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Executive Summary 
Since the implementation of the IFRS-standard in 2005 on share-based payments the users of 

financial reporting have seen a great increase in corporate external reporting quality. The user’s 

have seen a standardized reporting format on this complex subject both of nature and of the 

interest hereof from investor’s as well as societies in general. However, it has been several years 

since the original implementation of IFRS 2 standard on share-based payments and is the 

standard still up to date covering the investor’s requirements in 2021? 

A way to answer this question is to focus on the presentation and disclosure of share-based 

payments of the companies in the elite stock index of Nasdaq OMX Copenhagen. The nature and 

complexity of the accounting of share-based incentive programmes is presented in the paper, 

however, it is the presentation and disclosure of said programmes in the companies external 

reporting that is analyzed.  

Furthermore, the users of financial reporting were subject to discussion. The requirements of 

mentioned users were identified and compared to the results of the analysis. To question whether 

the companies reporting was adequately presented to match the user’s requirements the paper 

introduces articles with comments from major Danish shareholders as well as theory on financial 

reporting and the fairly new EU Directive 2017/828. 

The results of the analysis gave an impression of a general high level of quality among the C25 

companies in regard to reporting of this complex subject in the annual reports. It was further 

found that there are differences in how much the companies inform the users in the reports as 

some companies were found to not disclose matters according to the IFRS.  

Overall, when the analysis and the discussion were interrelated, it was concluded that the IFRS 

on share-based payments were not sufficient to inform the users to their requirements. However, 

as the IFRS is now complemented by remuneration reports from the EU Directive, it was found 

that the IFRS 2 does not necessarily require an update as the information that the users wanted 

is now disclosed in mentioned remuneration report. 
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Kapitel 1 Indledning og formål med opgaven 

1.1 Indledning 

Det var ikke første gang, at Carlsberg i 2021 blev kritiseret for direktionsaflønningen af nogle af 

selskabets ejere. ATP, LD Fonde og Akademikerpension stemte direkte imod vederlagsrapporten 

og benævner særligt, at der er et skævt forhold mellem den variable og den faste løn (Voergaard, 

2021). Det er således også det generelt høje lønniveau, som aktionærerne er uenige i – det blev i 

2005 gjort let tilgængeligt at følge med i lønforholdene for direktionerne da deres 

aktieaflønninger skulle oplyses om på en standardiseret måde med implementeringen af IFRS 2. 

Siden da har C25 selskabernes brug af aktieaflønning fulgt en stigende trend, det har medført en 

kraftig udvikling i direktionernes aflønning. Det medfører spørgsmål som står denne aflønning 

på mål med de resultater selskaberne præsterer og er denne aflønningsform bæredygtig for 

selskaberne?  

Efter 2005 hvor IFRS 2 blev implementeret har regnskabsbrugerne fået et større indblik i, hvilke 

aktiebaserede vederlæggelsesprogrammer der benyttes og størrelsen af disse. Det betyder også at 

regnskaberne er blevet mere gennemsigtige og det giver regnskabsbrugeren mere information 

om, hvordan ledelsen bliver aflønnet. Dertil kan regnskabsbrugerne vurdere om aflønningen står 

på mål med resultaterne og hvorvidt informationen om programmerne kan skabe bæredygtig 

vækst. 

Derudover har regnskabsstandarden fastsat, hvordan omkostningerne til disse 

aktieaflønningsprogrammer skal indregnes og måles. Selvom IFRS 2 har formået at skabe en 

standard til indregningen af aktieaflønning er det stadigvæk et komplekst område, som kan kræve 

involvering af specialister til at opgøre samt til at designe programmerne.  

Gennemsigtighedskrav til aktieaflønningen for IFRS-regnskaber har for andre selskaber vist sig 

at kunne give et dårligt omdømme. Nets har været i offentligheden og er blevet kritiseret for 

usandsynligt høje lønninger til direktionen (Dandanell, 2019). Det har haft den konsekvens, at 

selskaberne finder på nye og mindre gennemsigtige programmer til fordel for 

aktieaflønningsprogrammer. På denne måde bliver der ikke redegjort for, hvad aktieaflønnings-

programmerne indeholder og størrelserne på disse. Disse typer programmer bliver ikke behandlet 

af IFRS 2, da der ikke er tale om aktieaflønning, men investeringsprogrammer.  

Der kan derfor være store konsekvenser af den negative omtale som aktieaflønningsprogrammer 

medfører i regnskaberne og når Carlsberg år for år bliver skældt ud for deres programmer, giver 
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det anledning til at stille spørgsmål, som hvordan selskaberne præsenterer de til tider udskældte 

programmer over for regnskabsbrugerne? 

Det er denne sondring i den aktiebaserede vederlæggelse jeg finder interessant at skulle arbejde 

med i selskabernes eksterne rapporter. 

 

1.2 Problemidentifikation 

Det er en omfattende proces og komplicerede værktøjer, der skal udarbejdes når et selskab har 

besluttet at tilbyde aktieaflønning til sine medarbejdere. 

Der skal sondres mellem adskillige muligheder for at aflønne sine medarbejdere; almindelige 

bonus mål, eller aktiebaseret aflønning – skal det være egenkapitalordninger eller 

kontantordninger, noget helt tredje måske. Når et selskab har styr på dette skal værdiansættelsen 

også overvejes og indregningen i resultatopgørelsen samt i egenkapitalopgørelsen skal foretages. 

Det er altså flere variabler som der skal tages hensyn til og reguleringen inden for IFRS 2 

indeholder mulighederne hertil, men det er ikke alle løsninger der giver det samme svar og 

konklusion for selskabernes eksterne rapportering. 

Regnskabsbrugerne; aktionærer, medarbejdere, samarbejdspartnere osv. er ligeledes 

interesserede i, hvad der bliver rapporteret og det skal selskaberne være opmærksom på. Forestil 

dig, hvordan medarbejderne i et selskab føler når man finder ud af, at direktøren tjener 100 gange 

eller mere end dig selv, som det kan være tilfældet i flere C25 selskaber, men som er et almindeligt 

kendt fænomen i USA. (Fottrell, 2018)  

Det er et af de mere omtalte områder indenfor selskabernes eksterne rapportering, og det giver 

anledning til at spørge om, hvordan selskaberne sørger for at regnskabsbrugerne får det korrekte 

billede af aktieaflønningen. 

Disse er blandt de overvejelser, der har næret interessen for at lave denne afhandling. 
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1.3 Problemformulering 

På baggrund af problemidentifikationen er problemformuleringen opstillet: 

”I hvilken grad bliver regnskabsbrugerne informationsbehov afdækket af C25-selskaberns 

præsentation og oplysning om aktieaflønning i selskabernes eksterne rapportering?” 

1.3.1 Undersøgelsesspørgsmål 

Til at forklare og konkludere på denne problemformulering er følgende undersøgelsesspørgsmål 

opstillet for at nuancere, hvad IFRS 2 indebærer og omfatter, hvilke krav der sættes til de eksterne 

rapporters indregning, måling og præsentationer samt, hvorvidt regnskabsbrugerne får de 

korrekte oplysninger om aktieaflønningsprogrammerne i de eksterne rapporter: 

1 Hvilke typer aktiebaseret vederlæggelse er omfattet af IFRS 2, og hvordan skal disse 

indregnes og præsenteres i regnskabet? 

2 Hvordan præsenterer C25-selskaberne deres aktieaflønningsprogrammer i deres seneste 

eksterne rapporter? 

3 Hvad vil regnskabsbrugerne have af information om aktieaflønning og bliver dette 

præsenteret bedst gennem IFRS 2?  

 

1.4 Begrebsafklaring 
For at belyse området indenfor IFRS 2 og projekts berøringsflade vil jeg forklare nogle af de 

væsentligste begreber, som jeg kommer ind på for at forberede læseren samt eliminere 

tvivlsspørgsmål om, hvordan begreberne skal opfattes. 

IFRS Står for International Financial Reporting Standard og er de internationale 

regnskabsstandarder som anvendes for bl.a. børsnoterede selskaber som 

Carlsberg. Standarder er udgivet af IASB. 

IAS Står for International Accounting Standards og er de internationale 

regnskabsstandarder, disse er gradvist erstattet af IFRS, der findes dog stadigvæk 

nogle gældende standarder. 

IASB Står for International Accounting Standards Board og er den uafhængige 

regnskabsregulerende enhed, som udarbejder standarderne i IFRS og IAS og har 

gjort dette siden 2001.  
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ÅRL Dette er årsregnskabslovens forkortelse. Det er den lovgivning danske selskaber 

skal overholde medmindre selskaberne er omfattet af anden lovgivning som IFRS. 

Optjeningsbetingelse  

 Optjeningsbetingelser er en række betingelser (vesting conditions) som skal 

opfyldes før modtageren kan udnytte de tildelte rettigheder under IFRS 2. Modsat 

findes der også ikke-optjeningsbetingelser (non-vesting conditions), som er 

betingelser der ikke direkte er ydelser som selskabet modtager. (eksempelvis 

passiv besiddelse af aktier i X-antal år) 

Conceptual Framework Project Summary 

 Det er en opdatering til begrebsrammen udarbejdet af IASB, der har til formål at 

vise korrelationen mellem formål med finansiel rapportering og fundamentale 

koncepter og tanker bag den finansielle rapportering. 

Restricted Share Units (RSU) og Performance Share Units (PSU) 

 Er to typer aktieaflønningsordninger, der minder om eller stort set er som 

fantomaktier og som i opgaven behandles som fantomaktier. 

C25-indeks 

 Det danske indeks af de mest omsatte børsnoterede aktier på den københavnske 

fondsbørs (Nasdaq OMX Copenhagen). Listen er omskiftelig, men er defineret 

senere i denne opgave. 

1.5 Afgrænsning 

For at sikre en effektiv og sammenhængende opgave, har der været tilvalg såvel som fravalg, hvad 

angår emnerne opgaven vil behandle. Det sker for at sikre problemformuleringen besvares på en 

effektiv måde i det tildelte omfang af denne opgave. Der er derfor fokuseret på de vigtigste emner 

inden for IFRS 2, så det kun er emner der er meget relevante for problemformuleringen, der er 

indeholdt i opgaven. Det er derfor ikke muligt at undersøge alle de områder, som kan belyse 

området og disse bliver oplyst om her.  

Opgavens emnefelt ligger inden for IFRS og specifikt til IFRS 2, det gør den, da det foreskrives, at 

børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D skal anvende EU Kommissionens godkendte 

regnkabsstandarder. Der er her tale om, at C-25 selskaberne skal anvende de internationale 
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regnskabsstandarder IFRS. Opgaven fokuserer derfor på indregningen og præsentationen af 

aktieaflønningsordninger efter de internationale regnskabsstandarder og ikke efter ÅRL. 

Der er flere forskellige typer af aktieaflønningsprogrammer, som er omfattet af IFRS 2, det er bl.a. 

tildeling af aktier (også fantomaktier), warrants og optioner som anvendes oftest af selskaber, 

hvorfor det er disse typer opgaven her vil fokusere på. Derudover findes der konvertible 

obligationer som fungerer ved at selskabet udsteder et gældsbrev til långiver (medarbejderen) 

som giver ret til at konvertere fordringen til selskabet til aktier eller anparter. For at 

overskueliggøre opgaven er denne type aktieaflønning ikke behandlet i opgaven, da den oftest ikke 

anvendes. 

Opgaven ønsker at belyse de større danske virksomheders eksterne rapportering, hvorfor der er 

valgt at afgrænse undersøgelsen til at se på de danske C25-selskaber. Det gøres for at give et billede 

af nogle af de mest kendte og største danske selskaber, som ofte er omtalt i samfundet. Det er i 

samme omgang de danske C25-selskabers seneste årsrapporter opgaven behandler, hvilket er 

med til at give opgaven et tidssvarende syn på forholdene i selskaberne. Det tages såvel 

udgangspunkt i de seneste årsrapporter, hvilket betyder, at selskabernes seneste offentliggjorte 

årsrapporter d. 9. maj 2021 er anvendt i analysen uanset hvilken regnskabsperiode selskaberne 

anvender. Danske Bank er udeladt af analysen og opgaven, som følge af særlige forhold 

vedrørende finansielle selskabers regnskabspraksis, som er påvirket af Finanstilsynets direktiv 

nr. 1306 fra 16. december 2008. Det er valgt at afgrænse opgaven fra Danske Bank, da forskelle 

mellem regnskabsstandarderne kan opstå og derfor ikke vil give et sammenligneligt billede. 

Den skattemæssige behandling for selskaberne og for aflønnede medarbejdere bliver ikke 

behandlet i opgaven. Det findes ikke relevant at undersøge dette givet at opgaven forsøger at 

sammenholde regnskabsbrugerne samt oplysning og præsentationskrav til aktieaflønning. 

Opgaven skal ikke ses som at give et indtryk af, hvad der er bedst at gøre for selskaberne i deres 

situationer mht. hvilke typer af aktieaflønning, der fungerer bedst for selskaberne. De forskellige 

typer af aktieaflønning samt hvilke typer selskaberne benytter eller ikke benytter vil blive 

behandlet, men det er ikke for at lave en sammenligning mellem selskabernes resultater og 

aktieaflønningens størrelse. 

Værdiansættelsen af aktieaflønning bliver kort benævnt, men det er ikke det væsentligste for 

opgaven da denne omhandler den regnskabsmæssige behandling af præsentation og oplysning af 

programmerne. Værdiansættelsen er dog inkluderet og bliver forklaret, hvor relevant for at give 

undersøge om, der er en konsekvens for præsentationen i den eksterne rapportering. 
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Generelt opfatter IFRS 2 den modtagende part som både ledelse, direktion og medarbejdere samt 

leverandører af varer og tjenesteydelser, i denne opgave er det vederlæggelse til medarbejdere og 

direktionen som bliver behandlet. Det er fravalgt at se på leverandørerne i denne opgave for 

fokusere på det, der har relevans for regnskabsbrugerne og som er identificeret i indledningen og 

problemidentifikationen, det er altså ikke, i hvilken grad leverandører bliver aflønnet der er kritisk 

for denne opgave. 

Regnskabsbrugerne identificeres som selskabs aktionærer og investorer, det er dem som direkte 

har en interesse i, hvordan ledelsen bliver aflønnet, især når det er knyttet til aktiekursen. Det er 

ikke myndighederne, kunderne, leverandørerne, der som sådan bliver påvirket af størrelsen på 

aktieaflønningen på samme måde som investorerne, og derfor afgrænser denne opgave sig fra 

disse grupper af regnskabsbrugere. 

Dette er ligeledes ikke en opgave der skal undersøge befolkningens holdning til aktieaflønning, 

selvom der kan komme stærke meninger til udtryk i medierne og blandt politikere. (Kielgast, 

2019). Dette er et emne, der kan arbejdes videre på i en anden opgave, men i denne opgaves 

omfang vurderes det ikke muligt, at inddrage dette som en del opgavens berøringsflade. 

Med ovenstående punkter in mente, vil opgaven få en præcis og effektiv tilgang til at besvare 

problemformuleringen og vil kunne viderebygges ved inddragelse af nogle af ovenstående punkter 

i en perspektivering.  

1.6 Metode og struktur 
Opgaven vil følge en struktur centreret omkring problemstillingerne og vil følge samme struktur 

som disse er opstillet for at give opgaven et redegørende, analyserende og diskuterende forløb. 

Foruden dette vil der være et kapitel om perspektivering som ikke direkte besvarer 

problemstillingerne, men som vil være med til at belyse emnet som helhed. 

Opgaven tager udgangspunkt i anvendelsen af en deduktiv metode, hvor opgaven benytter de 

generelle principper i regnskabsstandarden samt begrebsrammen for at kunne drage logiske 

konklusioner om præmisserne behandlet i opgaven. (Andersen, 2014) Konklusionerne som 

opgaven bringer bør derfor også vurderes i sammenhæng med de opstillede præmisser i opgaven. 

Teorien i opgaven vil forarbejdes med det formål at udlede kriterier, som benyttes til at besvare 

problemstillingerne. Opgavens struktur følger af det generelle til det specifikke for såvel at kunne 

generalisere efterfølgende. Teorien i opgaven kan såvel også minde om den induktive metode, da 

der i stor grad anvendes empiriske observationer af den regnskabsmæssige behandling af emnet. 

Ved denne induktive metode ville besvarelsen af problemstillingerne udledes gennem en anden 
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struktur som følger af registrering af observationer, analyse og klassificering af disse 

observationer, foreage generalisationer heraf og test af generalisationerne. (Andersen, 2014) 

Valget af metoden følger af problemformuleringen, der tager udgangspunkt i regnskabsteori for 

at kunne sige noget om C25-selskabernes eksterne rapportering. Det er såvel også svært at undgå 

dele af den induktive metode, da opgaven også forsøger at bringe generaliseringer af 

regnskabsstandardens påvirkning på regnskabsbrugerne. Det var nærliggende at benytte den 

deduktive metode i opgaven, da sammenhængen mellem teorien og problemformuleringen giver 

anledning til en normativ tilgang. Den normative tilgangsvinkel forsøger således at give 

løsningsforslag til de problemer, der identificeres i opgaven. (Andersen, 2014) 

1.6.1 Strukturel opbygning af opgaven 
Kapitel 1 – Teori og metode. Kapitlet har til formål at præsentere opgavens 

problemformulering og problemstillinger samt afgrænse opgavens indhold og 

informere om brug af dataindsamling og opgavens målgruppe. 

Kapitel 2 –  Generelt omkring aktiebaseret vederlæggelse. For at give en introduktion til 

emnet, og for at besvare den første af de tre problemstillinger; ”Hvilke typer 

aktiebaseret vederlæggelse er omfattet af IFRS 2, og hvordan skal disse indregnes 

og præsenteres i regnskabet?” vil dette kapitel klargøre læseren til den senere 

analyse og diskussion. 

Kapital 3 –  Indledning, strategi og præsentation af analyse. Dette kapitel har til formål at 

fastlægge undersøgelsen som laves på tværs af C25-selskaberne samt besvare 

problemstillingen; ” Hvordan præsenterer C25-selskaberne deres 

aktieaflønningsprogrammer i deres seneste eksterne rapporter?”. 

Kapitel 4 –  Kapitlet har til formål at diskutere regnskabsbrugernes behov samt, hvor meget de 

får ud af C25-selskabernes eksterne rapportering samt, hvorvidt dette kunne gøres 

anderledes med bedre informationsværdi for regnskabsbrugerne. 

Kapitel 5 – Perspektivering på opgaven, hvor emnerne bliver set i forhold til andre 

samfundsmæssige problemstillinger. 

Kapitel 6 –  Konklusion på opgavens problemformulering og opgaven i sin helhed. 
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1.7 Dataindsamling og kilder 

Opgaven omhandler en komparativ analyse af C-25 selskabernes eksterne rapporter. 

Dataindsamlingen og analysen består derfor primært af sekundære kvantitative kilder som 

selskabernes årsrapporter. Det er på baggrund af disse, der vil udarbejdes en sammenligning af 

overholdelse af præsentationskrav. Det bør således allerede her nævnes, at årsrapporterne som er 

behandlet i opgaven, ikke er vedlagt som bilag, da der er tale om mange og ganske store filer. 

Derudover ligger årsrapporterne offentligt tilgængelige på Erhvervsstyrelsens register såvel som 

selskabernes egne hjemmesider. 

Da der er tale om en overvejende teoretiske gennemgang af emnet, vil opgaven også bero sig på 

sekundære kvalitative data som videnskabelige artikler og udgivelser omkring emnerne herunder 

IFRS 2 fortolkninger.  

Med hensyn til brug af kilder i opgaven, er der primært anvendt faglige rapporter fra IASB, 

Deloitte og PwC såvel som litteratur fra faget eksternt regnskab. Derudover er der anvendt 

journalistiske artikler om emnet. Det er her værd at nævne, at en rapport fra Deloitte i stor grad 

er anvendt til at få indsigt i regnskabsstandardens punkter. Det er en guide Deloitte har lavet på 

vegne af IASB, og denne vurderes således også at være fuldstændig og korrekt i forhold til emnet 

på baggrund af Deloittes omdømme som eksperter indenfor regnskab. 

Der er således ikke indhentet egen data til udarbejdelsen af opgaven, hvilket rent 

metodevidenskabeligt kunne ses som en mangel af primære data. Det er vurderet, at opgavens 

emner og behandlingen af disse emner ikke har krævet primære data i forhold til at besvare 

problemformuleringen. Som en del af perspektiveringen eller viderearbejde med 

problemformuleringen kunne det tænkes at være relevant lave interview med en ekspert inden 

for området for at øge den kvalitative stimulidatamængde i opgaven, hvis det var relevant i forhold 

til problemstillingen. Da opgaven er meget teoretisk i sin metode, vurderes det ligeledes, at 

manglen på primære data i opgaven opgøres ved mængden af sekundære data.  

1.8 Målgruppe 
Formålet med opgaven er at give et overblik over, hvorvidt de danske C-25 selskabers 

præsentation af aktieaflønning i deres eksterne rapporter overholder gældende 

regnskabsregulering og afdækker regnskabsbrugerens informationsbehov herfor. Det er således 

regnskabsbrugerne såvel som interessenter og regnskabsaflæggere, som kan lære af denne 

opgave. Regnskabsbrugerne får i opgaven et indblik i C25-selskabernes overholdelse af 

regnskabsstandarderne såvel som et indblik i, om regnskaberne giver regnskabsbrugerne 
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information nok omkring emnet til at kunne have betydning for en regnskabsbrugeres 

beslutningsgrundlag. I forhold til andre interessenter bliver der præsenteret en række 

informationer som kan være relevante for, hvordan man skal læse selskabernes finansielle 

rapportering eller hvilken rapportering man bør læse. For regnskabsaflæggeren kan denne få 

indblik i regnskabsstandardens krav om oplysning og præsentation i regnskabet såvel som en 

indsigt i hvordan nogle selskaber vælger at behandle nogle problemstillinger vedr. 

aktieaflønningen. 
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Kapitel 2 Generelt om aktiebaseret vederlæggelse 
Dette kapitel vil fokusere på at redegøre for de grundlæggende aspekter af aktiebaseret 

vederlæggelse, både de tekniske begreber samt krav til oplysning og præsentation i årsrapporten 

og det er således med til at føre opgaven til sin analyse.  

Når denne opgave omhandler præsentationen af aktiebaseret vederlæggelse, er det naturligt at 

præsentere de typer af aktiebaseret vederlæggelse som findes i regnskabsstandarden og indlede 

læseren i, hvad der senere behandles i opgaven. Dette kapitels formål er at give et overblik over, 

hvad formålet med aktiebaseret vederlæggelse er og hvad begrebet indebærer. 

Siden 1990’erne er aktieaflønning blevet hyppigt anvendt i de store danske selskaber. Det 

anvendes som en del af lønnen til selskabets medarbejdere og typisk især direktionen, der giver 

mulighed for at optjene en anden form for bonus end en kontantbonus. Denne anden type bonus 

skal være tilknyttet aktiekursen, det vil sige, at den direkte skal være præget af, hvordan 

aktiekursen udvikler sig eller også skal bonussen tildeles medarbejderen i en form for aktie, heraf 

kommer også navnet aktiebaseret vederlæggelse eller på engelsk ”Share based payments”. 

Det er vigtigt, at disse typer aktieaflønning er defineret og forstået for opgavens vedkommende. 

Aktier, samt fantomaktier og Restricted Share Units (RSU’er) er henholdsvis en ret til at få 

udbetalt en kontantbonus, som er direkte afhængig af aktiekursen. Restricted Share Units er 

afhængig af fastlagte mål, som kendes som optjeningsbetingelser og giver en reel aktie i selskabet 

til modparten. 

Optioner, ofte også refereret til som aktieoptioner giver modparten en ret, men ikke pligt til at 

købe en aktie til en allerede fastlagt pris, bestemt som udnyttelseskursen en forudbestemt dag og 

den dag, hvor retten kan udnyttes kaldes udnyttelsestidspunktet. Når det gælder afregningen 

heraf kan modparten typisk vælge mellem at modtage en kontantbetaling på forskellen mellem 

X-antal aktier i programmet og kursen fra udnyttelseskursen og kursen på udnyttelsestidspunktet 

(exercise price) eller modparten kan vælge købe de tildelte aktier til en forudsatte pris.  

Warrants, kaldes også for tegningsretter og disse giver modparten ret og igen ikke pligt til, at 

tegne en aktie til en bestemt kurs på et bestemt tidspunkt (udnyttelsesperiode). Forskellen mellem 

warrants og optioner her er bl.a. ved at den modtagende part vil ved warrants erhverver sig 

nyudstedte aktier i selskabet. Det vil med andre ord sige, at der laves en udvanding af de allerede 

eksisterende aktionærers aktieandele, da selskabskapitalen forøges.  
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2.1 Formål med aktieaflønning 

Rent overordnet bliver de beskrevne typer af aflønning i forrige afsnit brugt blandt C25-

selskaberne for at give et incitament, der står på tråd med aktionærernes interesse. Der kan for 

selve aktionærens vedkommende være flere formål med at have investeret i et selskab eksempelvis 

risikospredning eller for at støtte bæredygtighed gennem investeringer, som er ganske aktuelt 

blandt nutidens aktionærer (Mertz, 2021). Ens for alle aktionærer er ønsket om at skabe profit, 

hvad enten om det er gennem udbytteudlodninger eller en værdistigning af selskabet, så vil 

aktionæren forsøge at forøge sin formue. (Brealey, Myers, & Allen, 2020) Det virker derfor 

naturligt, at lade direktionen og medarbejderne i selskaberne få en del af deres aflønning som en 

aktiebaseret aflønning, for at sikre, at medarbejdernes motivation er på mål med aktionærernes.  

I de større selskaber, som C25-selskaberne er det bestyrelsen og heraf bestyrelsens komité for 

ledelsesaflønning, der står med ansvaret for at strikke disse aktieaflønningsprogrammer sammen. 

Det fremgår bl.a. af Ambus årsrapport fra 2019-20, hvor de skriver om deres Remuneration 

Committee: ”The duties of the committee are to ensure that the remuneration offered by Ambu is 

competitive and sufficient to attract and retain the members of the Executive Board and to 

recommend future incentive schemes.” (Ambu, 2020) Det er altså delvist en komité, der skal sørge 

for at tiltrække og fastholde direktionsmedlemmerne samt at anbefale fremtidige 

incitamentsprogrammer. Der opstår kongruens mellem fastholdelsen af direktionen og 

incitamentsprogrammerne, da det må antages, at størrelsen på lønpakken har en effekt på, 

hvorvidt direktionen forbliver på deres poster. 

Selvom der er sammenhæng mellem aktionærernes og et selskabs direktions aktieaflønning, kan 

der imidlertid stadigvæk opstå interessekonflikter. Dette skal selskaberne også være klar over og 

det skal ligeledes afdækkes i selskabernes vederlagspolitik fremgår det af SEL § 139 a, stk. 1, nr. 

5, hvor vederlagspolitikken skal indeholde: ”En forklaring på den beslutningsproces, der 

anvendes ved vederlagspolitikens fastlæggelse, revision og gennemførelse, herunder 

foranstaltninger til at undgå eller håndtere interessekonflikter.” (Erhvervsstyrelsen, 2019). Dette 

gælder for beslutningsprocessen om selskabernes vederlagspolitik, hvor der søges en klar 

funktionsadskillelse i processen. Dette er ikke et krav til den eksterne rapportering i form af 

årsrapporten, men er en del af selskabslovens krav til selskabsledelsen og de nye 

vederlagsrapporter som skal aflægges. 

Interessekonflikten mellem aktionæren og direktionen skabes af og er kendt som principal-agent 

teorien som følge af begrænset rationalitet, opportunistisk adfærd, risikoaversion og asymmetrisk 

information. (Ellin, Kyhnauv-Andersen, Kyhnauv-Andersen, & Kyhnauv-Andersen, 2019) Som et 
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nyligt eksempel stoppede driftsdirektøren i Novozymes sig fra sin post i 2021, det gør han med en 

løn og godtgørelsespose på 46,8 mio. kr. selvom aktionærer ikke havde så meget at juble af skriver 

Fødevarewatch. (WatchMedier, 2021) Denne lønpakke blev baseret på en gammel ordning, der 

kun gik på grundlønnen og ikke på variable lønforhold, som aktieaflønning. Eksemplet her viser, 

hvordan en direktør eller et direktionsmedlem kan have en lavere grad af interessesammenhæng 

med selskabets aktionærer, når han ved, at han kan trække sig og få 3 års løn med sig. Det er sådan 

et tilfælde, hvor aktieaflønning kan være med at til at skabe kongruens mellem aktionærerne og 

direktionen.  Havde noget af denne aflønning være baseret på aktieaflønning med op til flere års 

udnyttelsesperiode, ville direktøren være indstillet på at skulle præstere en vedvarende aktiekurs, 

for at få det maksimale udbytte med sig.  

Om end aktieaflønning anvendes i 25 ud af C25-selskaber så er det ikke nødvendigvis den bedste 

mulighed for at fremme motivationen hos direktionen. En artikel fra Berlingske beskriver netop 

problemet med overforbrug af incitamentsordninger og bonusprogrammer: ”Vi tror, at hvis vi 

skal overbevise folk om, at de skal udvise en bestemt adfærd, skal vi blot betale dem for at gøre 

det”. (Ankersen, 2013). Ankersen giver heri eksempler på, hvordan incitamenter kan misbruges 

og stille et selskab eller en organisation dårligere og som konklusion peger Ankersen på 

hygiejnefaktorer og motivationsteori som løsningen. Det er det udfordrende job, anerkendelse, 

ansvar og personlig udvikling samt følelsen af at gøre noget meningsfyldt, som driver personerne. 

Men hvorfor anvendes aktieaflønningen så i så stor en grad? Opgaven skal ikke besvare dette 

spørgsmål, men eftersom, at flere selskaber bruger det, må det antages, at aktionærerne finder 

aktieaflønningen som et godt værktøj i selskaberne. Aktionærerne har netop også mulighed for at 

tage stilling hertil gennem beslutningsprocessen herom, hvor bestyrelsens vederlagskomité 

sætter en retning for dette, og eftersom, at det er aktionærerne på generalforsamlingen, der vælger 

bestyrelsen, har aktionærerne altså påvirkning på. Det sker også, at der er uenigheder blandt 

aktionærerne, som det som bekendt er set hos Carlsberg, hvor Carlsberg-fondet har stemt for de 

”høje lønninger”, som beskrevet af Peter Voergaard, mens vederlaget kritiseres af andre 

aktionærer. Derfor er præsentationen af denne aflønning essentiel for regnskabsbrugerne, da det 

giver dem information om, hvilke mål direktionen bliver stillet og tidshorisonten herom. Opgaven 

kommer ind på netop oplysnings- og præsentationskravene som beskrives af IFRS 2 i opgavens 

afsnit 2.3, først vil selve indregningen og værdiansættelsen af aktieaflønning blive beskrevet. 

2.2 Indregning og værdiansættelse af aktieaflønning 

Nærværende kapitel har til formål at skabe forståelse for, hvordan aktieaflønningsprogrammer 

bliver værdiansat og indregnet efter de gældende regler i IFRS 2. Værdiansættelsen og 
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indregningen bliver gennemgået her, da begge komponenter er en del af præsentations- og 

oplysningskravene i IFRS 2, og fordi det er essentielt at forstå disse emner inden for IFRS 2 for at 

kunne arbejde videre med de tekniske regnskabskrav. 

Når det gælder aktieaflønning, findes der flere forskellige typer. Tidligere i opgaven er der 

beskrevet emner som optjeningsbetingelser m.fl. samt aktier, optioner og warrants også er 

beskrevet. Det er disse emner, der nu vil blive gennemgået og sammenfattet for at skabe et 

overblik over typer, værdiansættelse og indregningen heraf. 

Helt overordnet gælder det, at aktiebaseret aflønning over for medarbejdere altid skal måles til 

værdien af det tildelte (Steffensen, Lassen, Fedders, & al, 2021). Når det gælder, at aflønning skal 

måles til værdien af det tildelte, betyder det også, at det ikke er baseret på en modydelse fra 

medarbejderen, som det også fremgår af IFRS 2’s definition på aktiebaseret vederlæggelse; ”A 

transaction in which the entity receives goods or services as consideration for equity instruments 

of the entity, or acquires goods or services by incurring liabilities to the supplier of those goods or 

services for amounts that are based on the price of the entity’s shares or other equity instruments 

of the entity” (Deloitte, 2007). Den tildelte aktieaflønning skal indregnes i resultatopgørelsen og 

her var den grundlæggende tanke, som PwC’s regnskabshåndbog beskriver det; ”At 

virksomhedens resultat ikke skal afhænge af, hvilken aflønningsform virksomheden vælger over 

for sine medarbejdere.” (Steffensen, Lassen, Fedders, & al, 2021). Det står nu klart, at når der 

tildeles aktieaflønning til medarbejdere er det, den tildelte værdi der skal indregnes, og dette skal 

gøres over resultatopgørelsen samt, at uanset hvilken form for aflønning, der er tale om, skal det 

ikke have en effekt på resultatet. 

Der er fire aflønningsformer; egenkapitalordninger, kontantordninger, ordninger med 

afregningsalternativer og koncerninterne ordninger. Opgaven vil fokusere på at beskrive 

egenkapitalordninger og kontantordninger, da det er de hyppigst benyttede ordninger blandt 

C25-selskaberne. 
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2.2.1 Egenkapitalordninger 

Egenkapitalordninger giver den tildelte medarbejder modtager en ejerandel (aktie) eller en ret 

til senere erhvervelse (option og warrants) som aflønning. Disse blev også kort beskrevet i 

kapital 2. Fælles for disse, at de strækker sig over længere tid og her tilknyttes nogle tidsmæssige 

definitioner fra IFRS: 

Figur 1 – Tidsmæssige definitioner, kilde: (Grundsøe & Lundsgaard, 2005) 
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Definitionerne skitseret ovenfor er med til at give et indblik i, hvordan aktieaflønningen kan 

illustreres i et tidsmæssigt aspekt. Herunder er udarbejdet en tidslinje, der viser forløbet for 

aktieaflønningen som princip. 

Figur 2 – Tidsmæssigt aspekt af aktieaflønningsordning, kilde udarbejdet 

selvstændigt med inspiration fra afhandling ”Er IFRS 2 skridt frem eller ét tilbage?” 

(Grundsøe & Lundsgaard, 2005) 

 

Aktieaflønningen skal når det er tilknyttet optjeningsbetingelser indregnes over perioden den 

strækker sig over (Steffensen, Lassen, Fedders, & al, 2021). Det vil sige, at når Carlsberg f.eks. har 

indgået aftaler om aktieoptioner ultimo 2020 for 52 mio. kr., med en gennemsnitlig kontraktlig 

løbetid på 2,8 år giver det et indtryk over, hvor meget der er tale om for hver periode og hvor 

meget det ville betyde for resultatopgørelsen, hvis ikke tildelingen og omkostningen blev 

periodiseret (Carlsberg, 2021). Det er optjeningsbetingelserne under optjeningsperioden der er 

nøglen, til hvornår omkostningen skal indregnes fremgår det af IFRS 2 punkt 15; ”The services 

are accounted for as they are rendered by the counterparty during the vesting period, with a 

corresponding increase in equity” (Deloitte, 2007). 

Hvis ikke der er nogle betingelser, som det kræves af medarbejderen at optjene aktieaflønningen 

fremgår det af IFRS 2 punkt 14, at det forudsættes at selskabet har modtaget ydelsen og derfor 

skal indregnes i helhed (Deloitte, 2007). Dette er tilfældet, når medarbejdere bliver tildelt 

medarbejderaktier som er uden tilknyttede optjeningsbetingelser, så bliver kursværdien af 

aktierne fratrukket eventuel egenbetaling fra medarbejderen indregnet som en omkostning i 

resultatopgørelsen med en modpostering på egenkapitalen (Steffensen, Lassen, Fedders, & al, 

2021). 
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Selve værdiansættelsen af aktieaflønningen sker til dagsværdi jf. IFRS 2 punkt 10, hvor Deloitte 

har skrevet herom; ”For equity-settled share-based payment transactions, the goods or services 

received and the corresponding increase in equity are measure directly at the fair value of the 

goods or services received, unless the fair value cannot be estimated reliably.” (Deloitte, 2007) 

Det er på tildelingstidspunktet, at dagsværdien skal opgøres. Når aktieaflønningsordningen har 

optjeningsbetingelser, der for medarbejderen optjenes løbende, bliver ordningen anset som tildelt 

som helhed på tildelingstidspunktet, og hvor der samtidig sker værdiansættelse af ordningen. 

Omvendt bliver omkostningen i resultatopgørelsen som lønomkostning periodiseret i takt med, 

at medarbejderen optjener ordningen.  

Særegent for egenkapitalordningerne er, at dagsværdien er fastlåst når den er opgjort initialt på 

tildelingstidspunktet og den vil altså ikke reguleres løbende for værdiændringer. Som tidligere 

beskrevet i opgaven findes der markeds og ikke-markedsmæssige betingelser, og den løbende 

indregning af egenkapitalordningen er i stor grad afhængig af, om den følger den ene eller anden 

betingelse. Forskellen er at når ordningen ikke er markedsbetinget, vil det medføre, at værdien af 

ordningen omkostningsføres på tildelingstidspunktet, da aflønningen er erhvervet retsmæssigt på 

tildelingstidspunktet.  

Når en gruppe medarbejdere deltager i et aktieaflønningsprogram, hvor selskabet forventer, at 

alle medarbejdere opfylder de ikke-markedsmæssige betingelser samt det forventes, at alle 

medarbejderne vil opfylde retten til optionerne, kan indregningen se således ud: 
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Figur 3 – Eksempel på indregning af aktieaflønningsordning 

(egenkapitalsordning), kilde: udarbejdet selvstændigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af eksemplet, bliver effekten på resultatopgørelsen periodiseret over 

optjeningsperioden, mens nettoeffekten på egenkapitalen er 0. Eksemplet tager udgangspunkt i, 

at alle fem medarbejdere opfylder betingelserne i ordningen, effekten af manglende opfyldelse af 

markedsmæssige eller ikke-markedsmæssige betingelser er forskellige, men af hensyn til denne 

opgaves omfang og relevans til problemformuleringen, vil dette ikke gennemgås. 

Tilbage til værdiansættelsen, som udgør en af de væsentligste problemområder vedrørende IFRS 

2, for hvordan værdiansætter du en ordning, når du ikke kender værdien af aktien om 3 år? Som 

bekendt skal en aktieaflønningsordning måles til dagsværdi på tildelingstidspunktet medmindre 

en dagsværdi ikke er pålidelig jf. IFRS 2 punkt 10 - men for en option er der en usikkerhed om det 

fremtidige kursniveau, som bliver eller ikke-bliver udnyttet, så hvordan skal det estimeres? 

Til at værdiansætte aktieaflønningsordningerne findes der forskellige metoder, som indre værdis 

metode og dagsværdi og der er en række faktorer, der foreskriver, hvornår den ene metode kan 

anvendes frem for den anden. Der er ofte ikke markedspriser for aktieoptioner, hvorfor IFRS 2 

punkt B4 tilskriver, at dagsværdien kan fastsættes ved at benytte en options prismodel til at 

værdiansætte ordningen (Deloitte, 2007). 

De tre hyppigst benyttede modeller hertil er Black-Scholes, Binomial og Monte Carlo modellerne. 

Selve modellerne og deres inputs, styrker/svagheder og matematiske beregninger bliver for 
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komplekst og omfattende for denne opgave. Modellerne nævnes heri fordi, der skal oplyses herom 

i selskabernes eksterne rapportering, hvilket bliver uddybet i kapitel 2.3.  

2.2.2 Kontantordninger 

Foruden egenkapitalordningerne findes der de såkaldte kontantordninger. Kontantordningernes 

regnskabsmæssige behandling afviger fra egenkapitalordningerne på væsentlige områder. Det er 

såvel, hvordan aflønningen bliver opfyldt som, at omkostningen i resultatopgørelsen modposteres 

som en forpligtelse i balancen.  

For kontantordninger gælder det desuden jf. IFRS 2 punkt 30, at den reguleres på hver 

balancedag efter den første indregning for eventuelle modificeringer, udnyttelser eller afregninger 

(Deloitte, 2007). Det medfører således også, at forpligtelsen på balancen justeres som følge heraf. 

Der er altså modsat egenkapitalordningen, hvor der er begrænsninger for justering af 

aflønningsordningen, en løbende regulering af ordningen til dagsværdien. Dette må siges at give 

en mere retvisende indregning i årsrapporten, når målingen sker løbende.  

Et eksempel på, hvordan indregningen af en kontantordning ser ud, er vist herunder. Det gælder 

heri, at der ligesom eksemplet for egenkapitalsordningen er fem medarbejdere i ordningen, der 

hver har modtaget 1.000 instrumenter af en værdi på 10 på tildelingstidspunktet. 

Figur 4 – Eksempel på indregning af aktieaflønningsordning (kontantordning), 

kilde: udarbejdet selvstændigt 
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Som det fremgår af ovenstående eksempel, bliver dagsværdien af instrumenterne reguleret årligt, 

hvilket får betydning for værdien af aktieaflønningsprogrammet. Det fremgår i eksemplets år 2, 

at værdien af kontantordningen er faldet og derfor skal indregningen i resultatopgørelsen ramme 

en akkumuleret forpligtelse og effekt på resultatopgørelsen på 2/3 af værdien på 40.000. På den 

måde korrelerer indregningen i resultatopgørelsen med den faktiske værdi og forpligtelse på 

balancedagen.  

 

2.3 Præsentation og oplysningskrav i IFRS 2 

Formålet med kapitel 2.2 og subkapitlerne har været at give en idé om, hvad disse ordninger går 

ud på, hvordan de indregnes og værdiansættes fordi det bliver relevant i forhold til selve 

præsentationen i selskabernes årsrapporter. 

IFRS 2 har en række krav til præsentationen og oplysningen i årsrapporten. For det første skal 

selskaberne, der aflægger regnskab efter IFRS oplyse om karakter og omfang af 

aktieaflønningsordningerne jf. IFRS 2 punkt 44 (Deloitte, 2007). Herunder skal selskaberne give 

en beskrivelse jf. IFRS 2 punkt 45 af hver type aktieaflønningsordning, der på noget tidspunkt har 

eksisteret i løbet af regnskabsåret samt oplyse om: 

- Optjeningsbetingelser 

- Løbetiden for tildelte optioner 

- Aflønningsordningens type (egenkapitalsordning / kontantordning) 

Det bemærkes desuden, at hvis et selskab har flere ordninger af lignende karakter, kan 

informationen samles, så der ikke skal gengives beskrivelser af flere ens ordninger. For at 

informationen kan gives samlet kræves det dog, at det for regnskabsbrugeren er muligt at forstå 

ordningernes karakter og omfang. Det er de ordninger, som er beskrevet i kapitel 2.2, som altså 

skal gengives i selskabernes årsrapporter. 

Foruden selve karakteren og omfang af ordningerne skal, der for optioner også gives tal for, 

hvordan der i løbet af året er blevet tildelt, udnyttet, udløbet og udestående m.fl. som det fremgår 

af bilag 1. I bilag 1, er der udarbejdet en oversigt over alle oplysnings- og præsentationskrav som 

fremgår af IFRS 2, den er udarbejdet på baggrund af Deloittes guide til IFRS 2 fra 2007. Ligesom 

for optionerne skal der for andre ordninger også oplyses om antal og den vægtede gennemsnitlige 

dagsværdi (weighted average fair value).  
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For værdiansættelsen af aktieaflønningsordningerne skal der gives flere oplysninger blandt andet 

om, hvilken model der er anvendt, som kort er gennemgået i kapitel 2.2. Derudover skal 

værdiansættelsesmodellens input oplyses om dvs. udnyttelsespris, volatilitet, løbetid og 

diskonteringsrenten m.fl. Her skal der yderligere også oplyses grundigere om, hvordan volatilitet 

er bestemt og forklaring til i hvor stor grad der er anvendt historisk volatilitet. Volatiliteten er en 

måleenhed, der beskriver aktiekursens udsving.   

Derudover er der flere punkter under hvert område, som skal oplyses om, men det er typisk antal 

instrumenter og værdien heraf samt om der er foretaget modifikationer til ordningerne i løbet af 

året. Disse punkter vil således også blive gennemgået i analysen i kapitel 3. 

Det er værd at bemærke, at hvis ikke der findes aktieaflønningsordninger, så skal der naturligvis 

ikke oplyses herom. Der kan for flere af de danske C25-selskaber være flere oplysnings- og 

præsentationskrav, som ikke er anvendelige i deres tilfælde. Dette bliver et omdrejningspunkt i 

kapitel 3, hvor C25-selskabernes årsrapporter sammenholdes og analyseres ud for, hvorvidt de 

overholder kravene, som beskrevet ovenfor samt i bilag 1. 

 

2.4 Delkonklusion 
Der findes i de internationale regnskabsstandarder, IFRS 2, regulering af en række 

aktieaflønningsordninger. Der er typisk tale om egenkapitalsordninger, som indregnes med en 

omkostning i resultatopgørelsen og en modpost på egenkapitalen samt kontantordninger, som 

indregnes i resultatopgørelsen og i balancen. Der er adskillige betingelser der skal opfyldes fra 

medarbejderes side, for at opnå ret til aflønningen og der er såvel også tidsmæssige aspekter af, 

hvordan betingelserne overholdes og ordningen indregnes.  

Foruden selve indregningen af ordningerne er der et væsentligt område indenfor 

værdiansættelsen af ordningerne, som blandt andet kan baseres på Black-Scholes, Binomial eller 

Monte-Carlo metoderne. Fælles for disse er, at de og grundlaget herfor skal oplyses om i 

årsrapportens note om aktiebaseret vederlæggelse. Der er i alt en række krav til selskabernes 

oplysning og præsentation i regnskaberne og i et område, der er overvåget af medierne, kan 

selskaberne fristes til at forsøge at undgå at give en udtømmende forklaring til emnet. Det vil blive 

undersøgt i det næste kapitel, hvor C25-selskabernes seneste årsrapporter analyseres for at 

undersøge, hvorvidt oplysnings- og præsentationskravene er i overensstemmelse med 

regnskabsstandarden.  
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Kapitel 3 – C25-selskaberne og deres årsrapporter 
Dette kapitel vil analysere C25-selskabernes årsrapporter ved at bruge regnskabsstandardens 

krav om oplysning og præsentation. Kapitlet vil således undersøge manglende overholdelse af 

standarden og give et overblik over, hvordan regnskaberne som helhed overholder IFRS 2. 

3.1 Introduktion til analysens metodik 

For at kunne analysere C25-selskabernes årsrapporter og oplysning om og præsentation af 

aktieaflønningsordninger, er en checkliste udarbejdet. Denne checkliste er delvist udarbejdet på 

baggrund af Deloittes artikel om IFRS 2 fra 2007 samt PwC’s IFRS regnskabstjekliste fra 2020 

for at undersøge, om der er ændringer siden 2007 til præsentationskravene. Der blev ikke 

identificeret nogle afvigelser mellem regnskabstjeklisten og kravene oplistet i artiklen fra Deloitte 

fra 2007. Denne tjekliste fremgår ligeledes af bilag 1.  

Figur 5 – Oversigt over C25-selskaber og deres anvendelse af aktieaflønningsordninger, 
kilde: udarbejdet selvstændigt 

Selskabsnavn Anvender aktieaflønnings efter IFRS 2 
Ambu Ja 
Bavarian Nordic Ja 
Carlsberg Ja 
Chr. Hansen Ja 
Coloplast Ja 
Danske Bank Ja – begrænset af Finanstilsynets direktiv 
Demant Ja 
DSV Panalpina Ja 
FLSchmidt Ja 
Genmab Ja 
GN Store Nord Ja 
ISS Ja 
Lundbeck Ja 
Maersk Ja 
Netcompany Ja 
Novo Nordisk Ja 
Novozymes Ja 
Pandora Ja 
Rockwool Ja 
Royal Unibrew Ja 
Simcorp Ja 
Tryg Ja 
Vestas Ja 
Ørsted Ja 
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Analysen er foretaget på baggrund af C25-selskabernes seneste årsrapporter, som det også 

fremgår af afgrænsningsafsnittet i kapitel 1. De 25 selskaber er i figur 5 oplistet og det er angivet, 

om hvorvidt selskaberne benytter sig af aktieaflønningsordninger: 

Som det fremgår af ovenstående tabel i figur 5, fremgår det tydeligt, at aktieaflønningsordninger 

er populære hos C25-selskaberne eftersom, at samtlige selskaber anvender metoderne. 

Der er en række punkter og antagelser, det er nødvendigt at forklare i forhold til at udarbejde 

denne analyse. 

For det første tages der udgangspunkt i informationerne givet i regnskabernes noteoplysning. Det 

vil med andre ord betyde, at hvis der står noget i et andet afsnit som f.eks. regnskabspraksis må 

det antages at regnskabsbrugeren ikke læser det. Det er med en antagelse om, at 

regnskabsbrugeren ikke nærlæser regnskabet i sin helhed og altså ikke prioriterer at læse 

regnskabspraksis. Derfor tager opgavens analyse udgangspunkt i den information, der er givet i 

den pågældende note, hvilken også burde indeholde alle de relevante informationer om 

aktieaflønning. Selve noten fremgår ofte som del af sit eget afsnit i regnskabet, som her i Chr. 

Hansens regnskab fra 2020: 

 

Andre selskaber gør det i forlængelse af noten omkring almindelige lønninger, som ISS hvor alle 

lønoplysninger leveres i forlængelse af hinanden: 

 

Dette forhold er underordnet for analysen, og om der bliver præsenteret oplysninger om 

aktieaflønningen i noten for ledelsesaflønning, bliver dette også medtaget på lige vilkår som var 

det den del af den selvstændige note. 
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I det udarbejdede analyseskema bilag 3 er der givet for hvert selskab og for hvert oplysnings- og 

præsentationskrav en kommentar; Opfyldt, ikke opfyldt eller N/A (Ikke applikabel, ikke 

nødvendig/anvendelig) samt det er noteret, hvilke ordninger der er anvendt samt hvilken 

værdiansættelsesmodel, der er anvendt. Analysen er opbygget på denne måde for at give et 

overblik, der er ens for selskaberne, selvom selskabernes informationsgrad er meget varierende, 

mere herom senere. 

En forklaring af de tre valgmuligheder er givet herunder: 

- Opfyldt betyder, at kravene i IFRS 2 til oplysning og præsentation er givet i regnskabet 

på en måde, der overholder regnskabsreglerne. Det er altså ikke givet en karakter for, i 

hvilken grad kravet er opfyldt, som når det angår, en forklaring til i hvordan forventet 

volatilitet er fastsat og forklaret hvorvidt, historisk volatilitet er anvendt. Her findes der 

eksempler på, hvordan nogle selskaber skriver fyldigt om, hvordan niveauet er fastsat og 

anvendt, mens andre selskaber blot nævner, at historisk volatilitet er anvendt. 

Dette eksemplificeres i den gode redegørelse hos GN Store Nord, hvor der i specifikationerne til 

værdiansættelsesmodellen er givet en fodnote, hvor volatilitet er beskrevet som at være estimeret 

af eksterne eksperter på baggrund af en historisk periode der passer til optionernes levetid: 

 

- Ikke opfyldt betyder det modsatte af ovenstående. Det er relativt overkommeligt at 

beskrive, hvorvidt kravene er opfyldt eller ej når det eksempelvis angår om antal af 

’expired’ aktieoptioner er oplyst om, hvor der kun er to muligheder, ja eller nej. Hvad 

angår mere beskrivende krav, som forklaringer til ændringer i aktieaflønningsordninger 

vil det i denne opgaves analyse være tilstrækkeligt, at skrive hvad ændringen er og ikke 

mere, da det vil opfylde kravet. 

- N/A betyder, at området ikke er relevant for selskabet og dets regnskab. Det sker hyppigt, 

når selskabet ikke anvender aktieoptioner og en række oplysningskrav og givet eksplicit 
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omkring aktieoptioner. I dette tilfælde vil det ganske simpelt ikke være relevant i og med 

at selskabet slet ikke rummer denne mulighed. 

Præsentations- og oplysningskravene til IFRS 2 er vedhæftet opgaven som bilag 1. Denne oversigt 

over kravene til selskabernes årsrapport om aktiebaseret vederlæggelse er udarbejdet på 

baggrund af Deloittes guide til IFRS 2 såvel, som at den er sammenholdt med PwC’s 

regnskabstjekliste for 2020 for at sikre at guiden er tidssvarende og ikke mangler opdateringer. 

Der henvises yderligere i opgaven til subpunkter eksempelvis IFRS 2 punkt 44, som er den 

skematiske oversigt som IFRS og Deloitte beskriver det.  

3.2 Overblik over IFRS-anvendelse i C25 selskaberne 
Nærværende kapitel har til formål at give et overblik over C25-selskabernes overordnede 

overholdelse af regnskabsstandarden jf. IFRS 2. Denne første del af analysen tager udgangspunkt 

i regnskabstjeklisten som fremgår af bilag 1 og vil forsøge at give et komparativt indblik i 

oplysnings- og præsentationskravene som gennemgået i kapitel 2. 

Følgende tabel (figur 6) er udarbejdet på baggrund af de indhente årsrapporter fra de respektive 

C25-selskabers hjemmesider og er et udtryk for, hvilke aktieaflønningsordninger selskaberne har 

benyttet i deres seneste regnskabsår. 

Som det fremgår af tabellen, er aktieoptioner samt Restricted Share Units de hyppigst benyttede 

aktieaflønningsordninger og benyttes af henholdsvis 9 og 12 af C25-selskaberne. Omvendt bliver 

Matching Shares, Warrants og fantomaktier benyttet af færrest selskaber. 
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Figur 6 – Oversigt over anvendelse af aktiebaserede aflønningsordninger, kilde: 

egen tilpasning 

  

Performance 
Share Units 
(PSU) 

Restricted 
Share Units 
(RSU) 

Share 
Options 

Warrants Phantom 
stock  

Matching 
Shares 

Ambu           
Bavarian Nordic          
Carlsberg        
Chr Hansen            
Coloplast         
Danske Bank             
Demant         
DSV            
FLSchmidt        
Genmab           
GN         
ISS           
Lundbeck         
Maersk           
Netcompany         
Novo Nordisk           
Novozymes         
Pandora            
Rockwool         
Royal Unibrew            
Simcorp         
Tryg            
Vestas         
Ørsted            

 

Yderligere, er det interessant, at der af 13 selskaber indgår flere end én type 

aktieaflønningsordning. Selve den vurdering, af om hvorvidt det giver mening for selskaberne at 

indgå flere forskellige typer aktieaflønningsordninger med medarbejderne er ikke et emne i denne 

opgave, men det kunne indgå i en perspektivering i forlængelse af denne opgave. Når selskaberne 

indgår i flere aktieaflønningsordninger, skal der ligeledes også oplyses om og præsentere i 

regnskabet, hvad begge ordninger omhandler samt jf. IFRS 2 punkt 44.  
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Det må derudover kunne konkluderes på baggrund af oversigten, at aktionærerne vurderer, at 

selve idéen om aktieaflønningsordninger er profitabelt for selskaberne, når det anvendes i så stort 

et omfang, om end størrelsen på ordningerne ikke er fastslået her.  

Det er foruden hvilke typer aktieaflønningsordninger selskaberne har benyttet fundet, at Black-

Scholes metoden til værdiansættelsen af ordningerne er selskabernes foretrukne metode. Det er 

således kun tre selskaber, der Monte Carlo simuleringer og det er endda i tillæg til en Black-

Scholes værdiansættelse. De tre selskaber, der anvender Monte-Carlo simuleringer deler ikke de 

samme typer aktieordninger, Carlsberg som det ene selskab anvender PSU’er og aktieoptioner, 

GN Store Nord benytter sig af aktieoptioner og warrants mens Pandora bruger PSU’er. Det er 

fælles for disse, at aktieoptioner indgår som en ordning, det er jf. IFRS 2 punkt 47 kun for 

aktieoptioner, at en prisfastsættelsesmodel (værdiansættelsesmodel) skal oplyses om.  

 

3.3 Overholdelse af regnskabsstandarden 
Hvad angår de specifikke oplysnings- og præsentationskrav i IFRS og hvorvidt C25-selskaberne 

overholdes gennemgås dette forhold i dette kapitel. Der bliver i de kommende afsnit undersøgt 

nærmere omkring de forhold, der har gjort sig gældende for manglende opfyldelse af kravene 

fastsat af IFRS 2 og hvorvidt der findes forklaringer hertil. Der henvises til denne del af analysen 

til bilag 3, hvor regnskabskravene er skematisk sammenfattet for samtlige selskaber.  

Der er en række krav fastsat af IFRS 2, som C25-selskaberne som udgangspunkt skal overholde 

for at leve op til regnskabsstandarden. Manglende overholdelse af disse krav bør medføre 

indgriben fra revisor, som bør gøre regnskabsbruger opmærksom herpå. Der kan imidlertid findes 

forklaringer til, hvorfor enkelte eller en gruppe af regnskabskrav ikke oplyses om.  

3.3.1 Redegørelse af aktieaflønningsordninger 

For at følge rækkefølgen af kravene udstedt i IFRS 2 omhandler det første punkt en redegørelse 

af ordningerne anvendt i året der jf. IFRS 2 punkt 44 skal ”enables uses of the financial statements 

to understand the nature and extent of share-based payment arrangements that existed during 

the period”. Med andre ord skal selskaberne give en redegørelse, der sætter regnskabsbrugeren i 

stand til at forstå omfanget og konteksten af aktieaflønningsordningerne. Hvordan selskaberne 

sørger for at regnskabsbrugeren har forståelse for disse punkter er ganske forskellige. 
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Figur 7 – Note 30 ”Share-based payment” Kilde: Bavarian Nordics årsrapport fra 

2020, med egen tilpasning 

 

Som det fremgår af Bavarian Nordics 2020-regnskab, har de valgt at lade den første side af noten 

om aktiebaseret vederlæggelse handle om regnskabsprincipperne samt en beskrivelse af 

formålene med de to ordninger.  

I de to blå bokse ovenfor, er der givet oplysninger om, hvordan omkostningerne er indregnet over 

perioden og over egenkapitalen. Derudover giver de allerede i første afsnit oplysning om, hvilken 

model der er anvendt til prisfastsættelse af ordningerne, hvilket er ganske unikt for C25-

selskaberne, at denne information gives så tidligt. Yderligere, angiver Bavarian Nordic særskilt 

for hver aktieaflønningsordning om det er en egenkapitals- eller kontantordning hvilken 

prisfastsættelsesmodel der er anvendt. Derudover giver afsnittet om regnskabsprincipper også en 

angivelse af, hvordan ordningerne måles til dagsværdi og hvordan tildeling af aktier i ordningen 

praktisk fungerer: ”Based on achieved cash bonus for members of the Executive Management, 

subject to the Board of Directors’ decision on the portion that should be converted to restricted 

stock units,”. Selskabet giver hermed også en forklaring på, hvordan ledelsen håndterer 

allokeringen af i dette tilfælde RSU’er. Citatet følger med en forklaring på den tekniske beregning, 

men giver altså et godt indblik i procedurerne.  
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På dette tidspunkt, inden Bavarian Nordic er begyndt at beskrive de specifikke ordninger i den 

gule og grønne boks i figur 7, har regnskabsbrugeren altså fået en række informationer, der sætter 

regnskabsbrugeren i stand til at følge, hvilke typer af ordninger der eksisterer, hvordan de 

prisfastsættes til dagsværdi samt, hvilke procedurer ledelsen gennemgår når der skal tildeles 

aktieaflønning. 

I den gule boks i figur 7 beskriver Bavarian Nordic formålet med incitamentsordningerne. Formål 

er ikke nævnt specifikt som del af kravene udstedt af IASB i IFRS 2, men det hænger unægteligt 

sammen med selve konteksten med aflønningsordningerne. Som det tidligere er nævnt i opgaven, 

handler aktieaflønningsordninger i stor grad om at ensrette ledelsens incitatementer med 

aktionærernes. Det er derfor også en del af selve konteksten (”nature”, som beskrevet i IFRS 2 

punkt 44) at omtale selve formålet, hvorfor det giver mening at inkludere dette punkt i noten også 

selvom, det ikke er et decideret krav. 

Den sidste boks omhandler de selskabsretlige krav, der findes som følge af udstedelse af warrants, 

som kræver en kapitaludvidelse og deraf bestyrelsens godkendelse. 

Allerede på dette tidspunkt i noten er regnskabsbrugeren bekendt med hvilke ordninger der er 

benyttet, hvilket formål ordninger har samt de overordnede regnskabsmæssige principper bag. 

Det har gjort, at regnskabsbrugeren er i stand til at fortsætte med at læse noten med denne 

grundlæggende information. Informationen er også givet inden, der præsenteres specifikationer 

af antal optioner eller aktier, der bliver tildelt, udløbet osv.  

Derudover giver Bavarian Nordic også en beskrivelse af en tredje ordning som gives senere i noten 

efter specifikationerne til warrants og RSU’erne. Der gives en beskrivelse af tildelinger af 

fantomaktier, og som bekendt efter IFRS 2 punkt 44 skal der gives en redegørelse for alle de 

ordninger, der har eksisteret i regnskabsåret. Det er redegjort for, hvorfor der er givet en 

redegørelse for samtlige 5 ordninger, der har eksisteret siden 2016. 
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Figur 8 – Note 30 ”Share-based payment” Kilde: Bavarian Nordics 2020-årsrapport  

 

Her kunne der argumenteres for, at man kunne give en samlet beskrivelse, som IFRS 2 tillader jf. 

punkt 44 hvis ordningerne er ”substantially similar” eller substantielt ens. Her kunne Bavarian 

Nordic have tilladt sig at give en samlet beskrivelse for ordningerne med fantomaktier, da de 

eneste forskelle på ordningerne er antal aktier udstedt ellers er principperne ens med den samme 

vestingperiode.  

Modsat Bavarian Nordics meget beskrivende redegørelse for deres eksisterende ordninger er der 

selskaber, der er tilbageholdende med informationerne herom. Det skal påpeges, at samtlige 

selskaber giver en redegørelse for aktieordningerne, dette afsnit har til formål at undersøge om 

der er nogle selskabers redegørelser, der reelt ikke giver regnskabsbrugeren nok information om 

ordningerne. I Netcompany’s årsrapport for 2020 gives der ikke en redegørelse for 

aktieordningernes kontekst eller formål hermed. 

Som det ses i figur 9 herunder, er det den tilknyttede tekst der er til noten om aktiebaseret 

vederlæggelse i regnskabet. Her gives der tal for, hvor meget der er tildelt, og andelen som tildeles 

”Executive Management”. Der gives altså ikke en reel beskrivelse af aktieordningerne i 

årsrapporten. Denne beskrivelse vurderes ikke at overholde oplysnings- og præsentationskravet i 

IFRS 2 punkt 44. Det bemærkes her, at selskabet i det sidste afsnit henviser til selskabets 

”Remuneration report” for at få mere information om ordningerne. Dette omhandler EU-

direktivet 2017/828, der har til formål at give aktionærerne mere tilsyn med selskaberne 

(Publications Office, 2020). Konkret betyder EU-direktivet, at selskaberne årligt skal udarbejde 

en ledelsesaflønningsrapport, hvor der gives en større beskrivelse af ledelsesaflønningen. Dette 

bliver også behandlet senere i opgaven, men for Netcompany, er dette ikke en mulighed for at 

undgå at informere om aktieaflønningsordningerne i årsrapporten, da EU-direktivet ikke 

erstatter IFRS 2. 
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Figur 9 - Note 7 ”Staff costs and remuneration” Kilde: Netcompanys 2020-

årsrapport 

 

Selvom det kun er Netcompany, der ud af de 25 selskaber ikke leverer en redegørelse for 

aktieordningerne efter IFRS 2 punkt 44, er de fleste regnskabers redegørelse ganske kortfattet. 

Royal Unibrew har formuleret kort og præcist, hvad der er nødvendigt i deres årsrapport, som det 

fremgår af figur 10 herunder. 
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Figur 10 – Note 6 ”Staff expenses (continued)”, kilde: Royal Unibrew 2020-

årsrapport 

 

Noten beskriver således altså konkret, hvem deltagerne i programmet er, hvilken type ordning 

der er anvendt samt vesting perioder. Her får regnskabsbrugeren altså et indblik i, hvad der bliver 

tildelt fra selskabet. Selvom der ikke står beskrevet, hvad formålet med ordningen er, vurderes 

denne redegørelse stadig som en overholdelse af punkt 44 i IFRS 2, da dette ikke eksplicit bliver 

nævnt i standarden.  

I forlængelse af redegørelsen skal der jf. IFRS 2 punkt 45 også gives oplysning om 

optjeningsbetingelser, tildelte optioners maksimale terminer og hvorvidt, der er tale om 

egenkapitals- eller kontantordninger. 

Der skal gives sammen eller i forlængelse af beskrivelsen fra IFRS 2 punkt 44. Hvad angår 

optjeningsbetingelser (vesting requirements) bliver der i selskabernes noter angivet, at der er en 

vesting period, og denne er typisk på tre år. Hvis dette er angivet, er kravet overholdt, da det ikke 

kan siges, hvorvidt der er yderligere krav som læser af regnskabet. 

Der er fundet to selskaber som ikke har oplyst om dette, Netcompany som tidligere også er 

gennmgået i figur 7 samt FLSchmidt, som ikke giver denne oplysning for den del der vedrører 

aktieoptioner, se herunder: 
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Figur 11 – Note 6.1 ”Share-based payment”, kilde: FLSchmidt 2020-årsrapport 

 

Som det fremgår, bliver der angivet i andet afsnit, at omkostninger bliver fordelt over ”vesting 

period” altså optjeningsperioden, men der er ikke angivet nogle optjeningsbetingelser for 

aktieoptionerne. Her bliver kravene i IFRS 2 punkt 45 altså ikke opfyldt. Det er ganske 

forunderligt, at oplysningen ikke bliver angivet når optionerne sammenholdes med oplysningerne 

givet for FLSchmidts anden aktieaflønningsordning, der omhandler performance shares. For 

denne anden type aktieaflønning skriver FLSchmidt i årsrapporten: ”The long term incentive 

programme is based on a three year performance period and performance measurement based on 

key financial performance indicators as EBITA and net working capital as well as continued 

employment.” (FLSchmidt, 2021) Her er der angivet en udførlig forklaring til 

optjeningsbetingelserne, men da selskabet ikke har givet en tilsvarende oplysning for 

aktieoptionerne, er der derfor tale om manglende overholdelse af IFRS 2 punkt 45. 

Hvad angår angivelse af optionernes maksimale terminer er det kun FLSchmidt ud af de 

selskaber, der anvender aktieoptioner, der ikke overholder kravet. 

Det er til gengæld mere nuanceret omkring oplysning om afregningsmetode, hvorvidt der 

benyttes egenkapitalsordninger eller kontantordninger. Uanset om der oplyses om det eller ej i 

noten, er det muligt for regnskabsbrugeren at undersøge dette ved at se på 
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egenkapitalsopgørelsen. Hvis der her er angivet en post som vedrører aktiebaseret vederlag, er 

der anvendt egenkapitalsordning i mindst en aktieaflønningsordning. Det er i dette tilfælde ikke 

muligt at sige nøjagtigt, hvis der er flere end en aktieaflønningsordning, da de kan være af 

forskellig afregningsmetode. For regnskabsbrugeren vil det være at foretrække, at få denne 

oplysning i noten i sammenhæng med resten af oplysningerne sådan som det er beskrevet i IFRS 

2 punkt 45.  

Der er i alt fem selskaber som ikke nævner dette konkret i noteoplysningen, der er tale om 

Carlsberg, Chr. Hansen, Mærsk, Netcompany og Tryg. Med henvisning til tidligere afsnit om, 

hvordan analysen er udarbejdet, vil det kun være den oplysning, der er angivet i noten, der 

medtages. I Mærsks tilfælde, vil det sige, at de i opgavens analyse dumper på dette punkt, da 

oplysningen er givet i regnskabsprincipperne: 

Figur 12 – Note 23 ”Significant accounting policies – continued”, kilde: Mærsks 

2020-årsrapport 

 

Som det fremgår i figur 12, som er et udklip af side 108 af Mærsks årsrapport, bliver punktet 

noteret, men det er ikke intuitivt for regnskabsbrugeren, at skulle lede efter denne oplysning i en 

helt anden note for at få denne information, hvorfor dette er noteret i denne analyse som en 

manglende opfyldelse af kravene i IFRS 2. 

Hermed er selve redegørelsesdelen af noten gennemgået. Beskrivelsen fra et af de mest 

omfangsrige og uddybende regnskaber er gennemgået såvel som et, der ikke levede op til kravene 

og et sidste som lige akkurat for beskrevet ordningerne efter IFRS 2. Efter at have gennemgået 

alle 25 af C25-selskabernes regnskaber kan det konkluderes omkring redegørelserne jf. IFRS 2 
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punkt 44 og 45, at størstedelen ligger inden for spændet mellem regnskaberne fra Bavarian Nordic 

og Royal Unibrew og altså giver en god præsentation af aktieaflønningsordningerne. Der er kun 

fundet et selskab, der ikke har givet en tilstrækkelig redegørelse for programmerne mens fem 

selskaber ikke har givet oplysning om afregningsmetode i noten. 

3.3.2 Aktieoptioner 

Den næste del i oplysnings- og præsentationskravene i IFRS 2 omhandler aktieoptionerne. Her 

er det ikke relevant for samtlige selskaber i C25-indekset, men kun de selskaber, der anvender 

aktieoptioner jf. figur 6. Ifølge IFRS 2 punkt 45-fortsat skal selskaberne oplyse en række forhold 

vedrørende optioner. Der skal angives antal og den gennemsnitlige vægtede udnyttelsespris for 

optioner der er; udestående primo, tildelte i perioden, forspildte (forfeited), udnyttede, udløbne, 

udestående ultimo samt udnyttelige ultimo. Derudover skal der for optioner, der er udnyttet i 

løbet af perioden, angives en vægtet gennemsnitspris på udnyttelsestidspunktet. Sidst skal der 

angives udnyttelseskurser og kontraktlig løbetid for udestående optioner ultimo. 

Det har DSV oplyst om i deres regnskab for 2020, hvor der også gives en specifikation af, hvad 

der vedrører Executive Board og Senior Staff henholdsvis. 

Figur 13 – Note 5.3 ”Share option schemes – continued”, kilde: DSV 2020-

årsrapport side 76 

 

Som det fremgår af figur 13 er specifikationen delt op i 2019 og 2020 og de samme informationer 

gives for begge år, selvom det ikke ser påkrævet i IFRS 2. Regnskabsbrugeren får lettere ved at 

forstå udviklingen fra tidligere år, når den samme specifikation er gengående. I forhold til IFRS 2 

punkt 45 fremgår der udeståender primo med i alt 8,988,700 optioner, der er tildelt cirka 3 mio. 

optioner, udnyttet cirka 2,5 mio. optioner og forspildte eller udløbne optioner udgør 147,250. 
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I specifikationen viser DSV forspildte samt udløbne optioner på samme linje, hvilket ikke er en 

fravigelse fra IFRS 2 punkt 45, da begge oplysninger gives. Omvendt lægger IFRS ikke op til, at 

en sammentrækning af netop disse punkter vedrørende optioner kan anvendes. I dette tilfælde 

samt i de andre selskabers årsrapporter vurderes dette ikke at være udtryk for en manglende 

overholdelse af oplysnings- og præsentationskravene. 

Det bemærkes, at der ikke er givet oplysning om andelen af optioner, der er udnyttelige ultimo 

regnskabsåret i figur 13. Denne oplysning samt yderligere specifikationer gives tidligere i samme 

note for DSV.  

Figur 14 - Note 5.3 ”Share option schemes – continued”, kilde: DSV 2020-årsrapport 

side 75 

 

Af figur 14 fremgår der to specifikationer, den ene ”current share option schemes” giver et overblik 

over hvert års aktieaflønningsordningers omfang, udnyttelsesperioder, udnyttelsespriser samt 

antal medarbejdere i ordningerne og markedsværdien ved tildelingspunktet. Den anden 

specifikation ”share option schemes at 31 December 2020” viser for hvert års 

aktieaflønningsordninger, hvor meget der er tildelt Executive Board og Senior Staff henholdsvis 

inklusiv en beskrivelse af, hvor mange optioner der ultimo regnskabsåret er udnyttelige. På den 

måde overholder DSV altså kravet i IFRS 2 punkt 45, selvom der kunne argumenteres for at det 

ville være lettere for regnskabsbrugeren, at få informationen i sammenhæng med de andre 
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punkter i figur 13, så er den mere omfattende præsentation af ordningerne i figur 14 også med til 

at øge detaljegraden i årsrapportens note. 

Det fremgår ligeledes af hhv. figur 13 og figur 14, at DSV overholder kravene i IFRS 2 punkt 45 c 

& d, der påkræver, at selskabet oplyser om gennemsnitsprisen for udnyttelsesdagen ved 

eventuelle udnyttede optioner. Derudover skal der oplyses om udnyttelsespriserne samt 

gennemsnitlige kontraktløbetider. Det klarer DSV således også i figur 13, hvor 

udnyttelsespriserne er angivet for årets udnyttede optioner samt kontraktløbetider samt 

udnyttelsespriserne for hver ordning er angivet. 

Hvor DSV har overholdt den gældende regnskabsstandard for oplysninger om aktieoptioner som 

vist i de tidligere afsnit, kan det diskuteres hvorvidt Carlsberg gør. Det bør i denne forbindelse 

også nævnes, at de andre C25-selskaber, der benytter sig af aktieoptioner, har overholdt de 

gældende krav i IFRS 2 punkt 45. Det er kun oplysninger om forspildte eller udløbne optioner, 

der kan sætte spørgsmålstegn ved overholdelse, men det forholder sig i selskabernes noter, at der 

enten ikke har været nogle bevægelser i perioden eller, at oplysningen er givet kombineret for året, 

som DSV. 

I Carlsbergs årsrapport skrives der om aktieoptionerne: ”No share options have been granted 

since 2016. The outstanding options are all exercisable at the end of the reporting period.” 

(Carlsberg, 2021). Når regnskabsbrugeren læser specifikationen for aktieoptioner i noten, skal 

regnskabsbrugeren have in mente, at der ikke har været tildelinger af aktieoptioner siden 2016.  

Figur 15 – Section 7.3 ”Share-based payments”, kilde: Carlsberg 2020-årsrapport 

side 110 

 

Det giver på den måde mening, at der i oplysningerne om aktieoptioner ikke er angivet antal for 

tildelinger, udnyttede, udløb osv. Der gives de nødvendige oplysninger om antal udestående 

primo og ultimo samt, hvad kontrakløbetiden samt information om andelen, der kan udnyttes 
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ultimo regnskabsåret. Det vurderes derfor, at overholdelsen af regnskabskravene er opfyldt vedr. 

Carlsbergs aktieoptioner. 

Overordnet set har samtlige selskaber der anvender aktieoptioner givet de nødvendige 

oplysninger og overholdt præsentationskravene for aktieoptioner. De enkelte selskaber, der har 

afviget fra regnskabsstandarden har givet de nødvendige informationer om, hvorfor og det 

vurderes at sætte regnskabsbrugeren i stand til at forstå den givne information i noteoplysningen. 

 

3.3.3 Værdiansættelse og prisfastsættelsesmodel 

Denne del af kapitlet har til formål at fastslå, hvorvidt selskaberne oplyser om deres 

prisfastsættelsesmodel. Nærmere beset handler det om de selskaber, der anvender aktieoptioner 

og hvorvidt de selskaber oplyser om prisfastsættelsesmodel i den tilknytning. Det beskrives i IFRS 

2 punkt 47a, at der skal oplyses om dagsværdien for aktieoptionerne på målingsdatoen samt 

information om, hvordan denne dagsværdi er målt og herunder en række punkter, som bliver 

beskrevet senere i dette kapitel. Hovedtrækkene i denne del af oplysningskravene er altså, at der 

skal gives oplysning om, hvordan selskaberne er kommet frem til dagsværdien af 

aktieaflønningsordningerne.  

Der er som tidligere bekendt i opgaven et par mulighed for at gøre dette. Modellerne Black-

Scholes, Monte Carlo simulering samt en binomial-metode er kort nævn. Herunder findes en 

oversigt over hvilke selskaber der anvender hvilke metoder: 

Figur 16 – Oversigt over prisfastsættelsesmetode, kilde: egen tilvirkning 

 

Der er ingen selskaber der har benyttet den binomale metode til at værdiansætte deres 

aktieaflønningsordninger. De to selskaber der har anvendt en Monte Carlo simulering har gjort 

dette i tillæg til eller sammen med en Black-Scholes model. Selskaberne har generelt set været 

gode til at oplyse om værdiansættelsesmetoderne og give en redegørelse herfor. Det er således 

kun FLSchmidt som mangler at oplyse om, hvilke inputs der er anvendt i 

prisfastsættelsesmodellen, hvor der mangler at blive angivet aktiekurser, udnyttelsespriser, 

volatilitet, kontraktlig løbetid, forventede udbytter samt diskonteringsrenten. Disse input bliver 

ofte præsenteret i en særskilt specifikation som denne i figur 17 fra Ambu: 
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Figur 17 – Note 5,3 ”Share-based payment (continued), kilde: Ambus 2020-

årsrapport side 84 

 

Her bliver al informationen præsenteret for hver aktieaflønningsplan ud af kolonnerne. Det ses 

ikke i figuren, men første kolonne er en LTI-plan fra 2015 og sidste kolonne er fra 2018/19. Denne 

specifikation anvendes af alle de nævnte selskaber i figur 16 bortset fra FLSchmidt, som altså ikke 

har oplyst om disse punkter og dermed ikke overholder kravet i IFRS 2 punkt 47a. 

Som en del af IFRS 2 punkt 47a skal selskaber også oplyse om, hvorvidt volatiliteten er baseret på 

historisk volatilitet eller andet. Af figur 17 fremgår det, at der anvendes en volatilitet på hhv. 30% 

de første fire perioder og 41% i sidste periode. Ambu har ikke oplyst om, hvordan denne volatilitet 

er fastslået og hvorvidt den er baseret på historisk volatilitet. Dermed er Ambu sammen med 

FLSchmidt og Rockwool de tre selskaber, der ikke får oplyst om dette. De andre selskaber har 

enten som det blev vist i kapitel 3.1 gjort som GN Store Nord og angivet det i en fodnote ifbm. 

Specifikationen af inputs til prisfastsættelsesmodellen eller også er det angivet som del af teksten 

om værdiansættelsen. 

Hvor IFRS 2 punkt 47a har fokuseret på aktieoptioner, omhandler punkt 47b at oplyse om 

dagsværdien på målingsdatoen samt, hvordan prisen er fastsat for alle andre ordninger udover 

aktieoptioner. Der skal derudover også oplyses om fastsættelse af dagsværdi, hvis ikke denne er 

baseret på et åbent marked, samt hvorvidt forventede udbytter er en del af værdiansættelsen og 

om der er andre faktorer, der har en virkning på værdiansættelsen. Det er disse punkter de næste 

afsnit omhandler. 

De fleste selskaber har været gode til at forklare, hvordan de vælger at værdiansætte deres 

ordninger. Der er såvel også nogle selskaber dette punkt under IFRS 2 punkt 47b, hvor det ikke 

er relevant, da selskaberne kun har aktieoptioner og derved opfyldt dette under punkt 47a. 

Selskaberne har typisk valgt at fastsætte værdien på baggrund af aktiekursen og giver 

informationen herom som del af beskrivelsen af ordningen. Det har blandt andet Rockwool gjort 

og skriver i deres årsrapport side 77 omkring deres RSU-ordning: ”The fair value of RSUs is 
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determined based on the quoted share price at grant adjusted for expected dividend payout 

(based on historic dividend payout ratio). The participants are compensated for any dividend 

payment by receiving additional RSUs.” (Rockwool, 2021) Her giver Rockwool altså 

informationen der er påkrævet af IFRS 2 punkt 47b foruden selve antal og dagsværdien af 

ordningen, som gives i et andet afsnit i noten. 

For at sikre overholdelse af regnskabspraksissen fik Rockwool omtalt de tre underpunkter i 

standarden i næsten samme sætning. Der bliver nævnt, at aktiekursen anvendes til at fastsætte 

værdien af ordningen. Derudover fremgår det, at fremtidige udbytter indgår som en del af 

værdiansættelsen, hvilket er ganske unikt blandt C25-selskaberne, hvor andre selskaber har valgt 

at undlade at lade fremtidige udbytter indgå som del af værdiansættelsen. Derudover er det 

bemærket, at Rockwool også kompenserer sine deltagere i ordninger for fremtidige udbytter, 

hvilket ligeledes er unikt blandt C25-selskaberne. 

Der er i selskabernes årsrapport fundet, at fire selskaber ikke har givet en tilstrækkelig oplysning 

om, hvordan ordningerne er værdiansat. Der er her tale om Chr. Hansen, Novo Nordisk, 

Novozymes og Simcorp, der altså ikke informerer om hvordan værdiansættelsen af fastslået for 

ordningerne. Der er såvel også selskaber, der ikke har givet oplysning om, hvorvidt forventede 

udbytter er en del af værdiansættelsen jf. IFRS 2 punkt 47b. Det er selskaberne Novozymes, 

Simcorp, Tryg, Vestas og Ørsted, der ikke får oplyst herom. 

Der er altså generelt godt styr på oplysningen og præsentation af værdiansættelsesmetoder af 

aktieaflønningsordningerne i årsrapporterne. Det er relativt få selskaber, der ikke overholder det 

større krav om faktorerne i værdiansættelsesmetoden og derudover er der 4-5 selskaber, der ikke 

får informeret om nogle af punkterne under IFRS 47b. Der er overordnet informeret om 

metoderne og de krav der findes i IFRS 2, men enkelte punkter mangler hos nogle af selskaberne. 

 

3.3.4 Andre punkter i IFRS 2 

I de tidligere afsnit er hovedpunkterne af IFRS 2 gennemgået, det har været redegørelse for 

ordningerne, specifikationerne tilhørende aktieoptioner samt værdiansættelsen af ordningerne. 

De sidste punkter i IFRS 2 (punkt 47c, samt 48-51) omhandler, hvorvidt der er sket ændringer til 

aktieaflønningsordninger, afvigelser fra de tidligere punkter, påvirkningen af 

aktieaflønningsordningerne i resultatopgørelsen samt balancen. 
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Det er relativt svært at undersøge nogle af disse punkter, eksempelvis punkt 47c, der nævner, at 

der skal oplyses om ændringer og ændringernes påvirkning på ordningen. Det er svært, for en 

ekstern part at vurdere, hvorvidt der har været ændringer til ordningerne, hvis ikke selskabet selv 

oplyser om dette. Opgaven vil derfor ikke fokusere på dette område og punkterne 48 og 49 jf. 

IFRS-guiden (Deloitte, 2007). Det skal kort nævnes, at der blev identificeret fire selskaber, der 

har oplyst om ændringer til aktieaflønningsordninger i deres seneste årsrapport, og det var 

Bavarian Nordic, Coloplast, Mærsk og Simcorp. 

Med hensyn til IFRS 2 punkt 50 har samtlige selskaber været gode til at informere om effekten af 

ordningerne i resultatopgørelse, som vist herunder i figur 18 har flere selskaber valgt at vise den 

samlede driftseffekt: 

Figur 18 – Note 5,1 ”Share-based payment schemes”, kilde: Novo Nordisk 2020-

årsrapport side 73 

 

I Novo Nordisks årsrapport, er det den første information regnskabsbrugeren får om 

aktieaflønningsordningerne. På den måde Novo Nordisk præsenterer dette, får 

regnskabsbrugeren også specifikationen af omfanget af hver ordning samt udviklingen hvert år.  

Den sidste del af oplysnings- og præsentationskravene i IFRS 2 er punkt 51. Hertil hører fire 

underpunkter, hvoraf to af disse er ligesom IFRS 2 punkt 48-49 svære at undersøge, som en 

ekstern læser. De to punkter 51a og 51d bliver derfor ikke undersøgt i denne opgave. Punkter 51b 

og 51c bliver oplyst af selskaberne. For punkt 51b, der omhandler hvor stor en del af omkostningen 
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i resultatopgørelsen, der stammer fra egenkapitalsordninger er det muligt at finde informationen 

i noten.  Coloplast har givet et godt eksempel på, hvordan det kan gøres i figur 19 herunder. 

Figur 19 – Note 18 ”Share options, continued”, kilde: Coloplasts 2020-årsrapport 

side 84 

 

Som det fremgår af specifikationen i Coloplasts regnskab, bliver der henført 40 mio.kr. til ”cash 

and equity-settled programmes”. Selvom der står at kontantordninger også er inkluderet heri, kan 

der i egenkapitalsopgørelsen ses, at aktiebaseret vederlæggelse udgør 40 mio.kr. svarende til det 

oplyste i noten. På den måde kan det argumenteres, at oplysningen er givet, selvom der i 

specifikationen også står kontantordninger indeholdt. Der er i analysen ikke identificeret nogle 

selskaber, som ikke har præsenteret driftseffekten af aktieordningerne. 

Hvad angår IFRS 2 punkt 51c, skal der oplyses om indregningen på balancen for de 

kontantbaserede ordninger. Det klares på følgende måde i Rockwools regnskab, hvori der skrives 

herom: ”The total intrinsic value of the phantom stock options/RSUs at year-end amounts to 

EUR 1 million (2019: EUR 1 million), which is recognised as a liability.” (Rockwool, 2021). Af 

hensyn til opgavens omfang, er dette punkt ikke videre beskrevet. 

 

3.4 Delkonklusion 

Der er i det foregående kapitel undersøgt, hvorvidt C25-selskaberne har overholdt oplysnings- og 

præsentationskravene i IFRS 2. Det er gjort ved at skematisere kravene i IFRS og studere 

selskabernes seneste årsrapporter, for at se om kravene er opfyldte, ikke er opfyldte eller ikke er 

relevante. Det er fundet, at selskaberne overordnet set har forholdt sig til kravene i IFRS og formår 

at oplyse om de nødvendige og relevante punkter. Der er identificeret flere regnskaber, der på den 

ene eller anden måde har afveget eller på anden måde undladt at besvare nogle af punkterne i  
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årsrapporten og disse tilfælde er gennemgået og forklaret i kapitlet. Afvigelserne er undersøgt for 

at forsøge at svare på, hvorfor de ikke er oplyst eller hvad der kan være en plausibel grund til 

afvigelsen.  

Skemaet der er udarbejdet ifbm. analysen er tilføjet som bilag 3 til opgaven og angiver konkret, 

hvorvidt kravene er opfyldt, ikke opfyldt eller irrelevante (N/A). Skemaet giver hermed en oversigt 

over selskabernes aktieaflønningsordninger samt, hvorvidt de overholder samtlige punkter i 

regnskabsstandarden. 
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Kapitel 4 Regnskabsbrugerens informationsbehov 
Dette kapitel har til formål at præsentere regnskabsbrugerens informationsbehov og diskutere, 

hvorvidt det er opfyldt i selskabernes årsrapporter aflagt efter IFRS. Kapitlet vil ligeledes inddrage 

andre regnskabsstandarder såvel som at udforske specifikke områder omkring 

aktieaflønningsordninger, som kan være med til at forhøje regnskabsbrugerens indsigt i 

ordningerne. 

4.1 Regnskabsbrugerens informationsbehov 
IASB, der som bekendt er den uafhængige fond hvis formål er at udvikle regnskabsstandarder, 

har for et par år siden opdateret deres begrebsramme og giver heri deres definition på, hvad 

formålet med finansiel rapportering er: (IASB, 2018) (Ellin, Kyhnauv-Andersen, Kyhnauv-

Andersen, & Kyhnauv-Andersen, 2019) 

 

 

 

Essensen af selskabernes finansielle rapportering er at give nyttig information til 

regnskabsbrugerne ift. At træffe beslutninger om at allokere ressourcer til selskabet oversat til 

dansk fra IASBs definition. Opgaven vil her undersøge nærmere, hvad der er nyttig information 

for regnskabsbrugeren ift. Ressourceallokering. 

IASB har ligeledes i deres ‘Conceptual Framework Project Summary’ (herefter CFPS) lavet en 

oversigt over hvad regnskabsbrugeren har brug for i den opgave. Det er vist i figur 20 herunder: 

 

 

 

 

 

 

 

“To provide financial information that is useful to users 
in making decisions relating to providing resources to 
the entity”- kilde: IASB Conceptual Framework Project 
Summary, side 5 
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Figur 20 – ”Objective of financial reporting”, killde: IASB “CFPS” side 5 

 

Figuren viser, hvad regnskabsbrugeren tager beslutninger om, herunder køb, salg, långivning 

samt stemmeret og inflydelselse over ledelsens beslutninger. Det kræver, som det følger af 

figuren, at regnskabsbrugeren undersøger fremtidige likviditet samt ledelsens håndtering af 

økonomiske ressourcer. Det næste skridt i figuren viser hertil, hvilken information 

regnskabsbrugeren har brug for i forhold til at træffe beslutningerne. Der er det nødvendigt at 

forstå selskabs økonomiske ressourcer samt retskrav mod selskabet samt hvordan ledelsen har 

taget ansvar for selskabets økonomiske ressourcer. 

For at koble dette afsnit til opgavens fokus omkring IFRS 2 er det relevant at undersøge punktet 

omkring ”management’s stewardship of the entity’s economic ressources” samt ”how efficiently 

and effectively management has discharged its responsibilities to use the entity’s economic 

resour”es" (IASB, 2018). Ved at undersøge hvordan ledelsen bruger aktieaflønningsordninger og 

hvordan ledelsen ved aflæggelse af regnskabet præsenterer og oplysere herom, kan man forsøge 

at besvare spørgsmål om, hvorvidt regnskabsbrugeren får afdækket informationsbehovet 

omkring ledelsens aktieaflønning, så regnskabsbrugeren kan vurdere ledelsens ansvarlighed over 

de økonomiske ressourcer.  
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For at undersøge dette er det nødvendigt at give indikatorer på, hvad der forstås med nyttig 

information i regnskabet. Til det formål har IASB også givet svar på, hvad der er kvalitative 

karakteristika af finansiel information i CFPS’en, se bilag 2 i bilagsoversigten. 

Her påpeger CFPS på, at der er to fundamentale kvalitative karakteristika om nyttig information, 

de skal være relevante og tillidsfulde. For at være relevant information skal informationen kunne 

gøre en forskel, hvad angår en beslutningstagers beslutning eller også skal informationen kunne 

gøre en forskel hvis den er forudseende eller bekræftende af natur. Den tillidsfulde information 

lægger vægt på, at der er substans bag informationen. Derudover er den tillidsfulde information i 

den højeste grad fuldstændig, neutral og fri for fejl, såvel som at den er påvirket af usikkerhed i 

måleligheden. Det er blandt disse punkter, der i dette kapitel vil blive undersøgt nærmere og 

sammenholdt med de regnskaber, der også tidligere i opgaven er behandlet. Der vil i de 

kommende afsnit blive diskuteret informationernes relevans samt de forstærkende karakteristika 

forståelighed og sammenlignelighed jf. CFPS. Tidsaspektet såvel som verificerbarheden vil ikke 

behandles herunder, da de vurderes mindre relevante end de førnævnte områder. Såvel som 

tillidsfuldhed vil ikke behandles af hensyn til opgavens omfang og relevans til 

problemformuleringen. 

4.2 Forståelig og sammenlignelig information 

IASB’s begrebsramme i CFPS giver eksempler på, hvordan information kan forstærkes ved at 

opfylde særlige karakteristika. Her fremgår sammenlignelighed og forståelighed blandt andet. 

Sammenligneligheden omhandler jf. IAS information, der er sammenlignelig med andre 

selskaber i samme situation. Opgaven vil i dette afsnit undersøge sammenlignelighedsgraden 

blandt C25-selskabernes årsrapporter, hvor rækkefølgen af oplysninger og noternes præsentation 

i sin helhed er i fokus. Som det blev gennemgået i analysen i kapitel 3, følger C25-selskaberne 

IFRS og nærmere IFRS 2 og der blev konkluderet, at selskaberne i overordnet grad overholdt 

oplysnings- og præsentationskravene heri. Selskabers krav skal som udgangspunkt overholdes, 

men der er frihed i forhold til, hvordan informationen præsenteres og i hvilken rækkefølge dette 

gøres.  

Hvis der ses på noten til regnskabet for Bavarian Nordic i figur 7, er regnskabsstandarden det 

første regnskabsbrugeren ser efterfulgt af den generelle beskrivelse af aktieaflønnings-

ordningerne. Det er først når regnskabsbrugeren har læst og forstået, hvordan 

aktieaflønningsordningerne er baseret og redegjort for, at regnskabsbrugeren bliver præsenteret 

for specifikationerne af ordningerne. På denne måde sikrer Bavarian Nordic, at 

regnskabsbrugeren er indforstået med de tekniske parametre bag ordningerne førend læseren, 
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bliver præsenteret for en side næsten udelukkende med tal. Der er en logisk tankegang i denne 

opbygning, som gør det let for regnskabsbrugeren at læse informationerne givet i regnskabet. Der 

er flere selskaber, der følger denne opbygning, og sørger for at regnskabsbrugeren har en side til 

at læse redegørelsen for ordningerne inden de numeriske specifikationer præsenteres.  

Modparten til Bavarian Nordic m.fl. er FLSchmidt, der giver mindre logisk opbygning af deres 

note. Det fremgår i figur 11, hvordan regnskabsbrugeren efter to korte afsnit om regnskabspraksis 

bliver præsenteret for en specifikation af aktieoptioner. Det er såvel halvvejs gennem 

regnskabspraksis og forinden redegørelsen for aktieoptionsordningen, at læseren får 

specifikationen, som det centrale i noten. Udfordringen er, at regnskabsbrugeren kan blive 

forvirret, af at læse flere regnskaber, hvor selve opbygningen af noten er lavet på mange forskellige 

måder. Det ville være at foretrække for en regnskabsbruger, der læser flere af C25-selskabernes 

regnskaber, hvad man kan forvente af et pensionsselskab som ATP, at man ville have en 

opbygning af noterne, som er mere sammenlignelig blandt selskaberne. Det ville give værdi for 

regnskabsbrugeren at få en logisk opbygget præsentation i noten, for at kunne fokusere på 

indholdet i stedet for at gennemskue strukturen i hvert selskabs årsrapport. Det er ikke et krav i 

IFRS 2, hvordan noten opbygges, men jf. rækkefølgen af oplysnings- og præsentationskravene 

kunne det formodes, at præsentationen blev givet som den fremgår i rækkefølgen, hvilket ville 

kunne forstærke budskaberne i noten. 

Foruden sammenligneligheden i noterne skriver IASB i CFPS’en at forståelighed er et karak-

teristika, der vil øge nyttigheden i informationerne. For at være forståelig skal informationen jf. 

IASB’s begrebsramme være klassificerende, karateriserende og præsentere informationen på en 

kortfattet og tydelig måde. (IASB, 2018) Det forventes, at regnskabsbrugeren har den basale og 

nødvendige viden om regnskabsteori til at kunne læse og forstå en årsrapport. Netop i dette 

område af årsrapporten, som er ganske komplekst og som selskaberne selv benytter eksterne 

specialister til, kan det derfor også være komplekst og udfordrende at præsentere informationen 

herom på en klar og tydelig måde, som regnskabsbrugeren kan forstå. I denne tilknytning er det 

særligt relevant for beskrivelserne af ordningerne efter punkt 44 i IFRS 2, som gennemgået i 

kapitel 3.1. Netop omkring redegørelserne for aktieaflønningsordning har der været større 

spredningen mellem detaljeringsgraden, det fremgik af figur 7 og 8, hvordan Bavarian Nordic har 

givet omfattende redegørelser for ordningerne, mens Netcompany i giver den korteste beskrivelse 

heraf. Det skal ikke forstås således, at den kortfattede forklaring er den, der er lettest at forstå, 

når ikke den er fuldstændig, som det var tilfældet i Netcompanys regnskab. 



Afgangsprojekt, HD(R) 2. del  Copenhagen Business School 
Morten Rafn  Carsten A. Olsen 

Side 50 ud af 70 
 

4.3 De relevante informationer 

Hvis årsregnskaberne skal være relevante for regnskabsbrugeren, skal det kune påvirke en 

beslutning. Hvad angår oplysningerne givet om aktiebaseret vederlæggelse bør de derfor være 

relevante og kunne påvirke en beslutning og omvendt bør der efter dette princip ikke gives 

overflødig information som er irrelevant. Der kan på denne måde argumenteres for, at 

oplysnings- og præsentationskravene i IFRS 2 er lavet for at give regnskabsbrugeren relevante 

informationer efter begrebsrammen i CFPS, hvorfor oplysninger som ikke er påkrævet, kan være 

uden nytte for regnskabsbrugeren. For at undersøge dette fremhæves regnskabet fra ISS, der giver 

en meget uddybende beskrivelse af, optjeningsbetingelserne for ordningen, og skriver således: 

”Subject to certain criteria, the PSUs will vest afther three years. The vesting criteria are total 

shareholder turn (TSR) and earnings per share (EPS), equally weighted. TSR peers are the 

Nasdaq Copenhagen OMX C25 and a peer group of comparable international service 

companies.” (ISS , 2021) Det er såvel ikke denne tekst, der er irrelevant, da den er en del af kravet 

i IFRS 2 punkt 44. Der gives i ISS’s regnskab i tilknytning til citatet en større specifikation af 

målene i ordningerne og der gives en redegørelse for, hvilke selskaber ISS måler sig mod, se 

herunder i figur 21: 

Figur 21 – Note 5.2 ”Share-based payments”, kilde: ISS 2020-årsrapport, side 78 

 

Der gives i regnskabet en note alene til at beskrive målene i aktieaflønningsordningerne, som efter 

IFRS 2 punkt 44 bør udgøres af en beskrivelse af ”general terms and conditions” af 

optjeningsbetingelserne. Det kan såvel argumenteres, at ISS har opfyldt kravet i IFRS alene ved 
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at præsentere, hvad målene er, som der gives i citatet i forrige afsnit. Det leder til spørgsmålet om, 

hvorvidt denne specifikation er relevant for regnskabsbrugeren.  

Til det formål, belyser en artikel fra Avisen.dk netop emnet om transparans indenfor 

bonusprogrammerne. Artiklen fra 2018 er baseret på kommentarer fra topchef hos ATP, der som 

pensionsselskab har investeret 30 mia. kr. i danske virksomheder jf. artiklen. Heri siger topchef 

Christian Hyldahl: ”Der skal gøres mere for at sikre transparens. Vi vil gerne vide mere om, 

hvilke præstationsmål der er indenfor et bonusprogram, hvordan de bliver bestemt, om 

programmerne er til at forstå, og om de er i overensstemmelse med vores interesser som 

investor” (Bergman, 2018). Baseret på kommentaren fra Christian Hyldahl må specifikationen 

givet i ISS’s regnskab være relevant for regnskabsbrugeren, idet den præsenterer nogle af de 

forhold, som ATP som aktionær efterspørger hos de danske selskaber. 

Artiklen i Avisen.dk bringer også en opfølgning fra koncernfinansdirektør i PFA Anders 

Damgaard, der siger: ”Vi synes, det er vigtigt, at der er transparens omkring ledelseslønninger. 

Det indebærer også optionsprogrammer, som man skal gøre sig ekstra umage med at 

tydeliggøre. Der er ikke tale om et generelt problem, men vi opfordrer til mere transparens.” 

(Bergman, 2018). Det er interessant at bemærker, at Anders Damgaard ikke mere, at det er et 

generelt problem og det kan tolkes som en indirekte hentydning til, at kravene om oplysning og 

præsentation i IFRS 2 til en vis grad er tilstrækkelige. Derimod, mener Anders Damgaard 

stadigvæk, at der er plads til forbedringer. Der kan derfor argumenteres for, at ISS’s specifikation 

af optjeningsbetingelserne er relevant for regnskabsbrugerne, da den direkte bliver efterspurgt, 

af de største europæiske pensionsselskaber (ATP, 2021). Derudover lyder det også som om, at 

regnskabsbrugerne vil have yderligere lignende specifikationer, fordi at det er relevant for 

regnskabsbrugeren at kunne forstå overensstemmelsen mellem ledelsen og investorerne. Det er 

således et argument for, at IFRS 2 efter investorernes mening, bør udvides og indeholde yderligere 

krav til strukturen og præstationsmålene i aktieaflønningsordningerne, på den måde som ISS 

forsøger at gøre. 

Argumentet mod mere transparens blandt disse ordninger er også nævnt i CFPS’ens 

begrebsramme og det er såvel også det argument, der begrænser den finansielle information i 

årsrapporterne. Der er et princip om omkostningbegrænsning, der indebærer, at fordelene ved at 

give oplysninger skal retfærdiggøre omkostningerne ved at producere disse oplysninger. Med det 

princip in mente bør det overvejes, hvorvidt IFRS 2, som er udarbejdet efter IASBs begrebsramme 

om relevant information til regnskabsbrugeren, skal genbesøge omkostnings-

begrænsningsprincippet eller genoverveje regnskabsbrugerens informationsbehov i 2021. 



Afgangsprojekt, HD(R) 2. del  Copenhagen Business School 
Morten Rafn  Carsten A. Olsen 

Side 52 ud af 70 
 

implementeringen af EU’s aktionærrettighedsdirektiv i 2007 og opdateringen fra 2017 i 

2017/828-udgaven tyder på, at begge punkter fortsat bliver arbejdet med.  

Dette aktionærrettighedsdirektiv har til formål at sikre selskabernes kapitalejere 

gennemsigtighed indenfor en række forhold herunder udarbejdelse og godkendelse af 

vederlagspolitik samt vederlagsrapport (PwC, 2019). Kravene i direktivet byder selskaberne at 

udarbejde en vederlagsrapport, der hvert år skal forklare, hvordan aflønningen er på niveau med 

vederlagspolitikken samt, hvordan den står på mål med selskabets resultater over de seneste fem 

regnskabsår blandt andet. Med krav om en særskilt vederlagsrapport giver det en indikation af, 

hvor meget betydning omkostningsbegrænsningen har haft i overvejelserne, da det virker som en 

mere omkostningstung byrde at udarbejde en særskilt rapport hertil i stedet for et tillæg til 

årsrapporten. Det kan for regnskabsbrugerne samt for selskabernes mod EU og IASB’s side 

fremstå som dobbeltarbejde, når der skal udarbejdes en relativt omfattende beskrivelse af 

aktieaflønningsordninger i regnskabet og samtidig gives en ny og omfattende vederlagsrapport. 

Her kunne en opdatering af IFRS 2 formentlig have løst det problem, som EU-direktivet forsøger 

at løse. 

Informationen som ISS præsenterer i sit regnskab som går ud over kravene i IFRS 2 punkt 44 

vurderes således at være relevante for investorerne, i det specifikationen omhandler 

optjeningsbetingelserne som investorerne i stor grad vil have mere information, og ligeledes som 

i EU-direktivet er blevet lettere tilgængelige. Det opfylder derfor kravet om at informationen er 

relevant jf. IASB’s begrebsramme, da den forventes at kunne påvirke en beslutningstager. 

4.3.1 Vederlagsrapporten 

Ved et nærmere kig i vederlagsrapporten, som er blevet implementeret med aktionærrettigheds-

direktivet og forskellene mellem denne og årsrapporten, får regnskabsbrugeren et helt nyt 

perspektiv på emnet. Der vil her tages udgangspunkt i Mærsks årsrapport samt vederlagsrapport, 

da netop dette selskab for første gang efter implementeringen af omtalte direktiv har offentliggjort 

topchefens løn. Det fik medierne til at omtale det historiske øjeblik, da Mette Dalgaard i februar 

2020 skrev således i en artikel i Berlingske: ”Det er første gang nogensinde, at A.P. Møller - 

Mærsk lægger topchefens løn frem for offentligheden. Det er selskabet forpligtet til, efter at et 

nyt lovkrav fra EU trådte i kraft sidste år. Det tvinger alle børsnoterede selskaber til at 

offentliggøre en lønrapport med ledelsens lønninger og bonusser.” (Dalgaard, 2020) Der var her 

tale om aktionærrettighedsdirektivet, der krævede en oversigt over topchefernes lønninger. 

Efter IFRS er der i Mærsks årsrapport for 2020 vedlagt denne note omkring ledelsens aflønning: 
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Figur 22 – Note 2.2 ”Operating costs”, kilde: Mærsks 2020-årsrapport side 118 

 

Som det fremgår af figur 22, oplyser ledelsen om den samlede lønpakke til hele ledelsen, hvoraf 

der indgår løn fra incitamentsordninger for 5 mio. USD. Foruden note 2.2 i regnskabet, har Mærsk 

oplyst om aktieaflønningsordningerne i note 9, hvor aktieordningerne er specificeret på Executive 

Board og Employees-niveauer, og det fremgår således også, at tildelingen af aktieordninger passer 

overens til note 2.2. Der står således ikke yderligere beskrevet i regnskabets noter om, hvordan 

lønnen er fordelt mellem medlemmerne i Executive Board, der står ikke hvilke mål lønnen er 

baseret på eller, i hvilken grad præstationsmålene i ordningerne er opfyldt. Det er på disse 

punkter, at vederlagsrapporten blandt andet adskiller sig fra årsrapporten og det ses i figur 23 

herunder: 

Figur 23 – Chart 1: ”Total remuneration awarded”, Kilde: Mærsks 2020-

remuneration report side 3 

 

Det fremgår af figur 23, som er et af de første punkter i vederlagsrapporten, hvordan lønnen er 

blevet tildelt i 2020 blandt ledelsen. Her for regnskabsbrugeren et indblik i hver af topchefernes 

løn samt løn-art. I grafen skitseres desuden, i hvilken grad lønnen er baseret på almindelig 

basisløn, medarbejdergode, kontantbonusser samt STI og LTI, som er aktie-

aflønningsordningernes hhv. korte og lange incitamentsordninger. Allerede på denne side, har 
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aktionæren modtaget en stor del, af hvad Anders Damgaard efterspurgte omkring mere 

transparens. 

Der gives således også en forklaring til hvert af de skitserede punkter i figur 23 i 

vederlagsrapportens næste sider, hvor en beskrivelse af hvert af de fem punkter fra figurens 

formål og relation til selskabsstrategien samt omfanget af ordningen er beskrevet yderligere. Der 

står således omkring Long-term incentives (LTI) formål og relation til strategien: ”Link executive 

remuneration to the achievement of long-term shareholder value creation and support the 

retention of the executives.” Samt omkring omfanget af ordningen: ”They are delivered through 

the Restricted Shares and Stock Options Plans. The total annual grant level is up to 100% of base 

salary in a combination of both plans, based on the fair value at the time of grant.” (Mærsk, 

2021) 

Med dette link mellem aktieaflønningsordningerne og selskabets strategi, får Christian Hyldahl 

besvaret en del af sine bekymringer. Regnskabsbrugeren får dermed mere indsigt i ordningerne 

selvom beskrivelsen af ordningens relation til strategien er af generisk karakter og såvel besvarer, 

hvad det overordnet formål med incitamentsaflønning er. Det mere interessante er niveauet eller 

omfagnet af ordningerne som der er angivet, hvori det fremgår, at der kan opnås en årlig tildeling 

af aktier svarende til 100% af grundlønnen. Denne information er relevant i forhold til 

kommentaren fra ATP, LD Fonde og Akademikerpension, der i artiklen på Euroinvestor kritiserer 

lønniveauet hos Carlsberg og som stemte imod selskabets vederlagsrapport. Det er mere præcist 

skævvridningen mellem variabel og fast løn, som aktionærerne kritiserer hos Carlsberg 

(Voergaard, 2021). Selvom storaktionærerne i dette tilfælde har stemt imod vederlagsrapporten, 

har det formentlig ikke været på grund af vederlagsrapportens formål om at præsentere 

lønoplysninger, men derimod selve lønniveauet i den pågældende rapport. 

Videre i indholdet i Mærsks vederlagsrapport bliver der præsenteret en mere omfattende 

specifikation af grafen i figur 23, hvori de nuværende såvel som tidligere medlemmer af Executive 

Boards løn for 2020 bliver beskrevet. Der er i tillæg hertil også givet fodnoter for de særlige 

forhold, der har gjort sig gældende, som eksempelvis den tidligere Vice-CEO Claus V. 

Hemmingsen, der i kraft af fratrædelse har modtaget en godtgørelse som del af ”Other cash 

payments”. (Mærsk, 2021). Det er interessant her, at det forhold bliver beskrevet i 

vederlagsrapporten, da Claus V. Hemmingsen ikke nævnes i Mærsks årsrapport for 2020. Den 

information, der blev givet i vederlagsrapporten, ville regnskabsbrugeren ikke have fået, hvis 

årsrapporten havde været den eneste finansielle rapport, der blev udgivet.   
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Det centrale i vederlagsrapporten baseret på kommentarerne fra Christian Hyldahl og Anders 

Damgaard, er hvordan præstationsmålene er udformet, og hvorledes målene er opnået. Det er 

punkter, som ikke er beskrevet i IFRS 2, og hvor det tætteste en årsrapport har været på at angive 

disse informationer var ISS’s regnskab, hvor der i figur 21 blev angivet hvilke mål, der var opstillet. 

I ISS’s regnskab var det mål som total shareholder return og earnings per share, der udgjorde 

betingelserne, men der var ikke information om, hvorvidt ledelsen opfyldte dette. Det gør Mærsk 

i tabel 3, i deres vederlagsrapport. 

I Mærsks vederlagsrapport bliver målene for deres STI-program opdelt i tre, der er finansielle 

resultater, transformaton (finansiel) og transformation (ikke-finansiel). For hver af disse tre 

kategorier er der angivet rationale, samt præstationsindikatorer samt andel af vægt for hele 

ordningen og resultat. For de finansielle resultater skriver Mærsk at rationalet er: ”In the coming 

years, we expect to invest significantly in growing the Logistics & Services segment … Achieving 

this goal requires strong cash flow, which is why EBITDA and cash return on invested capital 

were given significant weighting in our 2020 scorecard.” (Mærsk, 2021) I denne tabel får 

regnskabsbrugeren lige præcis de informationer, der giver dem mulighed for at vurdere, hvorvidt 

ledelsens incitamenter er i overensstemmelse med aktionærernes. Derudover stiller det 

regnskabsbrugeren i stand til at træffe beslutninger om blandt andet investering eller 

deinvestering i et givent selskab, der er formålet med den finansielle information jf. IASB’s 

begrebsramme. Vederlagsrapporten er på netop disse punkter et efterspurgt tillæg til 

årsrapportens oplysninger om aktieaflønningsordninger, som også opfylder formålet med 

finansiel rapportering. Det leder til spørgsmålet om, hvorfor ikke vederlagsrapportens punkter er 

blevet et en del af IFRS 2 og om, der ikke er nogle selskaber, der giver så meget information i 

årsrapporten, at vederlagsrapporten er overflødig? 

Den første del af det spørgsmål kan forsøges at besvares ved at nævne, at 

omkostningsbegrænsningsprincippet. Før aktionærrettighedsdirektivet, kunne IASB og 

selskaberne argumentere for, at det ville være for dyrt for selskaberne at give yderligere 

information i årsrapporten. Den tanke kan nu forkastes, for det må antages, at denne særskilte 

rapport om vederlag må være dyrere at forberede end, at udvide en enkelt note i regnskabet. 

Derudover kan der argumenteres for, at aktionærerne først i de seneste år har været kritiske over 

for indholdet i årsrapporten eller manglen på samme, hvorfor IASB ikke er begyndt at overveje at 

udvide standarden endnu. Denne idé understøttes såvel også af, at IASB som et uafhængigt organ 

må kunne forstå og fastsætte regnskabsbrugerens informationsbehov og deraf tilrettelægge 

regnskabsstandarden herefter således, at standarden rent faktisk giver de oplysninger der er brug 
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for. Dette argument synes ikke være stærkt nok, i det der findes flere aktionærer, der efterspørger 

netop denne information og regnskabsbrugeren, må forventes at have den bedste idé om, hvad 

regnskabsbrugeren har brug for. Uanset argumentet virker det til, at vederlagsrapporten i EU kan 

forhindre en udvidelse af IFRS 2, da oplysningerne nu skal gives særskilt, så vil det være 

dobbeltarbejde for selskaberne at udarbejde tilsvarende oplysninger fra vederlagsrapport i 

årsrapporten, hvilket også vil gå imod omkostningsbegrænsningsprincippet fra IASB. 

Den anden del af spørgsmålet handler om, hvorvidt nogle selskaber allerede leverer mere 

information end påkrævet af IFRS 2, som kan være på niveau med oplysningerne i 

vederlagsrapporten. Her fremhæves GN Store Nords regnskab, hvori de giver en fuld oversigt på 

niveau med Mærsks vederlagsrapports over ledelsens lønninger på de samme parametre som 

Mærsk med grundløn, medarbejdergoder, bonus og aktieaflønning. Det er således ikke et krav i 

IFRS 2, at aflønningen skal specificeres til ledelsesmedlemmerne, hvorfor noten i GN Store Nords 

regnskab går ud over regnskabsstandarden og giver nogle af de oplysninger, som 

vederlagsrapporten også gør, se figur 24 herunder: 

Figur 24 – Note 5.2 ”Remuneration of the Board of Directors and Executive 

Management”, kilde: GN Store Nord 2020-årsrapport side 101 

 

Det er ikke alle selskaber, der bringer en specifikation som i figur 24, da det er en mulighed at 

oplyse om den samlede aflønning til ledelsen i stedet jf. IAS 24. Det er derfor fra GN Store Nord 

et frivilligt valg, der er truffet om at udarbejde denne specifikation.  

Det bliver på en måde en udfordring for regnskabsbrugeren, at selskaberne ikke gør det samme. 

Der er derved ikke konsekvent de samme informationer i regnskabet, hvilket hvis 

regnskabsbrugeren kun læser et enkelt af C25-regnskaberne formentlig ikke er et problem, men 

hvis der skal tages stilling til flere forskellige, ville det give mening, at regnskaberne var mere 
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ensartede. Det tolkes endog positivt, at nogle selskaber ønsker, at give regnskabsbrugeren mere 

information end påkrævet af regnskabsstandarden for at imødese aktionærerne. Det er Mærsk et 

eksempel på, hvordan man har forsøgt at undgå at give disse informationer på trods af pres fra 

aktionærerne som Mette Dalgaard skriver det i sin artikel i Berlingske. (Dalgaard, 2020) 

Det kan såvel også være den effekt aktionærrettighedsdirektivet og vederlagsrapporten får på 

årsrapporterne fremadrettet. Det kan tænkes, at selskaberne frivilligt vil begynde at inkludere 

yderligere information i årsrapporten, da informationerne ikke længere er hemmelige jf. 

vederlagsrapportens indhold. Det vurderes derudover, at vederlagsrapporten har formindsket 

kløften mellem regnskabslæseren og selskabsledelsen og dermed har forøget gennemsigtigheden 

i selskabernes finansielle rapportering på trods af de nye omkostninger rapporten har medført. 

Vederlagsrapporterne har derfor også tjent regnskabsstandarderne, da efterspørgslen for mere 

gennemsigtighed er opfyldt gennem vederlagsrapporten i stedet for en udvidelse af regnskabs-

standarden.  

4.4 Delkonklusion 
Der er i det foregående kapitel set nærmere på, i hvilken grad C25-selskabers regnskaber 

præsenterer aktieaflønningsordningerne på den mest hensigtsmæssige måde efter 

regnskabsbrugerens informationsbehov. Det er gjort, ved at tage udgangspunkt i IASB’s 

definitioner på finansiel rapportering såvel som regnskabsbrugere og informationsbegreber jf. 

IASB’s Conceptual Framework Project Summary. Definitionerne fra IASB er suppleret med 

indsigt og kommentarer fra danske aktionærer fra ATP og PFA, der giver et tidssvarende indblik 

i regnskabsbrugerens informationsbehov.  

Informationen fra IASB samt aktionærerne er brugt til at undersøge, hvorvidt IFRS 2 er den 

bedste måde at præsentere aktieaflønningsordninger på i selskabernes finansielle rapportering. 

Til den undersøgelse er de analyserede årsrapporter fra kapitel 3 anvendt og sammenholdt med 

vederlagsrapporterne der for nyligt blev implementeret i EU. Det er fundet, at 

vederlagsrapporterne giver regnskabsbrugerne et værdifuldt indblik i selskabernes håndtering af 

aktieaflønningsordninger. Der er derudover også fundet indikationer på, at nogle selskaber 

forsøger at dele mere end påkrævet information i årsrapporterne end IFRS 2 påkræver, men i et 

begrænset omfang, hvorfor årsrapporternes specifikationsgrad er ringere end 

vederlagsrapporterne. Det er svært at forudsige, hvad fremtiden bringer for IFRS 2 og for 

regnskabsbrugerne, men i opgaven er der fundet tegn på, at regnskabsbrugeren i 

vederlagsrapporterne har fået den information de har efterspurgt, hvorfor ændringer i IFRS 2 

synes mere unødvendige nu end før aktionærrettighedsdirektivets implementering. 
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Kapitel 5 Perspektivering 
Dette kapitel har til formål at undersøge, hvordan opgavens problemformulering og opgavens 

delelementer kunne være tilrettelagt anderledes for at give et bredere perspektiv på emnet eller 

på lignende samfundsmæssige problemstillinger. Der vil såvel inddrages ny teori og nye metoder 

heri, der vil kunne give et større og mere holistisk billede af problemet identificeret i 

problemidentifikationen. 

 

Det er nærtliggende at inddrage årsregnskabsloven i undersøgelsens omfang. Det ville være et 

naturligt udspring af analyse- og diskussionskapitlerne i opgaven at sammenholde de 

internationale regnskabsstandarder med de lokale regnskabsstandarder. Rent teknisk adskiller 

IFRS 2 sig fra ÅRL på flere punkter, hvor årsregnskabsloven ikke har en konkret bestemmelse om 

indregning og måling af aktiebaseret aflønning og deraf kræves egenkapitalsordninger ikke 

omkostningsført i driften. (Steffensen, Lassen, Fedders, & al, 2021) Der er således også forskelle 

mellem præsentationskravene nævnt i PwC’s regnskabshåndbog 2020, hvor ÅRL § 98 b nævner, 

at regnskabsklasse C og D selskaber skal oplyse om kategorien af ledelsesmedlemmer, som 

programmet gælder for, ydelserne omfattet af programmet samt information der vurderes 

nødvendig for at kunne vurdere værdien af programmet. Det kunne således være interessant at 

forstå og undersøge disse forskelle nærmere og se, hvorvidt regnskabsbrugeren efter IASB’s 

definition får opfyldt informationsbehovet i et regnskab aflagt efter ÅRL.  

I praksis kunne en sådan undersøgelse laves ved at udvide populationen af regnskaber, fra 

udelukkende at omfatte C25-selskaberne til at inkludere selskaber med aktieaflønningsordninger, 

der aflægger regnskab efter regnskabsklasserne C og D. Der kunne laves en mere kvalitativ 

undersøgelse, hvor der sammenlignes to regnskaber, hvor det ene er et C25-selskab som allerede 

er behandlet i denne opgave og det andet kunne være et tilfældigt eller på anden vis udvalgt 

regnskabsklasse C eller D regnskab med aktieaflønning i. Det ville give opgaven et større indblik 

i de konkrete forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS og ville kunne give et nyt perspektiv på 

regnskabsbrugernes forskellige informationsbehov.  

I tillæg til denne idé kunne opgaven viderebygges ved en mere teknisk gennemgang af 

indregningen af aktieaflønningen. Denne måde kunne udarbejdes være at tage udgangspunkt i et 

konkret eksempel på en aktieaflønningsordning og få adgang til selskabernes kontrakter og 

forsøge at formidle kontrakternes indhold til regnskabsbrugeren ved hjælp af IFRS 2. Dette ville 

såvel som en teknisk indregning af kontraktens punkter også kunne gøres ved at undersøge, 
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hvordan kontrakten kommer til udtryk i noteoplysningen. Dette tekniske perspektiv ville give 

opgaven en ny metode, hvor dette tillæg til opgaven skulle laves som et casestudie. Denne case 

kunne laves som i forrige afsnit beskrevet, mellem IFRS og ÅRL så på den måde kunne opgaven 

tage udgangspunkt i en konkret kontrakt og metodisk gennemgå indregningen, målingen og 

præsentationen efter ÅRL og IFRS. Dette vil give opgaven et fokus på det regnskabstekniske.  

En anden mulighed for at understøtte opgavens besvarelse af problemformuleringen, er at lave 

sammenligningen af C25-selskabernes indregning aktieaflønningsordninger med selskaber fra et 

andet land som USA, hvor der er andre lokale regnskabskrav, der kunne være relevante at 

undersøge. Der kunne i denne tilknytning undersøges, i hvilken grad selskaberne i USA opfylder 

regnskabsbrugerens informationsbehov, ved en lignende gennemgang som lavet i denne opgave, 

hvor punkterne i IFRS 2 gennemgås. Det ville give opgaven et større datagrundlag og yderligere 

hjælpe med at belyse regnskabsbrugernes informationsbehov, ved at inddrage amerikanske 

aktionærers syn og holdning til regnskabsstandarderne.  

Ses der bort fra det fra regnskabstekniske undersøgelser, ville en helt anden mulighed for at 

viderebygge denne opgave være at se på aktielønsordninger fra et medieperspektiv. Det kunne 

give mening at undersøge, hvordan medierne behandler selskabernes aktieaflønningsordninger 

og almindelige løn til topledelsen. Det er på baggrund af den større gennemsigtighed med 

vederlagsrapporten lettere for medierne at bringe historier om selskaberne og dette medienarativ 

kunne være objekt for en analyse. Det kunne give svar til spørgsmål som, hvorvidt selskaberne 

forsøger at forringe informationerne i årsrapporten for at gøre det mere uigennemskueligt for 

medierne at bringe historier som blandt andet historien om Nets topchef og de kontroversielle 

ordninger, der arbejdes med hos Nets. (Dandanell, 2019) 

Netop dette emne hos Nets ville være interessant at undersøge i forlængelse af opgaven, hvordan 

selskaberne kan behandle informationerne givet i selskabernes finansielle rapportering på en 

måde, der mindsker gennemsigtigheden om ledelsens aflønning. I Nets 2020-årsrapport side 66 

fremgår der løn til den samlede ledelse for fem mio. EUR, men hvordan hænger det sammen med 

artiklen, der skriver om et aktieprogram hvor op mod 70 chefer får mulighed for en gevinst på op 

til i alt syv mia. kr. over en fireårig periode. (Nets, 2021) Der skrives videre i artiklen, at ”for 

hovedpersonen selv kan det betyde en indtjening mellem 1,0 og 1,9 mia. kroner på 

aktieprogrammet”. (Dandanell, 2019) Hvis der i Nets årsrapport fremgår en løn til den samlede 

ledelse på fem mio. EUR, men hovedpersonen, som er topchefen Bo Nilsson kan se frem mod et 

sted mellem 1-2 mia. kr., hvordan præsenteres det så i regnskabet, hvis det overhovedet 

præsenteres? Det kunne i den forbindelse være interessant at undersøge, hvordan 
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aktieprogrammet er udformet og såvel sammenligne dette med de behandlede ordninger i denne 

opgave. I et videre forløb ville en undersøgelse af alternative ordninger, som ikke er almindelige 

aktieaflønningsordninger og præsentationen af disse kunne undersøges og forstås. 

Der er artikler der beskriver, hvordan åbenheden omkring lønningerne i selskabernes top har fået 

en effekt på selvsamme. Det nævner en artikel fra Finans, der skriver, at ”Ifølge Jim Hagemann 

Snabe, der er formand for Mærsk, vil mere transparens omkring topchefers lønforhold øge 

lønpresset.” (Finans.dk, 2019) Dette argument om, at øget transparens øger lønpresset er således 

også en interessant ny vinkel på opgaven, der tager udgangspunkt i selve præsentationen og 

oplysningerne om lønforholdene og derefter forsøger at forstå, hvilken effekt det har på selskabets 

ledelse og incitamentsteorien. 

Den sidste måde, der vil nævnes i dette kapitel, hvorpå opgaven kunne perspektiveres på, er en 

grundigere undersøgelse af præstationsmålene i aktieaflønningsordningerne. Der er to 

muligheder, hvorpå dette emne findes interessant ift. Problemformuleringen, hvor den ene 

omhandler en måling af aktieaflønningernes størrelse mod selskabernes resultater og den anden 

måde vil omhandle en undersøgelse af, om selskaberne er ved at ændre i præstationsmålene. Den 

første del omkring retfærdiggørelsen af aktieaflønningsordningernes størrelse baseret på 

selskabernes resultater er undersøgt af tidligere studerende og er typisk løst ved hjælp af et case-

studie, hvor et enkelt selskab gennemgås. Denne metode ville kunne give opgaven en større 

indsigt i de tekniske beregninger, der ligger til grund for aktieaflønningsordningerne. Den anden 

måde, der undersøger bevægelsen fra finansielle præstationer mod mere bæredygtige mål, er 

således også en relevant vinkel i det moderne samfund, hvor bæredygtig vægter højt. Planerne om 

bæredygtige mål i aktieprogrammerne er DFDS allerede ved at søsætte. (Raun, 2021) 

 

Der er dermed adskillige emner og problemstillinger at arbejde videre med, for at understøtte 

opgavens besvarelse af problemformuleringen samt at sætte opgavens behandlede 

problemstillinger i perspektiv til andre samfundsmæssge problemstillinger. 

 

 

 



Afgangsprojekt, HD(R) 2. del  Copenhagen Business School 
Morten Rafn  Carsten A. Olsen 

Side 61 ud af 70 
 

Kapitel 6 Konklusion 
 

Aktieaflønning eller aktiebaseret vederlæggelse er en form for aflønning, der relaterer sig til det 

tildelende selskabs aktiekurs. Selskabets bestyrelse tilbyder medarbejderne en type vederlag, der 

vil være i aktionærernes interesse. Det er såvel et værktøj, der kan sørge for overensstemmelse 

mellem selskabets aktionærer og medarbejdere for at minimere principal-agent problematikken. 

Det er ligeledes et værktøj, der benyttes til at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, der har til 

formål at fastholde og motivere medarbejdere. 

Der er blandt disse værktøjer forskellige metoder og ordninger til formålet, hvoraf de hyppigst 

benyttede blandt C25-selskaberne er aktieoptioner samt restrictede share units. Der findes 

desuden en række andre muligheder for at tildele medarbejdere aktier gennem 

aktieaflønningsordninger. 

Det er i selskabernes eksterne rapportering, der reguleres af IASB, at oplysningerne om og 

præsentationen af aktieaflønningsordningerne gives. IASB har til dette formål udarbejdet en 

IFRS-standard, der specifikt omhandler aktieaflønningsordningerne. Det er denne IFRS 2 som 

beskriver de regnskabstekniske regler og krav til selskabernes årsrapporter. 

Der skal i selskabernes eksterne rapportering tages stilling til aktieordningerne, herunder om der 

er tale om egenkapitals- eller kontantordninger, som skal behandles forskelligt. Der såvel forskelle 

mellem indregningen og målingen af ordningerne, hvor hver type ordning har særlige 

karateristika, som afspejles i årsrapport. Blandt forskellene er, hvorvidt omkostningen 

præsenteres i egenkapitalsopgørelsen eller ej, hvilket for egenkapitalsordningerne, der netop 

præsenteres i egenkapitalsopgørelserne giver et regnskab uden en påvirkning på egenkapitalen. 

Foruden selve definitionerne, indregningen, målingen og værdiansættelsen som beskrives i IFRS 

2 er der en række oplysnings- og præsentationskrav til selskabernes årsrapporter. Der er blandt 

andet krav om at redegøre for ordningerne samt oplysning om værdiansættelsesmetoderne og 

input hertil. Der er såvel mulighed for selskaberne at gradbøje nogle af kravene som redegørelsen 

af ordningerne, hvor der i regnskabsstandarden kun er angivet minimumskrav.  
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Der er i opgavens analyse fokuseret på overholdelsen af kravene i IFRS 2 ift. Præsentation og 

oplysning. Til det formål er C25-selskabernes seneste årsrapporter indhentet bortset fra Danske 

Banks jf. afgrænsningsafsnittet og årsrapporterne er gennemgået ift. Kravene i IFRS 2. Der er 

således fundet, at samtlige selskaber anvender aktieaflønningsordningerne i et givet omfang.  

I selve redegørelsen af ordningerne i IFRS 2 punkt 44 blev der fundet en stor spredning mellem 

selskaberne. Der var nogle selskaber, der har givet omfattende redegørelser, indeholdende 

punkter udover kravene, som formål med ordningen og tilhørende relation til selskabets strategi 

samt detaljeret redegørelse af optjeningsbetingelserne. Mens nogle selskaber vælger at oplyse om 

mere end påkrævet, er der nogle selskaber, der slet ikke formår at lave en redegørelse for et af 

selskabets ordninger såvel som manglende oplysning om ordningernes typer og 

optjeningsbetingelser. 

Der i forlængelse heraf fundet, at flere selskaber har haft udfordringer med 

værdiansættelsesprincipperne, hvor flere punkter på sporadisk vis blandt selskaberne ikke er 

opfyldt. Et af hovedpunkter her var den manglende oplysning om værdiansættelse af ordningerne, 

hvis ikke ordningerne var baseret på aktiekursen. 

Konklusionen på denne analyse har været, at selskaberne i overvejende grad er gode til at 

overholde regnskabsstandarden som beskrevet i IFRS 2. Det har været enkelte selskaber, der ikke 

har overholdt enkelte eller flere af kravene, men der har således også været nogle selskaber, der 

har udvidet årsrapporterne med yderligere detaljer og specifikationer om ordninger, som ikke har 

været påkrævet. Det beretter også om, hvor meget selskaberne ønsker at informere 

regnskabsbrugerne om deres aktieaflønningsordninger. 

Netop regnskabsbrugerne har været genstand for diskussionen, hvor regnskabsbrugernes 

informationsbehov er blevet defineret og behandlet. Der er således taget udgangspunkt i IASB’s 

begrebsramme og de kvalitatitve karakteristika for at vurdere om regnskabsbrugerens 

informationsbehov bliver afdækket af IFRS. Definitionerne på regnskabsbrugeren og dennes 

informationsbehov i IASB blev her udfordret af kommentarer fra danske aktionærer, hvor deres 

meninger blev inddraget i diskussionen.  

Det blev fundet, at regnskabsbrugerne ikke fik dækket deres informationsbehov af IFRS 2 på 

tilstrækkelig vis, selvom standarden tager udgangspunkt i en uafhængig enheds definitioner. 

Standarden blev ikke fundet meningsløs, da den giver en del information omkring 

aktieaflønningsordninger, men den var ikke krævende nok i forhold til de specifikke punkter 

omkring aktieordningernes præstationsmål, relation til selskabsstrategien m.fl. Det er i denne 
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forbindelse, at EU's aktionærrettighedsdirektiv blev inddraget i diskussionen. Med direktivet blev 

vederlagsrapporter påkrævet, hvilket lukkede kløften mellem regnskabsbrugerens 

informationsbehov og IFRS standardens krav. Overordnet set, blev det fundet, at denne 

vederlagsrapports indhold passede til de informationer regnskabsbrugerne ønskede oplysninger 

om. 

For at besvare problemformuleringen om i hvilken grad regnskabsbrugernes informationsbehov 

bliver afdækket af oplysningerne i årsrapporten kan det konkluderes, at regnskabsstandarden er 

ude af trit med tidens regnskabsbrugere og deres behov. Selvom regnskabsstandarden ikke har 

krav, der sørger for at selskabernes eksterne rapportering tilfredsstiller regnskabsbrugerens 

informationsbehov, vurderes det imidlertid ikke nødvendigt. Med implementeringen af 

vederlagsrapporterne er selskabernes gennemsigtighed forøget i en sådan grad, at det ville være 

dobbeltarbejde for selskaberne at skulle forholde sig til eventuelle nye og forøgede krav i en 

opdatering af IFRS 2 og det ville bryde med IASB’s omkostningsbegrænsningsprincip. 
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Bilag 
Bilag 1, egen tilvirkning efter rapport fra Deloitte fra 2007. 
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Bilag 1 fortsat 
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Bilag 1 fortsat 
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Bilag 2 – IASB – Conceptual Framework Project Summary (side 6) 
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Bilag 3 – Uddrag af analysens skema over C25-selskabernes overholdelse af IFRS 2, kilde: 

egen tilvirkning - af hensyn til bilagets størrelse, er den tilføjet som bilag til dokumentet i excel. 
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