.  

Hypotese 8: At selskaberne i højere grad klassificerer Special Item expenses end Special Item income. 

     I forbindelse med denne hypotese er der udelukkende set på det finansielle regnskabsår 2019 

(FY18/19). Der er her opgjort Special Item indtægter vs. udgifter. På baggrund heraf er det fun-

det, at kun ét selskab har flere indtægter end omkostninger. Generelt set er det heller ikke alle 

selskaberne, der har Special Item indtægter, da kun 50% af de analyserede selskaber præsenterede 

dette i det finansielle regnskabsår 2019 (FY18/19). På baggrund heraf er hypotese 8 bekræftet.
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6.2.9 Kortsigtede incitamentsprogrammer  

     Antagelsen om at ledelsen foretager Earnings Management, har udfoldet sig i nedenstående 

hypotese. 

Hypotese 9: At der er en iboende bias i ledelsens klassifikation af Special Items el.lign. grundet kort-

sigtede incitamentsprogrammer.   

     Hypotesen har fundament i Walker’s (2013) undersøgelse af Earnings Management. Walker 

forklarer, at Classification Shifting er et fremragende værktøj for ledelsen, hvis man som ledelse 

har interesse i nettoindkomsten frem for værdien af indtjeningen. Ledelsen kan således inden for 

det legitime spillerum (figur 4, jf. afsnit 5.2), jf. Watts & Zimmerman (1990), agere nogenlunde 

ubemærket, så længe legitimiteten er indenfor selskabets implicitte og eksplicitte kontrakt. Denne 

legitimitet giver, ifølge Walker (2013), ledelsen et incitament til at flytte omkostninger vertikalt for 

at forbedre præsentationen af kerneforretningen, hvilket ifølge McVay (2006) kan camouflagers i 

restruktureringsomkostninger eller opkøb af virksomheder. 

     McVay (2006) undersøgelse fokuserer udelukkende på den klassifikation, som foretages i 

resultatopgørelsen. McVay kommer frem til at selskabernes indtjening fra den normale drift er 

højere i de regnskabsår, hvori selskabet bekender sig til anvendelsen af Special Items paradigmet. 

Paradigmet giver således ledelsen et øget incitament til at anvende posten, da denne er legitimeret 

af principalen. McVay foretager ikke en analyse af ledelsens kortsigtede incitamentsprogrammer, 

hvilket vurderes oplagt givet ledelsens indflydelse på regnskabsaflæggelsen. 

     For at teste hypotesen er der således foretaget en gennemgang af selskabernes incitamentspro-

grammer beskrevet i regnskaberne. Incitamentsprogrammerne er i alle de undersøgte selskaber 

opdelt i kort- og langsigtede programmer, hvoraf alle selskaber har et langsigtet program baseret 

på aktieoptioner i selskabet. De langsigtede incitamentsprogrammer er således ikke af interesse 

for indeværende analyse eller afhandlings problemfelt. De kortsigtede incitamentsprogrammer 

udviser nogen variation imellem selskaberne både nationalt og europæisk, se illustreret søjledia-

grammet nedenfor:
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Figur 11 – Ledelsens kortsigtede incitamentsparametre:

 Egen tilvirkning. Ovenstående figur 11 indeholder ledelsens kortsigtede incitamentsparametre 
opdelt i forhold til om selskabet er nationalt eller europæisk. X-aksen indikerer antallet af selska-
ber, hvori parameteret er fundet, mens Y-aksen er de forskellige parametre.

     Af ovenstående diagram kan det udledes, at europæiske selskaber i højere grad agerer med 

kortsigtede incitamentsparametre, som er adj. Non-GAAP Measures, modsat de nationale selska-

ber. 50% (fem ud af ti selskaber) af de undersøgte europæiske selskaber anvender EBIT adj., hvoraf 

udelukkende ét nationalt selskab bliver aflønnet på baggrund af denne. Det bør benævnes, at EBIT 

adj. hovedsageligt er justeret for Special Items. 

EBIT adj. er et Non-GAAP Measure som er beregnet på baggrund af ledelsens klassificering af 

indtægter samt omkostninger. Da ledelsen har muligheden for at kategorisere indtægter/omkost-

ninger, som hidrører fra den ordinære drift ned i poster såsom Special Items, har de mulighed for 

at øge indeværende års driftsresultat. En sådan klassifikation muliggør, at de med fordel kan fore-

tage Earnings Mangement for at opnå indeværende års bonuskriterier. Ledelsens mulige ibrugta-

gen af Classification Shifting stemmer ligeledes overens med Walker’s (2013) undersøgelse.

Outputtet af ovenstående analyse indikerer, at 50 % af de undersøgte europæiske selskaber mu-

liggør ibrugtagen af sådanne klassifikations strategier. Muliggørelsen må vurderes som værende i 

ledelsen interesse givet Agent principalteorien. Størstedelen af de nationale selskaber benytter sig 

af EBIT som bonuskriterie, hvorfor muligheden for Classification Shifting mellem den ordinære 

drift og Special Items er elimineret. 
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     I undersøgelsen er der ét europæisk selskab, som benytter sig af EPS adj., hvilket ud fra deres 

regnskabspraksis er baseret på EBIT Adj. Anvendelsen af sådan et bonuskriterie giver ligeledes le-

delsen incitament til indtægts-/omkostningsallokering, som beskrevet i førnævnte afsnit. Der er ét 

europæisk og ét nationalt selskab, som anvender EPS som værende et bonuskriterie. At selskaber-

ne anvender EPS som værende en del af ledelsens kortsigtede incitamentsprogram kan medføre, 

at ledelsen prøver at opfylde analytikernes forecast af selskabet. Givet at Althanasakou et al. (2009) 

konkluderede, at det finansielle marked i højere grad belønner selskaber, som når deres målsæt-

ninger, vil sådan et bonuskriterie kunne medføre Earnings Management. 

     Andre APM’er indeholder meget branche- og virksomhedsspecifikke præstationsparametre, 

såsom: Safety, order intake og NWC. Disse APM’er vil ikke undersøges yderligere givet det mang-

lende sammenligningsgrundlag. 

Cash Flow, som et kortfristede præstationsmål, forekommer hos fem af de europæiske selskaber, 

men kun tre gange for de nationale selskaber. Ifølge Cohen & Zorowin (2010) kan ledelsen ved 

anvendelse af Real Earnings Management, påvirke selskabets frie pengestrøm ved at accelerere 

salget gennem milde kreditbetingelser, rabatter el.lign. Den frie pengestrøm vil således fremstå 

bedre ved anvendelsen af Real Earnings Management. Konsekvensen ved anvendelsen er, at man 

giver afkald på maksimeringsaktiviteter som kan have en negative økonomisk effekt på selskabet 

på længere sigt. 

6.2.10 Delkonklusion 

     Ovenstående analyse af ledelsens incitamentsprogrammer har haft til formål at besvare neden-

stående hypotese:

Hypotese 9: At der er en iboende bias i ledelsens klassifikation af Special Items el.lign. grundet kort-

sigtede incitamentsprogrammer.   

     Hypotesen kan hverken be- eller afkræftes, da indeværende analyse har vist, at der foreligger en 

variation mellem nationale- og europæiske selskaber. Halvdelen af de europæiske selskaber, som 

er undersøgt i indeværende analyse, har haft justerede EBIT, et Non-Gaap Measure, som et legi-

timt kontraktuelt kortsigtede incitamentsprogram. At de europæiske selskaber i højere grad end 

de nationale selskaber, har incitament til at foretage Earnings Management var ikke forventeligt. 

Den iboende bias er således i højere grad tilstedeværende for ledelsen i de undersøgte europæiske 

selskaber.
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Analysen har således givet indikationer på to potentielle former for Earnings Managemet: Clas-

sification shifting og Real Earnings Management. Disse to potentielle former er set gennem nogle 

af selskabernes anvendelse af kortsigtede incitamentsprogrammer, som indeholder den frie pen-

gestrøm og EBIT adj. Ifølge Cohen & Zorowin (2010) vil ledelsen have større tilbøjelighed til at 

anvende Real Earnings Management i løbet af regnskabsåret, mens Classification shifting i højere 

grad bliver brugt mod regnskabsårets afslutning, for at ledelsen kan nå fastsatte målsætninger. Af-

handlingen er afgrænset fra at se på kvartalsregnskaber, hvorfor det ikke er muligt at konkludere 

på om selskaberne ibrugtager Real Earnings Management, men mulighed foreligger. Definitivt at 

bekræfte at Classifications Shifting forekommer er svært, da klassifikationen af poster i regnskabet 

er baseret på ledelsens subjektive skøn. Denne subjektivitet af posternes klassificering kan diskute-

res, se evt. afsnit 6.2.3, hvor de observerede Special Items beskrives, og afsnit 6.1.3, hvor interview 

respondenterne giver deres subjektive meningsdannelse omkring anvendelsen. 



104

Kapital 5
Diskussion
Formålet med dette kapitel er at diskutere afhandlingens interview- og regnskabsanalyse. Kapitlet 

indeholder en diskussion og en vurdering af det undersøgte problemfelt. Diskussionens formål er 

at bidrage til at besvare den fastsatte problemformulering.

 

05
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7. Diskussion
     Indeværende kapitel indeholder en diskussion og vurdering af afhandlingens omdrejnings-

punkt. Kapitlet vil således forsøge at tage stilling til det undersøgte problemfelt på en faglig og vel-

argumenteret måde. For på bedst mulig vis at besvare den fastsatte problemformulering diskuterer 

afhandlingen følgende undersøgelsesspørgsmål: 

• Er der konsensus omkring definitionen af Special Items?

• Hvordan anvender regnskabsaflægger Special Items i praksis? 

• Er gennemsigtigheden af den information, der fremgår i regnskabet, fyldestgørende?

• Vil øgede regulatoriske retningslinjer øge gennemsigtigheden og transparensen? 

• Forslag til præsentation af Special Items

     Det bør nævnes, at overstående ikke er en del af de listede problemstillinger, men derimod 

fungerer som undersøgelsesspørgsmål, der har til formål at danne rammen for besvarelsen af 

problemformulering. Lige nøjagtig disse skal hjælpe med at skabe struktur i diskussionen. Under-

søgelsesspørgsmålene er derudover udarbejdet for at sammendrage teori og empiri. Med udgangs-

punkt i de enkelte undersøgelsesspørgsmål diskuteres empirien. Formålet hermed er at identifice-

re eventuelle forskelle og ligheder mellem interessentgrupper og regnskabsaflæggere. Diskussion 

suppleres med opgavens valgte teorier og giver derudover plads til ny viden, når det anses som 

relevant og værdiskabende. 

     Konsensus omkring definition af Special Items vurderes relevant for besvarelsen af opgavens 

problemformulering, da dette danner grundlag for forståelse af terminologien.

 

     Regnskabsaflæggers anvendelse af Special Items i praksis vurderes relevant ud fra en Earnings 

Management-betragtning samt en grundlæggende forståelse for indholdet af posten. Undersøgel-

sesspørgsmålet tilvejebringer således en todelt diskussion, som har til formål at skabe en større 

forståelse for anvendelsen af Special Items.    

     Gennemsigtigheden af informationens tilgængelighed i regnskabet vurderes relevant, da regnska-

bet er det vigtigste kommunikationsværktøj fra selskab til regnskabsbruger (PwC, Copenhagen 

Business School, 2017). Diskussionen udspringer således af den asymmetri af information, som er 

beskrevet i principal-agent teori jf. afsnit 5.1.  
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     Øger regulatoriske ændringer gennemsigtigheden vurderes relevant, da IASB på nuværende tids-

punkt har igangsat et ændringsforslag til IAS 1, hvor lige netop ”unsual items” indgår. 

     Forslag til præsentation af Special Items vurderes relevant, da det gennem interviews og regn-

skabsanalyser ses, at selskaber præsenterer disse forskelligt.

7.1 Konsensus omkring definitionsforståelsen af Special 
Items?
     Afhandlingens problemfelt omhandler Special Items. På baggrund heraf har det været væsent-

ligt at undersøge, om der er konsensus om forståelsen af begrebet mellem selskaber, interessenter 

og nuværende lovgivning på området.

     I afsnit 4 har afhandlingen foretaget en dybdegående gennemgang af retningslinjerne/lov-

givningen vedrørende Special Items. Det er her fundet, at IFRS ikke har klare retningslinjer for, 

hvordan man definerer og anvender Special Items. Det vurderes derfor nødvendigt at gennemgå 

anden lovgivning for at få en dybere forståelse heraf. I forbindelse hermed finder afhandlingen det 

interessant at foretage en udredning af DK- og U.S.-GAAP’s definition af lignende poster. Tilsam-

men har disse GAAP’s og IASB’s Exposure Draft været med til at formulere afhandlingens definiti-

on af ”Special Items”. Special Items defineres således som:

”Væsentlige begivenheder og/eller transaktioner, hvoraf naturen, frekvens og/eller stør-

relsen er af usædvanlig karakter”

     Ovenstående definition er blevet anvendt i forbindelse med fortolkningen af de indhentede 

interviews og regnskaber. I analysen er der således foretaget en sammenligning mellem den teore-

tiske definition og partners definition heraf.

Det fremgår af analysen, at respondenter på tværs af interessentgrupper overordnet er enige i 

kriterierne, som de mener bør være opfyldt, for at transaktioner eller begivenheder kan defineres 

som Special Items. Respondenternes holdning til definitionsspørgsmålet kommer til udtryk på 

vidt forskellige måder, men de er overvejende enige om, at naturen og frekvensen er essentielle 

kriterier.
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Figur 12 – Indregningskriterier Venn diagram. 

Ovenstående figur 12 er egen tilvirkning: Modellen illustrerer definitionstrekanten, som indehold-
er tre parametre, hvoraf minimum to skal være opfyldt, for at posten kan klassificeres som et Spe-
cial Items. Ovenstående sorte cirkler indikerer respondenternes mening om definitionen af Special 
Items. OBS Niels Mengel er holdt uden for modellen, da han ikke udtrykte sin egen mening om 
definitionen. 

     I analysen af regnskaberne ses det, at selskaberne i anvendt regnskabspraksis i overvejende grad 

er enige om definitionen af Special Items. Det er påset, at alle opsætter kriterierne natur og fre-

kvens, hvortil størrelse udelukkende bliver anvendt af nogle selskaber. 

     På baggrund af afhandlingens analysegennemgang vurderes det, at natur og frekvens vægter 

tun-gest i udredelsen af kriterierne for Special Items. Det vurderes dog, at ”størrelse” er et væsent-

ligt kriterie at tage i betragtning. Der kan hertil sættes spørgsmålstegn til kriteriet ”frekvens”, der 

er en udefineret tidshorisont, som bærer præg af et subjektivt skøn. Der er dog klar enighed om 

kriteriet ”natur”, da både retningslinjer, respondenter og regnskabsaflæggere mener, at denne skal 

være uden for selskabets ordinære drift. 

Kriteriet ”størrelse” har ikke vundet samme indpas hos regnskabsaflæggerne og respondenterne. 

Det vurderes, at dette kan skyldes forskellige forståelser af termen. På den ene side kan det forstås 

som regnskabsmæssigt væsentligt, hvorfor det skal udspecificeres i regnskabet. På den anden side 

kan det forstås som signifikant større, end lignende transaktioner/begivenheder normalt ville 

være. 

På baggrund af ovenstående diskussion vurderer afhandlingen, at forfatternes oprindelige defini-

tion består. Da forfatterne er subjektive, anerkendes det dog, at definitionen ikke er fuldstændig 

objektiv. Definitionen vurderes dog at være et skridt mod en højere erkendelse. 
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7.2 Regnskabsaflæggers anvendelse af Special Items
     I ovenstående diskussion var der overvejende konsensus om definitionen af Special Items, men 

hvordan anvender regnskabsaflægger egentlig posten i praksis?

     Når det kommer til anvendelsen af Special Items, kan man drage inspiration af Earnings Ma-

nagement jf. afsnit 5.3.Teoretikere såsom (Walker, 2013) samt (McVay, 2006) udfordrer ledelsens 

anvendelse af vertikal bevægelighed i regnskabets resultatopgørelse. Den vertikale bevægelighed 

giver ledelsen anledning til at foretage Earnings Management som følge af deres kontraktuelle 

forhold til principalen.

Den vertikale bevægelighed blev analyseret i regnskabsgennemgangen med henblik på ledelsens 

incitamentsprogrammer, jf. afsnit 6.2.9. Programmerne hos de europæiske selskaber bar i over-

vejende grad præg af incitamentsparametre, som er påvirket af Special Items, såsom EBIT adj. 

Dette var ikke tilfældet hos størstedelen af de nationale selskaber. På baggrund heraf vurderer 

afhandlingen, at ledelsen i de europæiske selskaber har højere incitament til at foretage Earnings 

Management end nationale selskaber. Det kan diskuteres, om incitamentet hos ledelsen bruges for 

egen vindings skyld, men det står klart, at muligheden eksisterer. Principalen i nationale selskaber 

har i det kontraktuelle forhold til agenten indskrænket agentens egen økonomiske vinding ved 

anvendelsen af Earnings Management. Det kan dog diskuteres, om ledelsen foretager Earnings Ma-

nagement for at opnå analytikernes forecast med henblik på anden gevinst såsom image, aktiekurs, 

langvarige ansættelsesforhold samt evt. langsigtede optionsprogrammer. Yun Fan et. Al (2010) 

konkluderer i deres studier, at ledelsen i højere grad anvender Earnings Management i regnskabs-

årets sidste kvartal. Denne Earnings Management bærer præg af, at analytikere/investorer udeluk-

kende fokuserer på selskabets indtjening fra den primære drift. Studiet er formuleret på baggrund 

af Classification Shifting af Special Items, som påviste, at ledelsen i overvejende grad anvendte 

Classification Shifting for at opnå analytikernes/investorens forventninger eller forecast for selska-

bets primære drift (Fan, Barua, Cready, & Thomas, 2010). 

     Den vertikale bevægelighed bliver ligeledes beskrevet af respondenterne. Samtlige af respon-

denterne fandt det problematisk, at nogle selskaber benytter sig af en for aggressiv klassificering 

af posten. Aggressiviteten kommer forskelligt til udtryk hos respondenterne. Flere respondenter 

udtrykte, at de i højere grad ser indtjeningsreducerende end indtjeningsforøgende Special Items. 

Dette understøttes i analysen af regnskabsaflæggelsen, hvor det ses, at selskaberne i højere grad 

har indtjeningsreducerende end indtjeningsforøgende Special Items. Kinney and Trezevant (1997) 

påviste ligeledes dette fænomen med udgangspunkt i ledelsens incitament. Om dette er et ende-

gyldigt svar på, at der foretages en aggressiv klassificerings strategi, kan diskuteres. Det anerken-
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des, at man som regnskabsbruger ikke har den fornødne indsigt i, og information til at kunne 

vurdere dette. 

Det ses på baggrund af empiriske resultater, at analytikere revurderer indtjenings-forecasts på 

baggrund af Special Item-noten eller tilsvarende, som er præsenteret i årsrapporten. Det påvises 

dog også, at der er asymmetri i disse revurderinger, da analytikere revurderer indtjenings-forcast 

højere, når indtægtsforøgende Special Items forekommer. Hvis en tilsvarende indtægtsreduceren-

de Special Items forekommer, bliver forcastet ikke nedjusteret tilsvarende (Li, Su, Dong, & Zhu, 

2018).

     Det er ikke udelukkende Earnings Management, som vurderes i henhold til anvendelsen af 

Special Items. Afhandlingen foretager ligeledes en gennemgang af, hvad der indgår i posten. Re-

spondenterne ser omstruktureringsposter som en betydelig bestanddel af postens indhold. De er 

ligeledes enige om, at klassifikationen af legitimitet afhænger af den konkrete case, hvorfor de ikke 

mener, at der kan foretages en generalisering af omkostninger såsom omstrukturering. Legitimi-

teten kan således diskuteres, da klassifikation bunder i subjektive skøn, hvorfor der kan være en 

gråzone i ledelsens klassifikation. De er alle enige om, at udspecificeringen gennem Special Items 

er en hjælp for regnskabsbruger, men det kan diskuteres, om samtlige respondenter finder indhol-

det relevant for deres stillingtagen. Juul forklarer i interviewet, at han umiddelbart tager stilling 

ud fra regnskabets IFRS-bundlinje og således forbi passere posten Special Items. Den stigende 

tendens til, at ledelsen anvender skræddersyede nøgletal, bifalder analytikere og investorer, da det 

ofte kan give et renere billede af selskabets underliggende indtjening. Disse skræddersyede nøgle-

tal åbner ligeledes op for en diskussion af, hvordan ledelsen anvender vertikal bevægelighed (Beck 

L. , 2019). David Young, professor på den internationale business school INSEAD, som har forsket 

i området, udtaler: 

”Det gør det nemmere for selskabet at male et mere lyserødt billede af dets performance”

     Da respondenterne udelukkende responderer på et generelt plan, vurderes regnskabsanalysen 

fordelagtig i forhold til udspecificering af postens indhold. I gennemgangen af regnskaber er det 

påset, at de fleste af de analyserede regnskaber indeholder omstruktureringsomkostninger, hvil-

ket stemmer overens med respondenternes generelle holdning. Omstruktureringsomkostninger 

er dog ikke den eneste transaktion i posten, som bliver anvendt ofte. Kategoriseringen af indtægt/

tab relateret til erhvervelser og frasalg fremkommer i samme omfang som omstruktureringsom-

kostninger, hvilket flere af respondenterne også oplyser er en transaktion, der ofte forekommer. 

Fællesnævneren for disse omkostninger er, at de forekommer i adskillige succederende regnskabs-

år. På baggrund af dette kan det diskuteres, om omkostningerne opfylder kriterierne for at være 
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Special Items. Niels Andersen, Porteføljeforvalter hos Bankinvest, udtaler til Finans:

 

”Når omstruktureringerne sker hvert år, er det jo ikke ekstraordinære udgifter. Når man 

har en international forretning, hvor der løbende skal ryddes op, bør dette blive behand-

let som en del af den ordinære drift” 

(Beck L. , Taltrylleri eller god rengskabsføring? Sådan leger børsselskaber med re-

glerne, 2019)

Netop denne diskussion opstod i interviewet med afhandlingens faglige eksperter, som begge satte 

spørgsmålstegn ved, om en kontinuerlig anvendelse af poster med tilbagevendende forekomst 

klassificeres som ”Special Items”. Begge vurderer, at man kan mistænke anvendelsen, lignende 

poster som et redskab, regnskabsaflægger bruger for at drifte selskabet, hvorfor det ikke bør være 

et Special Item. Det kan herved diskuteres, om man som regnskabsbruger bør undersøge, hvordan 

ledelsen driver virksomheden som helhed, eller om man udelukkende bør undersøge selskabets 

primære aktivitet. Når man vurderer driften af selskabet, bør man tage stilling til reelle resultat-

drivers. Resultatdrivers kan defineres som de områder, man bør vurdere ledelsen på, f.eks. opkøb/

frasalg af enheder, selvom disse som udgangspunkt kan være specielle. 

7.3 Gennemsigtigheden af informationen tilgængelig i 
regnskabet
     Ud over indholdet af Special Items bør man se på de informationer, som er angivet i noten. Det 

vurderes, at selskaber bør benævne naturen af de indtægter/omkostninger, de har klassificeret som 

værende af speciel karakter, hvorfor især noten er vigtig. Afhandlingens analyse af respondenter-

nes meningsdannelse lægger op til diskussion. De faglige ekspert vurderer, at noten er en essentiel 

informationskilde for regnskabsbruger, mens analytikerne/investorerne identificerer generalfor-

samlingen som et mere informativt medie. Det kan således diskuteres, om noten reelt tilvejebrin-

ger informationen til regnskabsbruger, da de interviewede analytikere/investorer, ikke tillægger 

noten megen værdi. Da noten ikke indeholder tilstrækkelig information, kan dens betydning 

for interessentgruppen analytikere/investorer forekomme overflødig. Eksperterne tydeliggør, at 

de ikke mener, at noten er tilstrækkelig informativ for at regnskabsbruger og deres stillingtagen, 

hvorfor indførelsen af Exposure Draftet vil være en forbedring til den nuværende præsentation. 

Analytikerne/investorerne interesserer sig i højere grad for, at regnskabernes omfang reduceres, da 

de på nuværende tidspunkt vurderes for informationstunge. Diskussionen centrerer sig derfor om, 

hvorvidt man bør have større informationskrav, hvilket sandsynligvis vil øge detaljeringsgraden 

og derved regnskabets omfang, eller om man bør tilgå problemstillingen på anden vis. Brønd-
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gaard fra Finans mener ikke, at der foreligger en problemstilling i regnskabernes information. Han 

vurderer, at investorerne bør være ”voksne” nok til at kunne gennemskue ledelsens regnskabsaf-

læggelse. 

I analysen af regnskaberne er det påset, at detaljeringsgraden varierer betydeligt fra selskab til 

selskab. Nogle selskaber oplyser deres Special Items med så høj en detaljeringsgrad, at man som 

regnskabslæser ikke er i tvivl om, hvordan omkostningen er opstået, og hvorfor den er speciel. 

Andre selskaber benævner kun Special Items som en kategorisering. Disse selskaber tilknytter 

ikke en forklarende brødtekst, der fortæller om transaktionen og/eller begivenheden. 

     Flere selskaber beskriver meget kortfattet i noten, hvad deres Special Items vedrører. Det er 

dog påset, at flere af selskaberne også benævner nogle af disse omstændigheder i ledelsesberet-

ningen. Som benævnt af analytikerne/investorerne består mange regnskaber i dag af lange og 

informationsrige rapporter, der skaber informationsoverload hos regnskabslæser. På baggrund 

af dette vurderes det, at der ”mangler” en sammenhæng mellem informationen om Special Items 

i ledelsesberetning og noten i regnskabet. For at skabe en bedre sammenhæng mellem noten og 

ledelsesberetningen kan man indsætte en reference i noten til det afsnit i ledelsesberetningen, som 

indeholder en uddybende beskrivelse af de transaktioner og/eller begivenheder, der er listet. På 

denne måde skaber man større overskuelighed for regnskabslæser, og gør det samtidig nemmere 

for brugerne at navigere i de informationer, som fremlægges i årsrapporten.  

7.4 Øger regulatoriske ændringer gennemsigtigheden?
     Som forklaret i afsnit 4.2.4 er der ikke på nuværende tidspunkt nogen klare retningslinjer for 

anvendelse af Special Items under IFRS. Det nuværende regelsæt bygger derved kun på bestem-

melserne i IAS 1.97 og IAS 1.98, som oplyser, at selskaber skal præsentere deres natur og størrelse 

separat, såfremt indtægts- eller omkostningsposten er af en væsentlig karakter. Derudover bør de 

opliste en række poster, der kan give anledning til separat oplysning. Det vurderes i interviewet 

med Jan Peter Larsen, at det nuværende regelsæt på området er et godt fundament for yderligere 

regulering gennem Exposure Draftet til IAS 1. Han forklarer i interviewet, at fundamentet mang-

ler ”hegnspæle” og ”støttestolper” for at ”kridte” spillebanen op for regnskabsaflæggerne. Henrik 

Grønnegård er enig i, at flere regulatoriske tiltag på området er tiltrængt. Han forklarer, at dette 

muliggør en øgning af sammenligneligheden i en verden, hvor digitaliseringen spiller en stadig 

større rolle. De interviewede eksperter betragter begge en regulatorisk ændring som et skridt i den 

rette retning. 

Der er dog uenighed blandt analytikerne/investorerne, der har vidt forskellige holdninger til et 

eventuelt regulatorisk indgreb. Mengel anser et regulatorisk indgreb som en hjælp for investo-
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rerne, da de på denne måde ikke skal tage stilling til selskabernes forskellige definitioner. Juul 

er i modsætning hertil meget imod yderligere regulatoriske ændringer. Han mener, at sådanne 

ændringer skader overskueligheden i regnskabet. Han vurderer, at nye regulatoriske ændringer 

vil øge detaljeringsgraden i regnskabet, som vil føre til, at de bliver mere uoverskuelige. Det kan 

således diskuteres, om interessentgruppen finder, at Exposure Draftet er et bidrag til problemstil-

lingen. Brøndgaard fra Finans vurderer ligesom Juul, at en regulatorisk ændring ikke nødvendig-

vis afhjælper problemstillingen. Brøndgaard forklarer, at problemstillingen omkring Special Items 

ikke nødvendigvis bør eller kan løses med regulatoriske indgreb.

     Overordnet kan det således diskuteres, om Exposure Draftet til IAS 1 i realiteten håndterer 

afhandlingens undersøgte problemstilling, eller om denne bør håndteres på anden vis. Forfatterne 

deler samme holdning som eksperterne, da anvendelsen på nuværende tidspunkt er for bred. Af-

handlingen vurderer derfor, at Exposure Draftet er en tiltrængt indsnævring af regnskabsaflæggers 

brug af posten, såfremt den vedtages i nuværende format. 

     Den danske erhvervsstyrelse anbefaler i dag, at selskaberne følger ESMAs retningslinjer, når 

det kommer til anvendelsen af APM’er. Styrelsen er herved i gang med at undersøge, om retnings-

linjerne i realiteten er juridisk bindende. Det vurderes dog, at de børsnoterede selskaber i overve-

jende grad selv kan afgøre, hvordan retningslinjerne bør anvendes (Beck L. , Revisorer efterlyser 

skærpede krav for stigende brug af røgslør i regnskaberne, 2019). Finanshuset Carnegie vurderer, 

at der er behov for skærpede regler for de skræddersyede nøgletal, som APM’er nu er. Ifølge Niels 

Granholm Leth, chefanalytiker hos Carnegie, kommenterer selskaberne i ni ud af ti tilfælde på 

justerede indtjeningsmål, som var bedre end den underliggende indtjening (Beck L. , Revisorer 

efterlyser skærpede krav for stigende brug af røgslør i regnskaberne, 2019). Leth udtaler desuden: 

”Det viser, at der er et behov for at skride ind overfor brugen af APM’er, så det ikke kører af sporet 

[...]”. Foreningen for Statsautoriserede Revisorer (FSR) bekymrer sig også for, at flere børsnotere-

de selskaber ”designer” nøgletal (APM’er), som ofte fremstår mere flatterende end retvisende for 

selskabets udvikling (Beck L. , Revisorer efterlyser skærpede krav for stigende brug af røgslør i 

regnskaberne, 2019). Thomas Krath Jørgensen, chefkonsulent hos FSR, udtaler om dette: ”Det er 

helt klart behov for en elle anden form for stramning”

     Denne ønskede stramning ses i IASB’s Exposure Draftet, der indeholder en præsentation af 

MPM’er. Disse vurderes at have væsentlig indflydelse i diskussionen om anvendelsen af Special 

Items. MPM’erne kan være påvirket af Speciel Items, da det er et ledelsesbestemt præstationsmål. 

Exposure Draftet stadfæster dog, at ledelsen argumenterer for MPM’er, som skal sammenholdes 

med den mest direkte sammenlignelige IFRS-Measure. Dette vurderes derfor at øge både gennem-
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sigtigheden og sammenligneligheden på tværs af branchen. Larsen er enig i, at MPM’er er essen-

tielle på grund af den højaktuelle anvendelse af APM’er. 

7.5 Forslag til præsentation af Special Items 
     Det kan på baggrund af overstående afsnit konkluderes, at det nuværende regelsæt på området 

eller mangel derpå, ikke er tilstrækkeligt. På baggrund af udtalelser fra investor/analytiker Juul og 

erhvervsjournalist Kasper, finder afhandlingen, at der er en lidt modstridende holdning til, om der 

reelt er et behov. De faglige eksperter og investor/analytiker Mengel deler forfatternes holdning 

til, at Speciel Items er et område, der har brug for fastsatte retningslinjer sammenholdt med det 

regelsæt, der eksisterer i dag. 

Tidligere afsnit konkluderede, hvordan forfatterne til denne afhandling definerer Special Items. 

Men hvordan vurderer afhandlingen, at Special Items bør præsenteres i regnskabet? I følgende 

afsnit tager afhandlingen stilling til præsentationen af Special Items og ikke anvendelsen af dem. 

     Det vurderes i overvejende grad retvisende, når selskaber præsenterer Special Items i en separat 

linje i resultatopgørelsen. Årsagen hertil er, at Special Items indtægter/omkostninger her ikke er 

”gemt” væk i andre poster, hvilket giver en overskuelig og gennemsigtig resultatopgørelse for regn-

skabslæser. Det vurderes dog også, at selskabet ikke har incitament til at indregne Special Items i 

andre linjeposter. Dette skyldes, at der jf. afsnit 5.3 i højere grad præsenteres omkostninger end 

indtægter fra Special Item omkostninger end indtægter. Derfor kan det for regnskabslæsers side 

ligne, at selskabet har større omkostninger relateret til deres ordinære drift, end hvad de reelt har. 

Hertil ses det, at europæiske selskaber har incitament til Classification Shifting i højere grad end 

nationale.

 

     Når det kommer til Special Items, er det især vigtigt, at selskabet har en dertilhørende note. Det 

bunder i naturen af Special Items, der typisk ikke vedrører selskabets ordinære drift eller indtæg-

ter/omkostninger, som i overvejende grad ikke forventes at komme igen. For at skabe gennem-

sigtighed for regnskabsbruger vurderer afhandlingen det nødvendigt at præsentere disse. Men 

hvordan bør selve noten opstilles? 

     I udarbejdelsen af præsentationsforslag har afhandlingen gennemgået flere regnskaber og 

ændringsforslaget til IAS 1. På baggrund heraf vurderer afhandlingens forfattere, hvordan man 

præsenterer noterne mest hensigtsmæssigt. Forfatterne anbefaler derfor, at selskaberne præsen-

terer en separat note, der præsenterer indtægterne/omkostningerne i særskilte kategorier, f.eks. 

restructuring, divestment, litigation mv. Herudover tilslutter forfatterne sig præsentationen af Spe-
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cial Items under ændringsforslaget til IAS 1. Her fremlægges det, at der er udarbejdet en opgørelse 

over, hvilke resultatlinjer selskabernes Special Items indgår i, såfremt de ikke har en separat linje 

til præsentationen. Ved at gøre dette kan man som regnskabslæser se, hvordan resultatopgørelsen 

ville se ud, hvis selskabet ikke anvendte Special Items. Dette vurderes især relevant i de tilfælde, 

hvor regnskabslæser tager stilling til og vurderer, at selskabets Special Items skal indgå i driften. Se 

illustration i bilag 7.

     Afhandlingens forfattere finder, at selskabet bør præsentere baggrunden for klassifikationen, så 

regnskabsbruger kan vurdere, hvorvidt de er enige i selskabets klassifikation heraf. Det kan dis-

kuteres, hvor høj detaljegraden af informationen bør være. Det vurderes dog, at baggrunden skal 

være beskrevet på en sådan vis, at regnskabslæser kan tage stilling på et velinformeret grundlag. 

I forbindelse med regnskabsanalyserne er det påset, at flere selskaber nævner baggrunden for store 

dele af deres Special Items i ledelsesberetningen. Det er hertil set, at længden og detaljegraden af 

Special Items varierer markant, afhængig af deres betydning for selskabets vækst, strategi mv. Hos 

nogle selskaber er informationen i Special Item-noten lav eller ikke eksisterende. Her skal det dog 

nævnes, at nogle Special Items tidligere er blevet beskrevet i ledelsesberetningen og derfor ikke 

inddrages igen i noten. Fra forfatternes side anbefales det derfor, at man i noten henviser til afsnit-

tet i ledelsesberetning, hvis informationen tilfører ny eller uddybende viden. Det gælder, uanset 

detaljeringsgraden i noten. Dette vil øge de lange regnskabers overskuelighed og skabe større 

transparens i forhold til Special Items.
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Kapital 6
Konklusion og perspektivering
Formålet med dette kapitel er at besvare afhandlingens problemformulering. Kapitlet indeholder 

derfor en konklusion samt perspektivering. Perspektiveringen har til formål at afdække afhandlin-

gens problemfelt ud fra en anden indgangsvinkel end den valgte. Derudover giver den et bud på, 

hvordan man fremover kan undersøge området yderligere.

06
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 8 Konklusion 
     Afhandlingen havde til formål at afdække den regnskabsmæssige anvendelse og forståelse af 

Special Items. Indeværende afsnit konkluderer, om det nuværende regelsæt på området er til-

strækkeligt for interessenterne, eller om der er et behov for yderligere regulering på området.

     For på bedst mulig vis at besvare den angivne problemformulering gennemgår følgende afsnit 

de opstillede problemstillinger: 

     Special Items defineres som væsentlige begivenheder og/eller transaktioner, hvoraf naturen, 

frekvens og/eller størrelsen er af usædvanlig karakter. Det er i forbindelse med undersøgelsen 

af Special Items fundet, at der på nuværende tidspunkt er minimal regulering/retningslinjer på 

området. Den minimale mængde af information bliver ligeledes tilkendegivet i afhandlingens 

analyse af de interviewede respondenter, som indeholder faglige eksperter, analytikere/investorer 

og erhvervsjournalist. 

     Alle respondenterne har tilkendegivet en overordnet holdning til eksistensberettigelsen af 

Special Items, men forstår posten forskelligt. Det er her påset, at de faglige eksperter finder, at 

udskillelsen af særlige poster er med til at udskille selskabets reelle resultatdrivere, men at nogle 

selskaber er for aggressive i deres anvendelse heraf. Blandt analytikere/investorer er der enighed 

om, at anvendelsen af Special Items hjælper interessenter i deres beslutningstagen. Hertil vurderer 

respondenterne, at gennemskueligheden bør vægtes højere end risikoen for fejlagtig klassificering. 

Erhvervsjournalisten ser enten anvendelsen af Special Items som  ledelsens mulighed for at gøre 

regnskabsbruger opmærksom på usædvanlige begivenheder og transaktioner eller Earnings Mana-

gement.  

     Afhandlingen har analyseret ti europæiske og otte nationale selskaber. På baggrund heraf er det 

fundet, at selskaberne i overvejende grad er enige om anvendelsen af Special Items. De vurderer, at 

naturen og frekvensen er de væsentligste parametre og nævner derfor sjældent størrelsen af disse. 

Det konkluderes derfor, at selskaberne i dag i overvejende grad er enige om terminologien bag 

Special Items. Det ses, at størstedelen af de analyserede selskaber anvender non-GAAP measures. 

Mange af disse non-GAAP measures er justerede for Special Items, som i en europæisk sam-

menhæng ofte er medtaget i ledelsens kortsigtede incitamentsprogrammer. Det er i forbindelse 

hermed ikke muligt at be- eller afkræfte, hvorvidt der forekommer Classifications shifting og/eller 

Earnings Management, da klassifikationen af posten i regnskabet er baseret subjektive skøn. 

I forbindelsen med analysen er det fundet, at flere selskaber har tendens til at udskille de sam-
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me el.lign. poster som set i tidligere år. Det er hertil fundet, at der i højere grad ses Special Items 

expenses end Special Item income. Oplysningen om disse fremgår oftest i ledelsesberetningen og 

ikke noten, hvorfor detaljeringsgraden i noten ikke vurderes at være tilstrækkelig til at regnskabs-

bruger kan tage stilling til selve posten i regnskabet.  

 

     På baggrund af overstående konkluderes det, at der er behov for yderligere regulatoriske æn-

dringer på området. Disse ændringer skal forsøge at reducere ledelsens nuværende brede anven-

delsesramme, der i dag er for fri, bl.a. pga. Earnings Management ved anvendelsen af Classification 

shifting. Exposure draftet til IAS 1, udarbejdet af IASB, forstås som en anerkendelse af anvendel-

seskløften. Den bekræfter herved, at der på nuværende tidspunkt mangler klare retningslinjer på 

området, hvorfor den i sit nuværende format forsøger at afhjælpe dette.

9. Perspektivering
     Undersøgelsesfeltets problemformulering har til formål at finde den regnskabsmæssige anven-

delse og forståelse af Special Items, herunder om det er områder, der kræver yderligere regulering. 

Ændring af undersøgelsesdesigne

     Forfatterne er opmærksomme på, at valget af undersøgelsesdesign har indflydelse på resulta-

tet af analyserne. Det anerkendes, at man som individ er i konstant læring, hvorfor det vurderes, 

at flere ting kunne være gjort mere hensigtsmæssigt. Dette skyldes især på den øgede forståelse, 

forfatterne har tilegnet sig under afhandlingsprocessen. Det kunne have været hensigtsmæssigt at 

foretage et efterfølgende interview med respondenterne, for på denne måde at afklare eventuelle 

tvivlsspørgsmål, som måtte opstå under analysen. Et efterfølgende interview ville således bistå 

som et redskab til at reducere eventuelle påvirkninger fra første interview, hvilket ville øge reliabi-

liteten af afhandlingen.

     Det vurderes, at spørgeskemaundersøgelser kunne være et relevant supplement til afhandlin-

gens anvendelse af interviews som den eneste kommunikationsvej mellem forfatterne og regn-

skabsbrugerne. Spørgeskemaundersøgelser kunne være med til at afdække den bredere holdning 

blandt interessentkategorierne, som er kvantitativt målbare. Den kvantitative empiri kunne anven-

des som supplement til de kvalitative interviews, hvilket ville skabe en mere repræsentativ me-

ningsdannelse fra interessentkategorien. 
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Datagrundlag 

     I forbindelse med analysen af en lang række selskaber kunne man have undersøgt de selskaber, 

der udelukkende informerer/opgør deres Special Items i ledelsesberetningen og ikke i regnskabet. 

Det kunne her diskuteres, hvorvidt dette er tilstrækkeligt til at informere regnskabsbruger om 

effekterne af Special Items, og om det var præsenteret på en klar og gennemsigtig måde. Forfatter-

ne har udelukkende anvendt større nationale og internationale noterede selskaber. Anvendelsen 

af større noterede selskaber betyder også selskaber med større bevågenhed - ikke kun fra inve-

storer og regnskabslæsere, men ligeledes offentlige instanser. Givet denne bevågenhed vurderes 

det, at større selskaber i højere grad anvender ressourcer for at imødegå krav fra omverdenen. På 

baggrund heraf kunne det have været interessant at undersøge selskaber i regnskabsklasse B – C 

(stor). Disse er interessante, da forfatterne vurderer, at der kan foreligge fejlagtig/misvisende an-

vendelse af posten. En undersøgelse heraf ville kunne medføre en anden konklusion. Problematik-

ken ved valg af sådanne selskaber er udvælgelsesprocessen samt muligheden for et repræsentativ 

sammenligningsgrundlag. Empiriindsamlingen af et sådant datagrundlag vurderes vanskeligt og 

tidskrævende. Det kunne dog være givende at tale med selskabets ledelse i disse regnskabsklasser, 

da de i modsætning til noterede selskaber, ikke er pålagt samme restriktive informationskrav. Der-

for kunne det give et oplysende indblik i ledelsens overvejelser i forbindelse med klassifikationen 

af Special Items.         

Videre arbejde 

     Afhandlingen omhandler udelukkende den regnskabsmæssige behandling af Special Items. 

Special Items kan imødegås på mange måder, hvorfor forfatternes udgangspunkt kunne under-

søges på anden vis. En anden tilgang til problemfeltet ville kunne bidrage til debatten om selv 

samme post. Denne afhandling har hverken taget højde for ledelsesberetningen og/eller revisionen 

af denne.

En gennemgang af ledelsesberetningen kunne medvirke til en øget forståelse af virksomhedens 

anvendelse af Special Items. På baggrund heraf kunne afhandlingen udarbejde en dybdegående 

analyse af postens detaljeringsgrad, som ikke fandtes i noten. Det kan således afklares, om deres 

Special Items bliver omtalt tilstrækkeligt.   

 

     Revisionen af Special Items kunne ligeledes være interessant at undersøge nærmere. Man 

kunne her undersøge informationskløften mellem regnskabsbrugers forventning til et relevant, 

informativt og retvisende billede af regnskabet. Som offentlighedens tillidsrepræsentant forventes 

revisoren at tilvejebringe en høj grad af sikkerhed i det reviderede regnskab. Informationskløften 

kunne således tilgås gennem det, som regnskabsbruger/offentligheden forventer af revisor og det, 

revisor faktisk gør i henhold til regnskabsposten. Ydermere kunne det være interessant at inter-
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viewe revisor med henblik på en øget forståelse af, hvilke overvejelser de gør sig, hvordan de tilgår 

posten, samt hvordan de udfordrer ledelsens skøn.

Det vurderes her, at især ISA 540 (revised) er interessant, da den lige netop vedrører revisionen 

af regnskabs- og ledelsesmæssige skøn, og i højere grad end tidligere kræver mere dybdegående 

dokumentation.

     Såfremt man ønsker at arbejde videre med afhandlingens problemfelt, er det oplagt at foretage 

en stillingtagen til de ændringer, der forekommer i IAS 1 som effekt af Exposure Draftet, såfremt 

denne godkendes. Exposure Draftet forligger på nuværende tidspunkt som et udkast, der giver 

omverdenen mulighed for at kommentere på de forslående ændringer. Derfor er der ikke tale om 

ændringer, som med sikkerhed bliver foretaget i samme format. På baggrund heraf kan der fore-

tages mange ændringer, før en endelig lovændring træder i kraft. Det kunne således være interes-

sant at foretage en analyse af både regnskaber og meningsdannelser fra interessentkategorier, før 

og efter en eventuel implementering af Exposure Draftet til IAS 1. Man kunne således belyse, om 

ændringen har den ønskede effekt, og om interessentkategorierne er tilfreds med ændringen og/

eller eksekveringen. Denne overvejelse er baseret på vores interviewgennemgang med investo-rer/

analytikere, som forlagde eksempler på lovgivning implementeret med god hensigt, men hvor 

eksekveringen har fået en overflødig karakter for investorer/analytikere, selvom denne forventes at 

være særligt oplysende. 
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