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Forord
dsagnet ”Årsrapporten er stadig den 
mest troværdige kilde til information 
om virksomheden” kunne sagtens være 
overskriften på resultatet af vores nye 
undersøgelse ”Værdien af årsrapporten 
II”, der er blevet til i et samarbejde 

mellem Copenhagen Business School og PwC. 
I denne publikation præsenterer vi resultaterne af 
undersøgelsen, som er en opfølgning og udvidelse 
af en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført 
i 2011. 

Siden 2011 har miljøet omkring udarbejdelse og 
anvendelse af årsrapporter udviklet sig – både i 
Danmark og uden for Danmarks grænser. Et af de 
helt store temaer inden for regnskabsaflæggelse i 
Danmark har siden 2011 været Cutting Clutter, hvor 
virksomhederne har haft øget fokus på reduktion af 
omfanget af årsrapporterne, herunder især noterne. 
For de børsnoterede virksomheder har læsbarheden 
af og informationsværdien i årsrapporten også været 
et tema, der har stået højt på agendaen. 

Cutting Clutter som begreb blev til som modreak-
tion på de konstant stigende oplysningskrav i IFRS-
standarderne. Det opstod i Storbritannien med 
Financial Reporting Councils udgivelse af publi-
kationen ”Cutting Clutter: Combatting clutter in the 
annual reports” i 2011. IASB fulgte op på området 
ved blandt andet i højere grad at lytte til og invol-
vere regnskabsmiljøet i udarbejdelsen af regnskabs-
standarder ved iværksættelse af såkaldte ”outreach 
events”, ”post implementation reviews” og 

igangsættelse af et projekt med at udarbejde et 
framework for, hvornår og hvordan oplysninger 
præsenteres i årsrapporten.

Nye kanaler til kommunikation og bearbejdelse 
af virksomhedsinformation såsom sociale medier, 
XBRL, big data, kunstig intelligens og senest  
blockchain har alle potentiale til disruption af den 
traditionelle forståelse for regnskabsaflæggelse. 

Den tid, hvor virk-
somheden udarbej-
der årsrapporten, 
revisor afgiver sin  
påtegning, og  
regnskabslæser 
derefter kan læse 
regnskabsinforma-
tionen i en trykt 
version af årsrap-
porten og derudfra 
danne sig et billede  
af virksomhedens 
performance, styring 

og fremtidsudsigter, er udfordret af de nye mulig-
heder, informations-teknologien giver. Selv om de 
fleste er enige i dette, er det dog langt fra klart, i 
hvor høj grad disruption allerede har fundet sted.

Hele denne udvikling af regnskabsområdet har 
betydet, at vi fandt det nødvendigt igen at spørge 
regnskabsbrugere og virksomheder om deres syn 
på årsrapporten for at finde ud af, om disse parters 
syn på årsrapporterne har udviklet sig siden den til-

svarende undersøgelse, som PwC og Copenhagen 
Business School gennemførte i 2011. Vi har desuden 
tilføjet nye spørgsmål, der kan bidrage til forståelse 
af årsagerne bag ændringerne og udviklingen. 

Med analysen håber vi igen at bidrage til forståelse 
for, at årsrapporten fortsat er et meget vigtigt kom- 
munikationsværktøj, som både virksomhederne og 
regnskabsbrugerne tager meget seriøst, og anvendes 
som en væsentlig informationskilde ved bedømmelse 
af en virksomheds udvikling.

Undersøgelsen er bygget op i følgende områder:
• Generelt om årsrapporten
• Årsrapportens elementer
• Ledelsesberetningen
• Oplysninger om resultatmål
• Noterne
• Virksomhedernes udvikling af årsrapporten
• Generelt om IFRS

Undersøgelsen er blevet til i et tæt samarbejde 
mellem Copenhagen Business School og PwC, 
og er gennemført som en spørgeskemaunder-
søgelse i foråret 2017.

Hellerup, 21. september 2017

U
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1. Executive Summary
Værdien af årsrapporten
• Årsrapporten er fortsat den vigtigste

kilde til information om en virksomhed.
• Derefter følger årsregnskabsmeddelelser

og kvartals-/halvårsregnskaber.
• Sociale medier anvendes ikke af professionelle

brugere som en vigtig kilde til information
om en virksomhed.

Årsrapportens målgrupper
• Investorer og analytikere betragtes af

virksomheden som de væsentligste
brugere af årsrapporter.

• Professionelle relationer så som leverandører
og kreditgivere er faldet i væsentlighed som
målruppe i forhold til 2011.

• Fagforeninger og NGO’ere betragtes ikke
som væsentlige regnskabsbrugere.

Årsrapporten som
kommunikationsværktøj
• Brugerne mener, at årsrapporten er en

vigtig del af en virksomheds kommunikation, og 
den bidrager til virksomhedens troværdighed.

• Brugerne ønsker at have elektronisk adgang til
årsrapporten, men efterspørger ikke XBRL eller 
lignende muligheder for at skræddersy den efter 
egne behov.

• Efterspørgslen efter en trykt version af års-
rapporten er meget lav.

• Der er ikke et entydigt ønske blandt brugerne
om kun at modtage årsrapporten på engelsk.

Årsrapportens elementer
• Brugerne vurderer de primære 

regnskabsopstillinger højest. Der- 
 efter følger ledelsesberetningen og noterne.
• Virksomhederne vurderer ledelsesberetningen

højest, hvilket er forskelligt fra brugerne.
• Virksomhederne undervurderer efterspørgslen

efter noterne i forhold til brugerne.

Ledelsesberetningen
• Brugerne vægter ledelsesberetningens

elementer om virksomhedens udvikling
højest, herunder ”Beskrivelse af udviklingen i det 
foregående år”, ”Hoved-/nøgletalsoversigten”  
og ”Den forventede udvikling”.

• Generel information om virksomheden
og dens forretning, herunder virksomhedens
hovedaktivitet og aktionærinformation vægtes
ikke lige så højt af regnskabsbrugerne.

• Brugernes nytte af redegørelse for CSR og
virksomhedsledelse er lav på trods af, at de er 
relativt ressourcekrævende for virksomhederne 
at udarbejde. 

Udmeldelse af resultatmål
• Brugerne finder, at det allervigtigste i

udmeldingen om forventet udvikling
er omsætningsforventninger.

• Brugerne efterspørger information om forvent-
ninger til henholdsvis EBIT og EBITDA nogen-
lunde ens. Virksomhederne anvender EBIT
væsentligt mere end EBITDA.

• Regnskabsbrugerne foretrækker, at forventning- 
er udtrykkes som intervaller eller absolutte tal
frem for procentuelle ændringer.

Noterne
• ”Væsentlige regnskabsmæssige skøn”

og specifikation af ”Særlige poster” vur-
 deres at være de vigtigste af årsrapportens noter.
• Segmentoplysninger er den note, der er steget

mest i anvendelse siden 2011. Anlægsnoten er
derimod faldet fra 2011 til 2017.

• Noterne om Finansielle instrumenter, Indkomst- 
skatter, Nedskrivningstest og Virksomheds-
sammenslutninger vurderes af virksomheder som
de mest ressourcekrævende noter at udarbejde.

Virksomhedernes arbejde 
med udvikling af årsrapporten
• Virksomhederne har haft større fokus

på tidsplanen for udarbejdelse af årsrapporten.
• CFO er i højere grad end tidligere involveret i

udarbejdelsen af årsrapporten.
• Brugen af eksterne kommunikationsbureauer

er ikke øget.

Virksomhedens arbejde med 
udvikling af noterne
• Virksomhederne har haft fokus på

at reducere omfanget af noterne i de senere år.
• Anvendt regnskabspraksis, herunder effekten

af nye og kommende regnskabsstandarder,
har haft mindst fokus.

Tilfredshed med IFRS
• Brugerne er generelt tilfredse med 

reglerne i IFRS.
• Virksomhedernes tilfredshed med IFRS er øget

markant siden 2011.
• Regnskabsaflæggelse efter IFRS vurderes generelt

at være bedre end efter årsregnskabsloven.
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2. Undersøgelsens design og gennemførelse
ndersøgelsen er gennemført som to 
separate online spørgeskemaunder-
søgelser sendt til henholdsvis regn-
skabsbrugere af årsrapporter for børs-
noterede virksomheder og regnskabs-
udarbejdere i de børsnoterede virksom-

heder. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 
marts – juli 2017.

Undersøgelsen bygger på online besvarelser fra 58  
regnskabsbrugere og 42 børsnoterede virksomheder.

Regnskabsbrugerne i form af primært professionelle 
investorer, analytikere og banker er blevet spurgt om 
deres brug af og holdninger til danske børsnoterede 
virksomheders årsrapporter. 

Virksomhederne er spurgt om deres vurdering af  
årsrapporten, herunder særligt værdien af samt 
ressourceanvendelsen ved udarbejdelsen af 
ledelsesberetning og noter. Alle virksomheder i 
undersøgelsen er ikke-finansielle virksomheder.

Undersøgelsens resultater er underlagt en vis 
usikkerhed som følge af udvælgelse af respon-
denter og antallet af modtagne besvarelser.

2.1. Ændringer i forhold 
til 2011-undersøgelsen

Undersøgelsen i år har bl.a. til formål at følge ud- 
viklingen fra 2011. Vi har imidlertid også opdateret 
undersøgelsen med nye spørgsmål, f.eks.:

• Vi har undersøgt om brugernes nytteværdi af 
informationskilderne (herunder årsrapporten)  
er forskellig afhængig af, om man undersøger  
den pågældende virksomhed første gang, eller om 
man i forvejen har kendskab til virksomheden.

• Et væsentligt område i årsrapporten er oplysninger 
om ledelsens forventninger til fremtiden. Vi har 
som noget nyt spurgt både brugere og virksom-
heder om, hvordan den forventede udvikling  
bedst kan rapporteres.

• Vi har spurgt virksomhederne om, hvilke ændrin- 
ger de har konstateret i forhold til processen med 
udarbejdelsen af årsrapporten siden 2011.

På enkelte underspørgsmål er der tilføjet ekstra svar-
muligheder, såfremt det er vurderet, at det ikke øde-
lægger sammenligneligheden med den tilsvarende 
undersøgelse fra 2011.

I 2011 omfattede undersøgelsen tillige regnskabs- 
aflæggelse hos ikke-børsnoterede selskaber. 2017-
undersøgelsen omfatter alene børsnoterede virk-
somheder, fordi det er de virksomheder, der i høj 
grad arbejder aktivt med årsrapporten som 
kommunikationsværktøj. Vi har derfor fokuseret 
undersøgelsen på denne målgruppe. Unoterede 
virksomheder kan dog fortsat blive inspireret af 
resultaterne fra undersøgelsen i deres arbejde med 
årsrapporten. 

2.2. Sådan har vi 
præsenteret undersøgelsen

Vi har igennem publikationen præsenteret under-
søgelsen systematisk i følgende afsnit:

• Undersøgelsens resultater – i dette afsnit gengives 
et overblik over samtlige besvarelser.

• Beskrivelse af undersøgelsens væsentligste 
resultater – i dette afsnit fremhæves de væsent-
ligste resultater, herunder udviklingen i resul-
taterne i forhold til 2011.

• Kommentarer til undersøgelsens væsentligste 
resultater – i dette afsnit gives subjektive for-
klaringer på og kommentarer til de væsentligste 
resultater.

• De væsentligste resultater i overskrifter.

Vi har i nogle tilfælde omregnet respondenternes 
svar til point, således at sammenligninger og for-
tolkninger bliver lettere. I tilfælde, hvor spørgs- 
målene er delt op i brugernes holdninger til hen-
holdsvis nye og kendte virksomheder, har vi i nogle 
tilfælde anvendt gennemsnit i sammenligningen 
med 2011-resultaterne, der ikke havde den samme 
opdeling.

U
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3. Værdien af årsrapporten

3.1. Undersøgelsens resultater

Årsrapporten er stadig den absolut vigtigste informationskilde for regnskabsbrugerne.

3.1.1. Regnskabsbrugernes anvendelse af forskellige kilder til informationsindsamling om en virksomhed
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Spørgsmål

I hvilken grad bruger du følgende 
informationskilder, når du skal 
vurdere en virksomhed? (1=”Slet 
ikke” til 5=”I meget høj grad”)

2017 – Ny virksomhed 2017 – Kendt virksomhed 2011
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3.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

86 % af regnskabsbrugerne anvender i høj eller 
meget høj grad årsrapporten som den vigtigste kilde 
til information om virksomheden. Det er en lille 
stigning i forhold til den tilsvarende undersøgelse 
i 2011, hvor 82 % af regnskabsbrugerne tilkendegav, 
at de i høj eller meget høj grad anvender årsrapporten 
som den vigtigste informationskilde. I 2017 scorede 
årsrapporten som informationskilde i gennemsnit 
4,4 point ud af 5 mod 4,5 i 2011.

Derefter følger årsregnskabsmeddelelser og 
kvartals-/halvårsregnskaber med gennemsnitlige 
scorer på henholdsvis 4,1 (4,1) og 4,0 (4,1).

I forhold til 2011 er der sket et stort fald i vigtigheden 
af den personlige kontakt til ledelsen. Den scorer i 
gennemsnit 3,0 point mod 3,6 i 2011-undersøgelsen.

Vi har som noget nyt spurgt ind til, om der er forskel 
i anvendelsen af forskellige informationskilder alt 
afhængigt af, om det er første gang, brugeren stifter 
bekendtskab med virksomheden, eller om det er en 
virksomhed, der er kendt i forvejen. Resultatet viser, 
at årsrapporten er vigtig, uanset om det er første 
gang en bruger skal vurdere en virksomhed, eller 
om det er en i forvejen kendt virksomhed. 

Det viser sig imidlertid, at kvartals-/halvårsregn-
skaber får en mere væsentlig rolle, når der er tale om 
en virksomhed, der er kendt i forvejen. Scoren stiger 
fra 4,0 ved første bekendtskab til 4,4. Gennemsnitligt 
er vigtigheden dog steget en smule i forhold til 2011, 
hvor kvartals-/halvårsregnskaber nu ligger på 4,2 
mod 4,1 i 2011.

Virksomhedens hjemmeside er med en 5. plads 
fortsat en vigtig informationskilde med en score 

på 3,5 (3,4), men den rangerer fortsat under de mere 
traditionelle informationskilder.

På trods af de sociale mediers indflydelse på 
information og kommunikation i samfundet, er det 
endnu ikke en kilde til information, der anvendes 
meget af regnskabsbrugerne. Med en score på 1,7 
ud af 5 vurderer regnskabsbrugerne den lavest af 
de mulige alternativer. Mere end 86 % af regnskabs-
brugerne svarer, at de slet ikke eller kun i mindre 
grad anvender de sociale medier som informations-
kilde ved vurderingen af en virksomhed.

Årsmagasiner og lignende har også kun begrænset 
anvendelse for professionelle regnskabsbrugere 
med en score på 2,4. Lidt højere ligger investor- 
og analytikerpræsentationer med en score på 2,7 
og samme vigtighed som i 2011.

3.3. Kommentarer til under-
søgelsens væsentligste resultater

Brugernes besvarelser bekræfter konklusionerne 
fra 2011-undersøgelsen om, at der ikke er bedre 
alternativer end årsrapporter og regnskabs-
information, når det drejer sig om vurdering af 
en virksomhed og dens økonomiske udvikling. 
Årsrapporten er derfor fortsat den vigtigste og 
mest troværdige informationskilde.

At årsrapporten fortsat har denne rolle kan skyldes, 
at objektiviteten i en årsrapport er højere end i andre 
informationskilder, fordi den dels er udarbejdet på 
basis af en detaljeret regulering, men også fordi det 
samtidig er den eneste informationskilde, der er 
underlagt en uafhængig kvalitetssikring i form af 
revision. Hertil kommer, at regnskabsreguleringen 
sikrer en vis sammenlignelighed mellem virksom-
hederne og henover en periode for den enkelte 

virksomhed. At årsrapporten således kontinuerligt 
kan forventes i en høj kvalitet, er enestående.

Sociale medier, årsmagasiner og lignende kan være 
glimrende kommunikationsformer af virksomheds-
information til ikke-professionelle investorer, men 
kan ifølge undersøgelsens resultater ikke erstatte de 
mere traditionelle informationskilder. Virksomheden 
kan imidlertid bruge de sociale medier til at kommu-
nikere regnskabsinformation til de ikke-professionel-
le regnskabsbrugere, ligesom også årsmagasiner kan 
rettes mod den gruppe. Informationen kan være 
baseret på data fra årsrapporter, halvårsrapporter 
og lignende, uden at det er nødvendigt at ændre på 
informationsværdien i selve årsrapporten for at gøre 
den mere anvendelig for ikke-regnskabskyndige. 

Samlet er det dog et væsentligt resultat af under- 
søgelsen, at ”almindelig” regnskabsinformation i 
form af årsrapporten og kvartals- og halvårsrapporter 
ikke synes at kunne erstattes af andre og måske mere 
moderne og populære informationskilder. 

3.4. De væsentligste 
resultater i overskrifter

• Årsrapporten er fortsat den vigtigste  
kilde til økonomisk/finansiel information 
om en virksomhed.

• Derefter følger årsregnskabsmeddelelser  
og kvartals-/halvårsregnskaber.

• Sociale medier anvendes ikke af profes-
sionelle brugere som en vigtig kilde til 
information om en virksomhed.
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4.1.1. Årsrapportens målgrupper

4. Årsrapportens målgrupper

4.1. Undersøgelsens resultater

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Pro
fes

sio
ne

lle
 in

ve
sto

re
r

Akti
ea

na
lyt

ike
re

Priv
at

e i
nv

es
to

re
r

Kun
de

r

M
ed

ar
be

jde
re

Offe
nt

lig
e m

yn
dig

he
de

r

Ban
ke

r o
g 

kr
ed

itin
sti

tu
tio

ne
r

Jo
ur

na
lis

te
r

Le
ve

ra
nd

ør
er

Int
er

es
se

gr
up

pe
r (

NGO’er
e)

Priv
at

e e
qu

ity

vir
ks

om
he

d

Fa
gf

or
en

ing
er

Spørgsmål: 

I hvilken grad henvender 
din virksomhed sig til 
følgende målgrupper 
i relation til din virksom-
heds årsrapport? 
(1=”Slet ikke” til 
5=”I meget høj grad”)

2017 2011

Årsrapporten henvender sig primært til professionelle regnskabsbrugere.
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4.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

Virksomhederne svarer i undersøgelsen, at ud-
arbejdelsen af børsnoterede virksomheders års-
rapporter primært er rettet mod de professionelle 
investorer med en score på 4,3 (4,0) ud af 5 og 
aktieanalytikere med en score på 4,2 (4,0). Begge 
grupper er stigende og vurderes derfor som endnu 
vigtigere målgrupper end i 2011-undersøgelsen,  
hvor de dog også lå nr. 1 og 2 på listen over mål-
grupper. 

Private investorer er også en væsentlig målgruppe 
med en score på 3,9 (3,6). 70 % af virksomhederne 
svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad også 
retter årsrapporten mod de private investorer.

Fagforeninger med en score på 1,9 (1,7), NGO’ere 
med en score på 2,6 (2,4) og Private Equity virk-
somheder med en score på 2,6 (-) er de målgrupper, 
virksomhederne mindst henvender sig til ved ud- 
arbejdelse af årsrapporten. 2011-undersøgelsen  
viste stort set samme resultat.

I forhold til 2011-undersøgelsen scorer især kunder 
(3,2 point mod 3,8), medarbejdere (3,1 mod 3,5)  
og leverandører (2,7 mod 3,1) lavere i 2017 end i 
2011. 

Lidt overraskende kommer banker og kredit-
institutter først ind som den 7. vigtigste målgruppe  
i undersøgelsen med en score på 3,0, som endog er 
svagt faldende i forhold til 2011 på 3,1. Bankerne  
og kreditinstitutterne lå dog tilsvarende på 7.-8. 
plads også i 2011-undersøgelsen. 

4.3. Kommentarer til under-
søgelsens væsentligste resultater

Årsrapporterne retter sig primært mod interesse-
grupper, der enten er ejere eller repræsenterer 
nuværende eller potentielle ejere, hvorimod 
interessegrupper, der ikke stiller egenkapital til 
rådighed for virksomhederne, heller ikke prioriteres 
på samme måde ved udarbejdelsen af årsrapporten.

Virksomheden bør dog fortsat have et væsentligt 
fokus på at udarbejde en årsrapport, som tjener til  
at oplyse om virksomheden i bred forstand. Mens 
selskabsmeddelelser fra virksomhederne tjener til 
løbende at oplyse om væsentlige forhold, er års-
rapporten fortsat det helt centrale dokument til  
at informere omverdenen om virksomhedens 
økonomiske udvikling i det forgangne år.

Udviklingen i forhold til 2011 viser et fald i 
prioriteringen af kunder, medarbejdere og leve-
randører. Det resultat indikerer, at årsrapporten  
kan have mistet relevans som redskab i forretnings-
mæssige relationer, i hvert fald for børsnoterede 
selskaber. Det kan skyldes, at regnskabsreguleringen 
i høj grad tager afsæt i nuværende og potentielle 
kapitalejere, som den primære gruppe af interes- 
senter for årsrapporten i børsnoterede selskaber. 
Det betyder til en vis grad, at omfanget og komplek-
siteten af årsrapporten gør den mindre egnet til det 
informationsbehov, som kunder, medarbejdere og 
leverandører søger at afdække. Det kan også skyldes, 
at aktionærer og analytikere opfattes som mere 
aktive end de øvrige grupper i forbindelse med 
offentliggørelse af årsrapporterne, og virksom-
hederne derfor i højere grad har disse for øje.

Virksomheden bør til stadighed fokusere på at bi-
bringe relevant information til brugerne, samtidig 
med at omfanget af årsrapporten ikke bliver for stort 
– de seneste års arbejde hos virksomhederne med 
at forbedre informationsværdien bl.a. ved at arbejde 
med cutting clutter er derfor fortsat meget relevant.

4.4. De væsentligste 
resultater i overskrifter

• Investorer og analytikere betragtes  
af virksomheden som de væsentligste 
brugere af årsrapporter.

• Professionelle relationer så som 
leverandører og kreditgivere er faldet i 
væsentlighed som målgruppe i forhold  
til 2011.

• Fagforeninger og NGO’ere betragtes  
ikke som væsentlige regnskabsbrugere.
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5.1.1. Regnskabsbrugernes holdninger til kommunikation af årsrapporten 2017 og 2011

5. Årsrapporten som kommunikationsværktøj

5.1. Undersøgelsens resultater

Årsrapporten bidrager til, at virksomheden opfattes som troværdig.

0% 10% 20% 30% 50%40% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 50%40% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg mener, at årsrapporten påvirker min opfattelse af, om virksomheden er troværdig

Jeg mener, at årsrapporten er en vigtig del af virksomhedens kommunikation

Jeg mener, at virksomheder kan bruge årsrapporten til at sætte
 væsentlige, forretningsstrategiske temaer på agendaen

Jeg ønsker at modtage årsrapporten i en trykt version

Jeg ønsker at have adgang til årsrapporten online (evt. som pdf)

Jeg ønsker selv at kunne sammensætte årsrapporten
online ud fra de dele, jeg har behov for (customize)

Jeg ønsker at få min finansielle information i XBRL-format

Jeg ønsker, at virksomheder udarbejder et årsmagasin eller
lignende med de vigtigste informationer fra årsrapporten

Jeg ønsker, at virksomheden kommunikerer de vigtigste
informationer fra årsrapporten på de sociale medier

Jeg synes, at årsrapporten er for lang

Jeg synes, at det er uklart, hvilke regnskabsbrugere, årsrapporten er skrevet til

Jeg er tilfreds med, at årsrapporten udelukkende udarbejdes på engelsk

Jeg mener, at årsrapporten skal opdeles klart i ”need to know” og ”nice to know”

2017 2011

Spørgsmål
I hvilken grad er du enig i 
følgende udsagn? (1=”Meget 
uenig” til 5=”Meget enig”)
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5.1.2. Virksomhedernes  holdninger til kommunikation af årsrapporten 2017 og 2011

0% 10% 20% 30% 50%40% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 50%40% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg mener, at årsrapporten skal opdeles klart i ”need to know” og ”nice to know”

Jeg mener, at årsrapporten er en vigtig del af virksomheders omdømme

Jeg mener, at årsrapporten er en vigtig del i den interne
kommunikation over for medarbejderne

Jeg mener, at virksomheder kan bruge årsrapporten til at sætte væsentlige,
forretningsstrategiske temaer på agendaen

Jeg mener, at årsrapporten har et stort kommunikationspotentiale, som kan udnyttes bedre

Jeg mener, at årsrapporten skal være et online kommunikationsprodukt (evt. som pdf)

Jeg mener, at årsrapporten skal være et trykt kommunikationsprodukt

Jeg mener at XBRL bør erstatte den trykte årsrapport

Jeg mener, at virksomheden skal udarbejde et årsmagasin eller lignende
med de vigtigste informationer fra årsrapporten

Jeg mener, at informationer fra årsrapporten skal kommunikeres via de sociale medier

Jeg mener, at årsrapporten udelukkende skal aflægges på engelsk

2017 2011

Spørgsmål
I hvilken grad er du enig i 
følgende udsagn? (1=”Meget 
uenig” til 5=”Meget enig”)

Meget uenig

Uenig

Hverken/eller Enig

Meget enigVed ikke
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5.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

Årsrapporten er en meget vigtig del af virksomhedens 
kommunikation. 89 % af brugerne svarer således, at 
de er enige eller meget enige i, at årsrapporten er en 
vigtig del af virksomhedernes kommunikation med 
omverdenen. 74 % er således enige eller meget enige 
i, at årsrapporten medvirker til, at virksomheden 
anses som troværdig. 72 % finder tilmed, at års-
rapporten kan bruges til at bringe væsentlige 
forretningsstrategiske temaer på agendaen.

Brugerne ønsker i høj grad at have adgang til en 
elektronisk version af årsrapporten. 83 % er enige 
eller meget enige i, at de vil have adgang til års-
rapporten elektronisk. De har et begrænset behov 
for at kunne skære årsrapporten til, så kun dele af 
informationerne fremgår af dokumentet. Kun 52 % 
er enige eller meget enige i, at den mulighed skal 
foreligge.

I 2011-undersøgelsen ønskede 49 % af brugerne at 
modtage en trykt version af årsrapporten. Dette er 
faldet til kun 19 % i 2017, hvilket viser, at efter-
spørgslen efter en trykt version af årsrapporten 
næsten er faldet helt bort. 

På trods af udviklingen i kommunikation i samfundet 
i øvrigt er kun 11 % af respondenterne enige eller 
meget enige i, at de vigtigste informationer fra 
årsrapporten skal kommunikeres på de sociale 
medier. Der er således intet, der indikerer, at de 
sociale medier på nuværende tidspunkt kan erstatte 
de traditionelle kommunikationskilder mellem 
virksomheder og regnskabsbrugere.

Mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder, 
57 %, svarer, at de er uenige eller meget uenige i, at 
XBRL skal erstattet den trykte årsrapport. Brugerne 

er lidt mindre negative, idet kun 26 % ikke ønsker  
at modtage årsrapporten i XBRL-format. Dog svarer 
26 % af brugerne ”ved ikke” til spørgsmålet.

Undersøgelsen giver ikke et entydigt svar på, om 
brugerne er tilfredse med, at årsrapporten ude-
lukkende udarbejdes på engelsk. Her mener 45 %
af brugerne, at årsrapporten kun skal udarbejdes 
på engelsk, mens 38 % er uenige heri. For virksom-
hederne ser tallene lidt anderledes ud, da næsten 
60 % her mener, at årsrapporten kun skal udarbejdes 
på engelsk. 

På spørgsmålet om, hvorvidt årsrapporten er for 
lang, svarer 31 % af brugerne ja, mens næsten det 
samme antal 30 % svarer, at den ikke er for lang.

5.3. Kommentarer til under-
søgelsens væsentligste resultater

Undersøgelsen viser, at virksomhederne i høj grad 
kan anvende årsrapporten aktivt i kommunikationen 
med omverdenen. Ved at tænke væsentlige budskaber 
ind i årsrapporten, kan virksomhederne således 
indirekte styrke gennemslagskraften af de på-
gældende budskaber, fordi budskaberne omkranses 
af årsrapporten. Det skyldes bl.a., at der blandt 
brugerne er en meget stor troværdighed til års-
rapporten. 

Det kan næppe undre, at langt de fleste brugere i dag 
er tilfredse med en elektronisk udgave af årsrappor- 
ten. Hele verden er over de sidste år blevet meget 
mere digital, og det må også forventes, at digitali-
seringen i fremtiden vil komme til at påvirke års-
rapporten. Det er vores vurdering, at trykte versioner 
af årsrapporterne i løbet af nogle få år fuldstændigt 
vil være erstattet af de digitale versioner. Det kan til 
gengæld undre, at brugen af XBRL og elektroniske 

regnskabsinformation ikke synes at have vundet 
indpas hos brugerne. Meget få ønsker således, at få 
finansielle data i XBRL-format. Det kan naturligvis 
skyldes, at det gennem efterhånden nogle år har 
været vanskeligt, og i nogle situationer umuligt, at 
få adgang til XBRL-data. Efter Erhvervsstyrelsens 
beslutning om at stille data gratis til rådighed, kan 
det dog være, at der vil ske en øget anvendelse heraf.   

Et væsentligt resultat af undersøgelsen er efter vores 
vurdering, at brugerne således ønsker årsrapporten 
og dens format – snarere end dets ”rå” data – og at 
den gerne må foreligge i PDF-format.

De sociale mediers indflydelse har endnu ikke nået 
regnskabsinformation, og brugerne efterspørger 
dem heller ikke endnu. Selv om det formentligt er 
hensigtsmæssigt for virksomheder at anvende de 
sociale medier, bør de ikke ses som primære 
kommunikationskilder for regnskabsinformation. 
Det kan skyldes, at de sociale mediers begrænsede 
plads og mulighed for at gå i dybden med forklaringer 
ikke anses som nuanceret nok til de professionelle 
regnskabsbrugere, eller at de ikke opfattes som 
troværdige.

Den store spredning i holdningen til om årsrapport-
en udelukkende skal udarbejdes på engelsk betyder, 
at den enkelte virksomhed må anbefales at tage en 
dialog med sine interessenter om behovet for en 
dansk version af årsrapporten. Her er det vigtigt at 
være opmærksom på, at der er en stor forskel mellem 
virksomhedernes svar, hvor næsten 60 % er enige i, 
at årsrapporten alene skal udarbejdes på engelsk, 
og regnskabsbrugerne, hvor kun 45 % er enige eller 
meget enige heri. 
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5.4. De væsentligste 
resultater i overskrifter

• Brugerne mener, at årsrapporten  
er en vigtig del af en virksomheds 
kommunikation, og den bidrager  
til virksomhedens troværdighed.

• Brugerne ønsker at have elektronisk 
adgang til årsrapporten, men efter- 
spørger ikke XBRL eller lignende 
muligheder for at skræddersy den  
efter egne behov. I stedet ønskes en 
elektronisk udgave af den traditionelle 
årsrapport.

• Efterspørgslen efter en trykt version  
af årsrapporten er meget lav.

• Der er ikke et entydigt ønske blandt 
brugerne om kun at modtage års-
rapporten på engelsk.
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6.1.1. Regnskabsbrugernes vurdering af 
behovet for årsrapportens elementer

6.1.2. Virksomhedernes vurdering af behovet 
for årsrapportens bestanddele 

Spørgsmål

I hvilken grad har du 
behov for at bruge 
følgende dele af 
årsrapporten, når 
du skal vurdere 
en virksomhed? 
(1=”Slet ikke” til 
5=”I meget høj grad”)

Spørgsmål

I hvilken grad vur-
derer du, at følgende 
dele af din virksom-
heds årsrapport har 
interesse for den 
samlede målgruppe? 
(1=”Slet ikke” til 
5=”I meget høj grad”)

6. Årsrapportens elementer

6.1. Undersøgelsens resultater
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Der er ikke stor forskel i brugernes vægtning af de enkelte elementer af årsrapporten.
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6.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

Der er ikke den store forskel i brugernes nytte af de 
enkelte elementer af årsrapporten, hvor de primære 
regnskabsopstillinger dog vægtes lidt højere end de 
øvrige elementer. De primære regnskabsopstillinger 
omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrøms-
opgørelse og egenkapitalopgørelsen og scorer 4,3 
ud af 5 point, hvilket er en lille reduktion i forhold til 
2011. Til gengæld scorer ledelsesberetningen højere 
end i 2011 med 4,2 point, hvilket er en stigning på 
0,2 point.

Virksomhederne vurderer de primære regnskabs-
opstillinger til 3,9 point (4,1), hvilket er 0,2 point 
lavere end brugerne. Noterne vurderes til 3,3 (2,9), 
hvilket er hele 0,8 point lavere end brugerne. Virk- 
somhedernes vurdering af noterne er dog 0,4 højere 
end den var i 2011. 

Ledelses- og revisionspåtegninger vurderes af 
virksomhederne med en score på 2,8 (3,0) og 
betragtes tilsyneladende som mindre vigtige af 
virksomhederne, der langt fra vægter dem lige så 
højt som de øvrige elementer eller lige så højt som 
brugerne, der vurderer disse elementer med en 
score på 3,6 (3,6).

6.3. Kommentarer til under-
søgelsens væsentligste resultater

Der er tydeligvis en forskel i virksomhedernes 
og brugernes vurdering af regnskabsdelen af års-
rapporten. Virksomheden bør konstant have fokus 
på at forbedre præsentationen af regnskabs-
opstillingerne, eftersom de stadig efter brugernes 
vurdering er den vigtigste bestanddel i årsrapporten. 
Det omfatter f.eks. resultatopgørelsen, som har været 

meget omtalt de seneste år bl.a. i forbindelse med 
anvendelse af forskellige mellemtotaler og brugen 
af særlige poster.

I ledelsesberetningen har der også de senere år 
været debat om brug af alternative resultatmål og 
andre former for ”rensede tal” såkaldte ”Alternative 
Performance Measures (APM)”. Det kan f.eks. være 
organisk omsætningsvækst og –resultater, valuta-
kursrensede tal, resultat før usædvanlige forhold m.v. 
Årsagen har bl.a. været, at de tal, der benyttes som 
alternativ til de tilsvarende IFRS-tal, synes at give et 
mere positivt billede af virksomhederne. Derfor har 
der været en øget skepsis over for brugen af sådanne 
alternative resultatmål til at forklare udviklingen 
i virksomheden. En sådan skepsis er uheldig, når 
ledelsesberetningen anses for at være så vigtig, 
som resultaterne af vores undersøgelse viser.

Der er årsrapporter, hvor ledelsesberetningen
virker meget gennemarbejdet, og hvor budskaberne 
kommunikeres og præsenteres, så de hænger direkte 
sammen med resultaterne i regnskabsopstillingerne 
og noterne. Det må anses som naturligt, at man søger 
at skabe denne sammenhæng imellem de enkelte 
dele af regnskabet, f.eks. via en segmentopdelt 
ledelsesberetning. 

Især for noternes vedkommende skal virksomhe- 
derne være opmærksomme på, at efterspørgslen fra 
brugerne er markant højere end virksomhedernes 
egen vurdering af behovet for noterne. Nogle virk- 
somheders holdning om, at noterne slet ikke læses af 
nogen, er der således ikke belæg for i undersøgelsen, 
og det var der heller ikke i 2011. Risikoen ved at 
undervurdere behovet for noteoplysninger er, at  
der anlægges en forkert væsentlighedsvurdering for 
oplysninger og relevant information for regnskabs-
brugerne dermed udelades af årsrapporten. Senere  
i undersøgelsen – jf. afsnit 9 – fremgår således også, 

at f.eks. noter om meget komplekse forhold som 
finansielle instrumenter og virksomhedssammenslut- 
ninger rent faktisk anvendes af regnskabsbrugerne. 
Det forhold, at mange noteoplysninger indeholder 
oplysninger om komplicerede forhold, stiller i stedet 
krav til noternes udformning, så meget komplekse 
oplysninger med fordel kan suppleres af en verbal 
forklaring af udviklingen eller selve formålet med 
oplysningen. Derved kan informationskvaliteten af 
væsentlige noter forøges.

6.4. De væsentligste 
resultater i overskrifter

• Brugerne vurderer de primære 
regnskabsopstillinger højest.  
Derefter følger ledelsesberetningen  
og noterne lige efter.

• Virksomhederne vurderer 
ledelsesberetningen højest.

• Virksomhederne undervurderer 
efterspørgslen efter noterne.
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7.1.1. Regnskabsbrugernes efterspørgsel efter information (fordeling af 100 point)

Spørgsmål 

Du bedes vurdere, hvad 
du helst vil modtage af 
oplysninger i ledelses-
beretningen. Du skal 
fordele point til disse op-
lysninger, mens du fore-
stiller dig, at sandsynlig-
heden for at du i fremtiden 
modtager informationen, 
bliver større, jo flere point 
du tildeler den pågældende 
oplysning. Du skal fordele 
100 point.

7. Ledelsesberetningen

7.1. Undersøgelsens resultater

Brugerne efterspørger information om udviklingen i det forgange år mest.  
Brugerne er mindst tilfredse med oplysninger om strategi, forventninger 
til fremtiden og CSR.

2017 2011

Oversigt over hoved- og nøgletal for
de seneste fem regnskabsår

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter

Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og forhold i det seneste
regnskabsår, herunder sammenholdelse med udmeldte forventninger

Beskrivelse af virksomhedens strategi

Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling på kort og lang sigt, herunder
særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund

Redegørelse for virksomhedsledelse/corporate governance

Redegørelse for samfundsansvar (CSR)

Beskrivelse af særlige risici, herunder
forretningsmæssige og finansielle risici

Aktionærinformation, herunder ejerforhold, stemmeretsbegrænsninger samt
beføjelser til at udstede aktier og erhvervelse af egne aktier
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7.1.2. Virksomhedernes vurdering af ledelsesberetningens elementer 

Spørgsmål 
(vigtighed) 

I hvilken grad vurderer 
du, at en eller flere i mål-
gruppen bruger følgende 
dele af ledelsesberetnin- 
gen i din virksomheds 
årsrapport? (1=”Slet ikke” 
til 5=”I meget høj grad”)

Spørgsmål 
(ressourcer) 

Hvilke dele af ledelses-
beretningen er efter din 
vurdering mest omkost-
ningstunge for din virk-
somhed, når du medtager 
den interne ressource-
anvendelse og køb af 
ekstern bistand? 
(1=”Få ressourcer” til 
5=”Mange ressourcer”)

Vigtighed 2017

Vigtighed 2011

Ressourcer 2017

Ressourcer 2011 Redegørelse for måltal og politikker vedrørende
det underrepræsenterede køn

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Oversigt over hoved- og nøgletal for
de seneste fem regnskabsår

Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter

Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og
forhold i det seneste regnskabsår, herunder sammen-

holdelse med udmeldte forventninger

Beskrivelse af virksomhedens strategi

Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling på
kort og lang sigt, herunder særlige forudsætninger

og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund

Redegørelse for virksomhedsledelse/
corporate governance

Redegørelse for samfundsansvar (CSR)

Beskrivelse af særlige risici, herunder
forretningsmæssige og finansielle risici

Aktionærinformation, herunder ejerforhold, stemmeretsbegrænsninger samt
beføjelser til at udstede aktier og erhvervelse af egne aktier
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7.1.3. Regnskabsbrugernes behov for oplysninger i ledelses-
beretningen ift. omfanget af ressourcer, virksomhederne 
anvender på udarbejdelsen

7.1.4. Regnskabsbrugernes behov for oplysninger i ledelses-
beretningen ift. deres generelle tilfredshed med de afgivne 
oplysninger

Behov > Ressourceanvendelse
1.  Hoved- og nøgletal 

Behov = Ressourceanvendelse
2.  Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter

3.  Beskrivelse af regnskabsåret

4.  Beskrivelse af virksomhedens strategi

5.  Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling

8.  Beskrivelse af væsentlige risici

9.  Aktionærinformation

Behov < Ressourceanvendelse
6.  Redegørelse for virksomhedsledelse/corporate governance

7.  Redegørelse for samfundsansvar (CSR)

1.  Hoved- og nøgletal 

2.  Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter

3.  Beskrivelse af regnskabsåret

4.  Beskrivelse af virksomhedens strategi

5.  Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling

6.  Redegørelse for virksomhedsledelse/corporate governance

7.  Redegørelse for samfundsansvar (CSR)

8.  Beskrivelse af væsentlige risici

9.  Aktionærinformation
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7.1.5. Regnskabsbrugernes tilfredshed med de afgivne oplysninger

Spørgsmål

I hvilken grad er du enig i, 
at virksomhederne er gode 
til at afgive oplysninger 
inden for følgende dele 
af ledelsesberetningen? 
(1=”Meget uenig” til 
5=”Meget enig”)

Aktionærinformation

Beskrivelse af væsentlige risici

Redegørelse for samfundsansvar (CSR)

Redegørelse for virksomhedsledelse/corporate governance

Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling

Beskrivelse af virksomhedens strategi

Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens hovedaktiviteter

Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter

Hoved- og nøgletal

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

2017 2011



20    Værdien af årsrapporten II

7.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

Ledelsesberetningen er efter brugernes vurdering et 
af de vigtigste elementer i årsrapporten, jf. afsnit 6.  
Vi har derfor bedt regnskabsbrugerne om at fordele 
100 point på de forskellige elementer af ledelses-
beretningen. Derved påviser vi, hvilke områder,  
der efter brugernes opfattelse er de vigtigste. 

Når regnskabsbrugerne spørges om, hvilke dele af 
ledelsesberetningen de helst vil modtage, vægter  
de ”Beskrivelse af udviklingen i det foregående år”  
(17,1 point mod 17,9 i 2011), ”Hoved-/nøgletals- 
oversigten” (16,5 point mod 14,2 i 2011) og ”Den 
forventede udvikling” (15,8 point mod 17,9 i 2011) 
højest. Alle tre vedrører virksomhedens udvikling  
– enten den historiske eller den fremtidige.

De samme tre elementer var også de væsentligste i 
2011-undersøgelsen, hvor den forventede udvikling 
dog scorede højest. Her var ”Beskrivelse af virk-
somhedens strategi” også vurderet højt med 
14,9 point. Beskrivelsen af strategien er dog faldet 
med 3,4 point til kun 11,5 point i 2017, hvilket 
betyder, at den kun er det femte vigtigste element 
– og overgås af beskrivelsen af risici. Det kan 
skyldes, at brugerne enten opnår information om 
virksomhedens strategi andre steder end i års-
rapporten, eller at brugerne ikke vurderer infor-
mation om virksomhedens strategi som så væsent- 
lig. Det sidste er dog næppe tilfældet.

Mere generel information om virksomheden og dens 
forretning, herunder virksomhedens hovedaktivitet 
og aktionærinformation vægtes slet ikke lige så højt 
af regnskabsbrugerne.

Redegørelse for CSR (3,0 point mod 3,8 i 2011) og 
Corporate governance (5,2 point mod 5,5 i 2011) 

samt aktionærinformation (5,9 point mod 8,0 i 2011) 
scorer lavest blandt brugerne, og alle tre områder  
er faldet siden 2011-undersøgelsen.

I lighed med brugerne vurderer virksomhederne,  
at ”Beskrivelse af udviklingen”, ”Oversigt over 
hoved-/nøgletal” og ”Beskrivelse af den forventede 
udvikling” er de væsentligste elementer af ledelses-
beretningen.

Brugerne anser CSR og Corporate Governance som 
værende de mindst vigtige elementer i ledelses-
beretningerne. Det samme gør virksomhederne.

En sammenstilling af brugernes behov og virksom-
hedernes ressourceforbrug viser, at CSR er det ab- 
solut mest ressourcekrævende element af årsrappor-
ten, på trods af, at CSR af både regnskabsbrugere og 
virksomheder vurderes at være det mindst vigtige 
område. Derudover er ressourceforbruget til op-
lysningerne om corporate governance stadig blandt 
de dyreste i forhold til brugernes efterspørgsel efter 
disse oplysninger, men med et væsentligt lavere 
ressourceforbrug end til CSR. Omvendt er værdien  
af hoved-/nøgletal meget høj i forhold til virksom-
hedernes ressourceforbrug.

Beskrivelse af virksomhedens strategi og den 
forventede udvikling er blandt de områder, som 
brugerne er mindst tilfredse med. 39 % svarer, at 
virksomhederne i mindre grad eller slet ikke er gode 
til at afgive oplysninger på disse områder. Tilfreds-
heden med områderne er endda gået tilbage fra hhv. 
2,8 point og 2,9 point ud af 5 i 2011 til 2,7 point for 
begge i 2017. Det er områder, hvor virksomhederne 
bør gøre en yderligere indsats, da der er stor forskel 
mellem brugernes behov og tilfredsheden med virk- 
somhedernes opfyldelse af oplysningskravene, hvilket 
især gælder beskrivelse af den forventede udvikling, 
som samtidig er et af de områder, brugerne vurderer 

som vigtigst. Udmelding af forventninger til 
fremtiden behandles yderligere senere.

7.3. Kommentarer til under-
søgelsens væsentligste resultater

Med tanke på årsrapportens rolle som en vigtig kilde 
til information om virksomheder – både i forbindelse 
med vurdering af allerede kendte, men også nye 
virksomheder – er det ikke overraskende, at de dele 
af ledelsesberetningen, der normalt undergår den 
største forandring fra år til år efterspørges mest af 
brugerne. Det vil sige beskrivelsen og forklaringen 
vedrørende det forgangne år, forventninger til 
fremtiden og opfølgning på tidligere udmeldte 
forventninger.

Ledelsesberetningen kan med fordel struktureres 
efter den regnskabsmæssige segmentering, så der er 
overensstemmelse mellem beskrivelsen i ledelses-
beretningen og tallene i regnskabsdelen. For at undgå 
at ledelsesberetningen bliver for teksttung, kan den 
samtidig understøttes med grafik, hvilket kan forøge 
læsbarheden væsentligt.

En god ledelsesberetning formår at præsentere både 
de positive og de negative elementer af en virksom-
hed på en afbalanceret måde. Hvis de negative 
elementer underspilles, risikeres det, at ledelses-
beretningen mister sin troværdighed. Det gælder 
både i opfølgningen på året, der er gået, men også i 
forhold til forventninger til fremtiden.

Virksomhederne bør så vidt muligt undgå generel 
information og standardformuleringer i ledelses-
beretningen, da disse ikke bibringer ny viden til 
regnskabslæserne. I stedet skal ledelsesberetningen 
gøres relevant og virksomhedsspecifik. Dette gælder 
hele årsrapporten.
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Virksomheden bør overveje at bruge hoved- og 
nøgletalsoversigten mere aktivt. Den kan udvides 
med flere tal og mellemtotaler fra særligt resultat-
opgørelsen, end der kræves efter lovgivningen. 
Brugen af nøgletal bør ligeledes vurderes nøje, så 
hoved- og nøgletalsoversigten tydeligere bruges til at 
vise, hvilke nøgletal virksomhedens ledelse anvender 
i den interne styring og opfølgning. Hoved- og nøgle- 
talsoversigten kan samtidig med fordel indeholde 
CSR-oplysninger/-nøgletal, hvis disse er kritiske for 
virksomheden, eller hvis CSR understøtter værdi-
skabelsen i virksomheden.

Redegørelsen for CSR og Corporate governance 
scorer lavest, hvilket understøtter, at muligheden for 
at placere dem på virksomhedens hjemmeside med 
henvisning hertil fra årsrapporten så vidt muligt bør 
udnyttes. Ved at placere redegørelsen på hjemme-
siden kan virksomheden nøjes med at inkludere de 
relevante CSR-oplysninger i ledelsesberetningen i 
selve årsrapporten, uden at gå på kompromis med 
kravene til redegørelsen og uden at fylde ledelses-
beretningen med information, som ikke i særlig høj 
grad efterspørges af regnskabsbrugerne. Årsagerne 
til, at CSR ikke scorer så højt, kan være, at en del virk- 
somheder nok stadig anser kravet som et ”compliance”-
krav frem for et forhold, der har med virksomhedens 
driftsmæssige risiko at gøre. Dårlig CSR-styring kan 
således have væsentlige konsekvenser for virksom-
hedens drift og risici. Erhvervsstyrelsens krav om, at 
CSR-redegørelsen skal placeres samlet, fremfor at de 
væsentlige CSR-elementer integreres i f.eks. risiko-
afsnittene, kan desværre have medvirket til, at rede- 
gørelsen af mange anses som noget, der ikke har med 
virksomhedens forretning at gøre, men tværtimod 
noget, der blot skal efterleves, fordi loven stiller krav 
herom.

Virksomheder, hvor CSR har væsentlig betydning for 
forretningen, bør efter vores vurdering overveje at 

forbedre beskrivelsen af indvirkningen på 
resultaterne, så forbindelsen til forretningen træk-
kes tydeligt frem. Det kan overvejes, om CSR er så 
afgørende for forretningen, at brugerne forventer at 
få oplysninger, der er verificerede. I den forbindelse 
skal tillige overvejes, om andre af virksomhedens 
interessenter – f.eks. kunder, samarbejdspartnere 
eller leverandører – anser det for væsentligt.

Når både brugerne og virksomhederne vurderer, at 
forventninger til fremtiden, beskrivelse af året der 
gik og opfølgning på tidligere udmeldte forvent-
ninger som meget vigtige, bør virksomhederne nøje 
overveje, om disse forhold er beskrevet tilstrækkeligt  
i årsrapporten. Hvis brugernes tilfredshed sammen-
holdes med den efterspørgsel, de har efter oplysnin-
gerne, er det tankevækkende, at beskrivelse af året 
der gik, beskrivelse af den forventede udvikling, 
risikobeskrivelse og oplysning om virksomhedens 
strategi alle er forhold, som brugerne efterspørger 
højt, men også elementer, hvor brugernes tilfredshed 
med de afgivne oplysninger er mere beskeden. Det er 
således oplysninger, der har fået mellem 10 og 17 
point, mens tilfredsheden ligger mellem 2,5 og 3,0. 
Dette bør give anledning til eftertanke hos virk-
somhederne – herunder om de kan beskrives bedre, 
og hvor brugerne kan bibringes yderligere infor-
mation. 

7.4. De væsentligste 
resultater i overskrifter

• Brugerne vægter ledelsesberetningens 
oplysninger om virksomhedens  
udvikling højest, herunder ”Beskrivelse  
af udviklingen i det foregående år”, 
”Hoved-/nøgletalsoversigten” og  
”Den forventede udvikling”. 

• Generel information om virksomheden  
og dens forretning, herunder virksom-
hedens hovedaktivitet og aktionær-
information vægtes ikke lige så højt  
af regnskabsbrugerne.

• Nytten af redegørelse for CSR og virksom-
hedsledelse er lav på trods af, at de er 
relativt ressourcekrævende for virk-
somhederne at udarbejde. 
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8. Udmeldelse af resultatmål

8.1. Undersøgelsens resultater 

8.1.1. Regnskabsbrugernes og virksomhedernes foretrukne resultatmål (Fordeling af 100 point) 8.1.2. Format for udmeldinger af resultatmål

Spørgsmål 
(regnskabs-
brugere) 
Hvilke(t) mål foretrækker 
du, at virksomhederne 
melder ud for det kom-
mende regnskabsår? Du 
skal fordele point til disse 
oplysninger efter, hvor 
vigtigt du vurderer målet er, 
mens du forestiller dig, at 
sandsynligheden for at du 
i fremtiden modtager op-
lysningen, bliver større, 
jo flere point du tildeler 
det pågældende mål. 
Du skal fordele 100 point.

Spørgsmål 
(virksomheder)
Hvilke(t) mål for det kom-
mende år foretrækker din 
virksomhed at anvende i 
den interne styring? Du skal 
fordele point til disse oplys-
ninger efter, hvor vigtigt du 
vurderer, målet er. Du skal 
fordele 100 point.

Spørgsmål (regnskabsbrugere)
På hvilken måde foretrækker du, at virksomhederne
melder ud om forventninger til det kommende 
regnskabsår?

Spørgsmål (virksomheder)
På hvilken måde foretrækker din virksomhed at melde ud 
om forventninger til det kommende regnskabsår?

Brugerne ønsker oplysning om fremtidig udvikling i omsætning og EBITDA eller EBIT.

0 5 10 15 20 25

Omsætning

Bruttoresultat

EBITDA

EBIT (driftsresultat)

Resultat før skat

Resultat efter skat

Overskudsgrad

Earnings per share

Investeringer i materielle og immaterielle aktiver

Net working capital

Finansiel gearing

Net debt/EBITDA

ROIC

Frit cash flow

Forventninger til udlodning af udbytte

Andre 

Brugere

Virksomheder

Brugere Virksomheder

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Procentuelle
ændringer

Intervaller Absolutte
værdier
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8.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

Udmeldelse af resultatmål eller forventninger til 
fremtiden er blandt de vigtigste og mest efterspurgte 
informationer i årsrapporten. I forhold til 2011-
undersøgelsen har vi derfor spurgt yderligere ind 
til brugernes efterspørgsel efter resultatmål. Vi 
har derfor bedt brugerne om at fordele 100 point 
på forskellige resultatmål. Jo flere point, der sættes 
på et resultatmål, jo vigtigere vurderer de målet. Vi 
har desuden spurgt ind til virksomhedernes anven-
delse af resultatmål i den interne rapportering til 
ledelsen i virksomheden, så vi kan sammenligne den 
interne brug af resultatmål med brugernes ønsker.

Regnskabsbrugerne lægger mest vægt på, at for-
ventninger til fremtiden udtrykkes i forventning til 
omsætning (20,3 point), men de ønsker også oplys-
ning om forventningen til et egentligt resultatmål 
f.eks. forventninger til EBITDA (13,0 point) eller 
EBIT (12,7 point). Ud over resultatmål vedrørende 
resultatopgørelsen prioriterer brugerne oplysninger 
om forventningen til frit cash flow højest med 8,3 
point.

Virksomhederne anvender i den interne rapporte-
ring til ledelsen primært mål på omsætning (20,2 
point) og EBIT (21,7 point), hvilket harmonerer 
meget fint med brugernes efterspørgsel. Det er dog 
bemærkelsesværdigt, at brugerne scorer EBITDA 
væsentligt højere, end virksomhederne selv gør, 
hvilket kan skyldes, at mange brugere anvender 
EBITDA som et tilnærmet udtryk for det frie cash 
flow fra virksomheden.

Regnskabsbrugerne foretrækker, at forventningerne 
udmeldes som intervaller eller absolutte værdier.
Kun 15 % ønsker, at forventningerne gives som pro-
centuelle ændringer i forhold til indeværende år.

8.3. Kommentarer til 
undersøgelsens resultater

De fleste børsnoterede virksomheder i Danmark 
oplyser om forventninger til både omsætning og en 
eller anden form for et resultatmål. Årsagen til, at 
EBIT og EBITDA efterspørges mere end Årets resultat 
er normalt, at EBIT og EBITDA fortæller om virksom-
hedens grundlæggende drift. Renset for engangs-
poster er det ofte også sådanne resultatmål, der er 
mest velegnede til fremskrivning af resultater for 
efterfølgende år. Virksomheder, der ikke udmelder 
forventninger til EBIT eller EBITDA, bør derfor 
overveje at prioritere et af disse resultatmål for 
at opfylde brugernes ønsker og behov.

Det er ikke overraskende, at regnskabsbrugerne 
ønsker resultatmålene mere præcist anført, end 
virksomhederne har et ønske om at oplyse. Regn-
skabsbrugerne ønsker således såvidt muligt løbende 
information om disse forhold, mens virksomhederne 
altid vil være mere tilbageholdende, fordi et øje-
bliksbillede kan vise sig at være misvisende. 

Nogle virksomheder har over de senere år været 
tilbageholdende med at udmelde præcise forvent-
ninger til fremtiden, fordi der har været finanskrise, 
og de forventede resultater derved har været meget 
vanskelige at forudsige. Der er dog ingen tvivl om,  
at særligt analytikerne efterspørger forventningerne 
og er meget interesserede heri. Hvis der forventes 
væsentlig volatilitet i resultaterne, kan dette måske 
afhjælpes ved at præsentere følsomhedsanalyser i 
tilknytning til forventningerne og ved en øget for-
klaring af de væsentlige forudsætninger, som ledel-
sen har måttet anvende for at fremkomme med en 
realistisk forventning. Derfor kan forøgede og 
forbedrede beskrivelser være med til at fremme 
kvaliteten af oplysningerne og dermed også sikre, at 
brugerne får den information, som de efterspørger.  

Såkaldte åbne (”open-ended”) omsætnings- og 
resultatmål er efter Erhvervsstyrelsens opfattelse 
ikke tilladte efter årsregnskabsloven.

8.4. De væsentligste 
resultater i overskrifter

• Brugerne finder, at det allervigtigste i 
udmeldingen om forventet udvikling  
er omsætningsforventninger.

• Brugerne efterspørger information om 
forventninger til henholdsvis EBIT og 
EBITDA nogenlunde ens. Virksomhederne 
anvender EBIT væsentligt mere end 
EBITDA.

• Regnskabsbrugerne foretrækker, at 
forventninger udtrykkes som intervaller 
eller absolutte tal frem for procentuelle 
ændringer.
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9.1. Undersøgelsens resultater 

9.1.1. Regnskabsbrugernes vurdering af noternes betydning og deres tilfredshed med noterne

Spørgsmål 
(vigtighed) 

Du bedes vurdere følgende 
noteoplysninger på en skala 
fra 1-5, hvor 5 tildeles 
oplysninger, som har en 
afgørende betydning for 
dig at bruge, mens 1 tildeles 
oplysninger, der har minimal 
eller ingen betydning, og 
som du derfor ikke har 
behov for at bruge.

Spørgsmål 
(tilfredshed) 

I hvilken grad er du enig i, at 
virksomhederne er gode til 
at afgive oplysninger i disse 
noter?  (1=”Slet ikke” til 
5=”I meget høj grad”)

9. Noterne

I noterne vægtes oplysninger om væsentlige regnskabsmæssige skøn og særlige poster højest.

Vigtighed 2017

Vigtighed 2011

Tilfredshed 2017

Tilfredshed 2011

Vigtighed 2017

Vigtighed 2011

Tilfredshed 2017

Tilfredshed 2011

Afsnittet om anvendt regnskabspraksis

Væsentlige og kritiske regnskabsmæssige skøn

Segmentoplysninger

Oplysning om honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Oplysning om aktiebaseret aflønning

Oplysning om vederlag til selskabets ledelse

Specifikation af særlige poster i resultatopgørelsen

Indkomstskatter

Oplysninger om nedskrivningstest (vedrørende goodwill)

Anlægsaktiver

Pensioner

Eventualforpligtelser

Nærtstående parter

Finansielle instrumenter

Køb af dattervirksomheder og aktiviteter

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
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9.1.2. Virksomhedernes vurdering af hvilke noteoplysninger, der er de mest ressourcekrævende at udarbejde 

Spørgsmål 
(vigtighed)

Hvilke noteoplysninger 
er efter din vurdering de 
mest omkostningstunge 
at udarbejde for din virk-
somhed, når du medtager 
den interne ressource-
anvendelse og køb af 
ekstern bistand?
(1=”Få ressourcer” til 
5=”Mange ressourcer”)

2017 2011

Afsnittet om anvendt regnskabspraksis

Væsentlige og kritiske regnskabsmæssige skøn

Segmentoplysninger

Oplysning om honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Specifikation af særlige poster i resultatopgørelsen

Oplysning om vederlag til selskabets ledelse

Oplysning om aktiebaseret aflønning

Indkomstskatter

Oplysninger om nedskrivningstest (vedrørende goodwill)

Anlægsaktiver

Pensioner

Finansielle instrumenter

Køb af dattervirksomheder og aktiviteter

Eventualforpligtelser

Nærtstående parter

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
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9.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

Noteoplysninger om ”Væsentlige regnskabsmæssige 
skøn” og specifikation af ”Særlige poster” vurderes 
af regnskabsbrugerne til at være de vigtigste af 
årsrapportens noter. Begge scorer 4,0 af 5 mulige 
point mod henholdsvis 3,8 og 4,1 i 2011.

Noteoplysninger om ”Væsentlige regnskabsmæssige 
skøn” og specifikation af ”Særlige poster” er også 
de to noter, hvor der er den største forskel mellem 
brugernes vurdering af notens vigtighed og 
brugernes tilfredsheden med noten. Forskellen 
er på henholdsvis -0,9 og -0,8, hvilket udtrykker 
at brugerne mener, noterne er meget vigtige, men 
kan forbedres. De næstvigtigste noter, er ”Segment-
oplysninger” og ”Virksomhedssammenslutninger”, 
hvor der tillige er en forskel på -0,7, hvilket indikerer, 
at brugerne heller ikke er tilfredse med disse noter, 
selvom de vurderes vigtige. Brugerne tilkendegiver 
derved, at en række af noterne godt kan forbedres.

Oplysninger om honorar til den generalforsamlings-
valgte revisor er med en score på 1,8 point (1,9) 
absolut den note, som regnskabsbrugerne tilkende-
giver, at de har mindst behov for. 57 % af respon-
denterne siger, at oplysningen har minimal eller 
ingen betydning.

Segmentoplysninger er med 3,8 point den note, der 
er steget mest siden 2011, hvor den scorede 3,3 point. 
Anlægsnoten er derimod faldet fra 4,0 point i 2011 
til 3,7 point i 2017. 

Der er kun tre noteoplysninger, hvor brugernes 
tilfredshed med noten er væsentlig højere end deres 
vurdering af notens vigtighed – det gælder noterne 
om Revisionshonorar, Ledelsesvederlag og Pensioner. 
Det kan skyldes, at de to første noter er såkaldte 

kontrolnoter, hvor tallenes størrelse næppe er 
væsentlige for virksomhedens performance, men som 
har et kontrolmæssigt aspekt. Det er derfor næppe 
overraskende, at de professionelle regnskabslæsere 
ikke vurderer disse noter som væsentlige. 

Noterne om Finansielle instrumenter (3,4 point), 
Indkomstskatter (3,3 point), Nedskrivningstest 
(3,0 point) og Virksomhedssammenslutninger (3,0) 
vurderes af virksomheder som de mest ressource-
krævende noter at udarbejde, når man tager hensyn 
til både interne og eksterne omkostninger. I forhold 
til 2011 er både Nedskrivningstests og Virksomheds-
sammenslutninger dog faldet med 0,4 point.

9.3. Kommentarer til under-
søgelsens væsentligste resultater

Generelt er brugernes tilfredshed med noterne lidt 
lavere end den vigtighed, som brugerne vurderer, 
at noterne har. Det kan jf. gennemgangen af års-
rapportens elementer skyldes, at virksomhederne 
undervurderer regnskabsbrugernes behov for 
noterne, og derfor ikke giver dem samme opmærk-
somhed som resten af årsrapporten.

Virksomheden bør nøje overveje, om årsrapportens 
noter alene udarbejdes for at leve op til minimums-
reglerne (”compliance”), eller om formålet er at 
informere regnskabsbruger bedst muligt. Vælges 
sidstnævnte, må noterne gennemgås, og der må 
arbejdes på at forbedre de noter, som brugerne 
lægger mest vægt på, dog naturligvis under hensyn-
tagen til, hvad der anses for relevant i den enkelte 
virksomhed. Henses der samtidig til, at årsrapporten 
fortsat skal fokusere på de væsentlige forhold, kan 
virksomheden overveje blot at fokusere på 
overholdelse af minimumsreglerne på de områder, 
hvor brugerne ikke synes at have interesse for op-

lysningerne. Sidstnævnte anbefaling skal dog nøje 
vurderes i forhold til virksomhedens konkrete 
forhold.

Det er næppe en overraskelse, at nogle af de vigtigste 
noter også er dem, hvor ledelsen udøver et væsentligt 
skøn eller skal uddybe de ”særlige poster”, som 
resultatopgørelsen er blevet påvirket af. Særlige 
poster omfatter også ofte engangsposter, som 
brugerne normalt vil rense resultatet for, før der 
foretages en værdiansættelse. Til gengæld kan det 
overraske, at oplysning om ledelsens vederlag ligger 
så langt nede på listen. Det er ofte den oplysning, som 
journalisterne er meget fokuserede på – hvor det 
nogle gange synes mere vigtigt at omtale ledelsens 
løn end de resultater, som virksomheden har opnået  
i året.  

En mere hensigtsmæssig præsentation af noterne kan 
opnås ved at arbejde med præsentationen af noterne. 
En ombrydning af noterne efter emne, anvendelse af 
understøttende grafik og vurdering af både kvalitativ 
og kvantitativ væsentlighed ved afgivelse af op-
lysninger kan alle bidrage til, at årsrapportens 
noteapparat fremstår informativt bedre og kan 
medføre, at det er lettere for regnskabsbrugerne at 
finde den relevante information. Noterne kan ofte 
forbedres ved, at tallene forklares udover, hvad der 
er krævet efter IFRS-standarderne. Det kan således 
være hensigtsmæssigt i f.eks. noten om finansielle 
instrumenter at vurdere, hvad oplysningerne kan 
bruges til – og så fortælle det – frem for blot at give 
de krævede oplysninger. 
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9.4. De væsentligste 
resultater i overskrifter

• Væsentlige regnskabsmæssige skøn”  
og specifikation af ”Særlige poster” 
vurderes af regnskabsbrugerne at være  
de vigtigste af årsrapportens noter.

• Segmentoplysninger er den note, der er 
steget mest siden 2011. Anlægsnoten er 
derimod faldet fra 2011 til 2017.

• Noterne om Finansielle instrumenter, 
Indkomstskatter, Nedskrivningstest  
og Virksomhedssammenslutninger 
vurderes af virksomheder som de mest 
ressourcekrævende noter at udarbejde.
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10.  Virksomhedernes arbejde med udvikling  
 af årsrapporten

10.1.1. Virksomhedernes arbejde med udvikling af årsrapporten

Spørgsmål

Du bedes angive 
i hvilken grad du 
er enig i neden-
stående udsagn, 
der vedrører æn-
dringer i relation 
til årsrapportens 
udarbejdelse i din 
virksomhed i de 
seneste 3-5 år?

10.1. Undersøgelsens resultater

Virksomhederne har over de seneste år arbejdet med informationsværdien i årsrapporten. 
Derfor er årsrapporten blevet mere læsevenlig og overskuelig over de seneste år.

Ved ikke

I høj grad enig

I nogen grad enig

Hverken enig eller uenig

I nogen grad uenig

I høj grad uenig
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%90%

Der er i højere grad et entydigt ejerskab til udarbejdelsen af årsrapporten

Der opleves i højere grad begrænsninger i omfanget af, hvor mange sider ledelsesberetningen må fylde

Bestyrelsen/revisionskomitéen er mere direkte involveret i udarbejdelsen af årsrapporten

Den øvrige ledelse er mere direkte involveret i udarbejdelsen af årsrapporten

CFO/økonomidirektør er mere direkte involveret i udarbejdelsen af årsrapporten

CEO/direktør er mere direkte involveret i udarbejdelsen af årsrapporten

Økonomi-/regnskabsafdelingen har i højere grad ejerskab af hele årsrapporten (inkl. både ledelsesberetningen og noterne)

Flere regnskabsmedarbejdere er direkte involveret i udarbejdelsen af årsrapporten

Der anvendes i højere grad eksterne kommunikationsbureauer ved udarbejdelsen af årsrapporten

Virksomhedens interne kommunikationsmedarbejdere er blevet mere involveret i udarbejdelsen af årsrapporten

Virksomhedens investor relationsafdeling er blevet mere involveret i udarbejdelsen af årsrapporten

Der er arbejdet med at flytte regnskabskommentarer til de relevante noter

Der er arbejdet med at skabe sammenhæng mellem struktur og oplysninger i ledelsesberetning og noter

Der er etableret klarere mål for virksomhedens arbejde med CSR



Værdien af årsrapporten II     29

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%90%

Principperne for Integrated Reporting er indarbejdet i ledelsesberetningen

Anvendt regnskabspraksis er opsplittet og flyttet til de relevante noter

Der er arbejdet med en mere logisk notestruktur

Der er mere fokus på at udelade uvæsentlig information fra noterne

Der anvendes mere understøttende grafik i noterne

Der anvendes mere understøttende grafik i ledelsesberetningen

Udarbejdelsen af noterne er mere automatiseret ved it-understøttelse

I løbet af året afholdes der workshops/projekter med fokus på forbedring af noterne

I løbet af året afholdes der flere workshops/projekter end for 3-5 år siden med fokus på forbedring af ledelsesberetningen

Årsrapporten færdiggøres tidligere

Arbejdet med udarbejdelsen af årsrapporten påbegyndes så tidligt som muligt

Udarbejdelse af årsrapporten følger i højere grad en fast og samlet plan

Der er arbejdet med at skabe sammenhæng mellem CSR-afsnittet og den øvrige ledelsesberetning



30    Værdien af årsrapporten II

10.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

I undersøgelsen er der spurgt ind til, hvilke for-
bedringsområder, virksomhederne har arbejdet på 
de senere år. Følgende områder har haft mest fokus: 

• Fast og samlet plan for udarbejdelse af    
 årsrapporten
• Tidligere påbegyndelse af arbejdet med    
 årsrapporten
• Tidligere færdiggørelse af årsrapporten
• Udeladelse af uvæsentlig information
• Mål for virksomhedens arbejde med CSR
• Sammenhæng mellem struktur og oplysninger 
 i ledelsesberetningen

Hele 71 %  af virksomhederne er i nogen grad eller i 
høj grad enige i, at de har arbejdet med udvikling af 
understøttende grafik i ledelsesberetningen. Til gen- 
gæld er det kun 36 % af virksomhederne, der har arbej- 
det med udvikling af understøttende grafik i noterne.

Organisatorisk er flere medarbejdere involveret i 
udarbejdelsen af årsrapporten end tidligere, og især 
CFO er i højere grad mere direkte involveret. CEO og 
bestyrelsen/revisionskomité er derimod ikke i særlig 
høj grad involveret i udarbejdelsen af årsrapporten. 

Brug af eksterne kommunikationsbureauer ved 
udarbejdelsen af årsrapporten er heller ikke øget 
i forhold til undersøgelsen i 2011.

10.3. Kommentarer til under-
søgelsens væsentligste resultater

Ovenstående resultater svarer godt til de områder, 
der har været i fokus de senere år i PwC’s C20+ 
Regnskabspris.

I lyset af resultaterne ovenfor i afsnit 7 om ledelses-
beretningen er det imidlertid påfaldende, at der har 
været arbejdet meget med CSR. Det kan dog forment-
lig tilskrives, at årsregnskabsloven indførte nye regler 
herom fra og med regnskabsåret 2016, hvorfor den 
enkelte virksomheds arbejde med at implementere  
de nye regler om CSR var i erindring, da nærværende 
undersøgelse blev gennemført.

Den uafhængige dommerkomite bag C20+ Regn-
skabsprisen har for årsrapporterne 2016 konstateret, 
at den gode årsrapport:

 ... indeholder gode beskrivelser i ledelses-
beretningen om virksomhedens aktiviteter, 
herunder især forretningsmodel og strategi.

 ... beskriver den langsigtede strategi konkret  
og målbart for den enkelte virksomhed.

 ... følger tydeligt og afbalanceret op på for- 
ventninger/guidance. Der er flere steder 
plads til forbedringer – særligt forklaring  
på afvigelser.

 ... indeholder specifikke og motiverede 
forventninger/guidance til den kommende 
regnskabsperiode. 

 ... understøtter udmeldinger om forventnin- 
ger/guidance til fremtiden med gode be- 
skrivelser af marked og markedstendenser.

 ... anvender Alternative Performance 
Measures på en afbalanceret og neutral 
måde.

 ... beskriver virksomhedens risikoekspo-
nering fyldestgørende. Et riskmap vinder 
indpas.

 ... giver en transparent præsentation og 
beskrivelse af vederlæggelsen af ledelsen.

 ... beskriver konkret og fyldestgørende de 
regnskabsmæssige skøn og usikkerheder.

 ... lader udviklingen i regnskabstallene  
drive indholdet i ledelsesberetningen.

 ... indeholder relevante historier om virk- 
somheden til understøttelse af ledelses-
beretningen (”Company Stories”).

 ... beskriver virksomhedens forretning i 
forhold til FN’s Sustainable Development 
Goals.

10.4. De væsentligste resultater 
i overskrifter

• Virksomhederne har haft større fokus  
på tidsplanen for udarbejdelse af år-
rapporten.

• CFO er i højere grad involveret i ud-
arbejdelsen af årsrapporten.

• Brugen af eksterne kommunikations-
bureauer er ikke øget.
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11.  Virksomhedens arbejde med udvikling 
 af noterne

11.1.1. Virksomhedens ændrede fokus ved udvikling af noteoplysningerne i de seneste år

Spørgsmål

Hvordan har 
din virksomhed 
ændret fokus 
ved udvikling af 
noteoplysningerne 
i de seneste 
3-5 år?

11.1. Undersøgelsens resultater

Virksomhederne har over de seneste år arbejdet med væsentlighed i forhold til noterne 
i et forsøg på at reducere omfanget af oplysninger, som ikke bidrager til regnskabs-
brugernes forståelse af virksomheden.

Reduktion af omfanget af noteoplysninger under henvisning til væsentlighed

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opfyldelse af alle oplysningskrav mhp. at reducere risikoen
for påtale af regnskabskontrollen

Oplysninger om fremtidige pengestrømme og usikkerheder, herunder oplysninger om
risici, usikkerheder, risikostyring og den mulige påvirkning på fremtidige pengestrømme

Oplysninger om målegrundlag og usikkerhed, herunder oplysninger om 
forudsætninger, alternative målinger og følsomhedsanalyser

Oplysninger om sammensætningen af enkeltposter i årsregnskabet
(f.eks. nedbrydning af en regnskabspost)

Oplysninger om virksomheden, dens enheder,
forretningsprocesser og aktiviteter

Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, herunder effekten af ændringer
i regnskabspraksis samt effekten af usædvanlige transaktioner

Ved ikke

I høj grad øget fokus

I nogen grad øget fokus

Uændret fokus

I nogen grad reduceret fokus

I høj grad reduceret fokus
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11.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

Når vi spørger ind til hvilke områder, virksomhe- 
derne har haft fokus på ved udvikling af noterne i de 
seneste år, er der et enkelt område, som skiller sig ud. 
Hele 26 % af virksomhederne svarer, at de i høj grad 
har haft øget fokus på reduktion af omfanget af 
noteoplysninger under henvisning til væsentlighed. 
Hvis man tager de virksomheder med som i nogen 
grad har øget fokus herpå, har hele 47 % af virksom-
hederne haft dette som et fokusområde.

Virksomhederne svarer også, at mere end 42 % i 
nogen grad eller meget høj grad har haft fokus på 
opfyldelse af alle oplysningskrav, for at reducere 
risikoen for en påtale fra regnskabskontrollen. 

Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, her-
under effekten af ændringer, er det område, der 
er haft mindst fokus fra virksomhedernes side.

11.3. Kommentarer til under-
søgelsens væsentligste resultater

Væsentlighed ved afgivelse af noteoplysninger er et 
område, som virksomhederne har haft stor opmærk-
somhed på de seneste år.  I forbindelse med etable-
ringen af regnskabskontrollen da IFRS blev im-
plementeret som regnskabsgrundlag i 2005, kom der 
en tendens til større grad af forsigtighed ved afgivelse 
af noteoplysninger. Ofte blev der oplyst om forhold, 
der var åbenlyst uvæsentlige, hvis oplysningerne 
var krævede i IFRS-standarderne. 

Erhvervsstyrelsen gjorde i deres julebreve i 2013 
og 2014 virksomhederne opmærksomme på, at det 
efter styrelsens vurdering ville forbedre kvaliteten 
af årsrapporten, hvis virksomhederne i højere grad 

undlader at oplyse om uvæsentlige forhold. Efter  
IAS 1.31 kan virksomheder undlade at give en oplys- 
ning, hvis den vurderes at være uvæsentlig.

Væsentlighed vedrørende noteoplysninger skal 
vurderes anderledes end væsentlighed vedrørende 
fejl og mangler i indregning og måling. Der kan 
ikke uden videre fastlægges et beløbsmæssigt 
væsentlighedsniveau, der skiller væsentlig fra 
uvæsentlig information. Kvalitative faktorer skal også 
overvejes, da der kan være andre forhold end blot 
oplysningens eller den tilhørende regnskabsposts 
størrelse, der er afgørende. Kontrolnoter vil for 
eksempel som regel aldrig være uvæsentlige alene på 
grund af beløbsstørrelserne. Der arbejdes i disse år 
meget med væsentlighed, herunder også væsent-
lighed i noterne. IASB forventes således at udsende et 
practice statement om væsentlighed i løbet af efter-
året 2017, ligesom de har udsendt et diskussionspapir 
om noterne og udarbejdelse af et såkaldt ”disclosure 
framework”. Begge forhold skal være med til at for-
bedre informationsværdien i årsrapporten og kan 
forhåbentlig hjælpe virksomhederne med at skære 
informationen til, så det alene er væsentlig infor-
mation, som kommunikeres til brugerne, uanset  
hvad der måtte være af specifikke oplysningskrav  
i en given IFRS-standard.

Virksomheder, der udeholder oplysninger med hen-
visning til væsentlighed, skal dokumentere deres 
overvejelser herom, f.eks. i et væsentlighedsnotat. 
Er noteoplysninger udeladt, kan regnskabskontrol-
len bede om dokumentation for, at væsentlighed har 
været overvejet. Forefindes der ingen dokumentation, 
kan det medføre en påtale fra myndighederne.

Det er bemærkelsesværdigt, at anvendt regnskabs-
praksis herunder ændringer i anvendt regnskabs-
praksis har haft mindst fokus.

8.4. De væsentligste 
resultater i overskrifter

• Virksomhederne har haft et væsentligt 
fokus på at reducere omfanget af noterne.

• Anvendt regnskabspraksis, herunder  
effekt af nye og kommende regnskabs-
standarder, har haft mindst fokus.
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12. Tilfredshed med IFRS 

12.1. Undersøgelsens resultater 

12.1.1. Brugernes generelle tilfredshed med de 
internationale regnskabsstandarder (IFRS)

12.1.2. Virksomhedernes generelle tilfredshed med 
de internationale regnskabsstandarder (IFRS) 

Spørgsmål

Er du generelt set 
tilfreds med de 
internationale regn-
skabsstandarder 
(IFRS) fra Inter-
national Accounting 
Standards Board 
(IASB)?

Spørgsmål

Er du generelt set 
tilfreds med de 
internationale regn-
skabsstandarder 
(IFRS) fra Inter-
national Accounting 
Standards Board 
(IASB)?

Virksomhederne tilkendegiver en øget tilfredshed med IFRS som regnskabsgrundlag.
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12.2. Beskrivelse af undersøgelsens 
væsentligste resultater

61 % af brugerne og 78 % af virksomhederne tilkende- 
giver, at de generelt er tilfredse med de internationale 
regnskabsregler (IFRS). I forhold til 2011-undersøg- 
elsen er brugernes tilfredshed stort set uændret.

For virksomhedernes vedkommende er der sket 
et stort skridt opad i tilfredsheden fra beskedne 
55 % i 2011.

Regnskabsbrugerne er generelt mere positive over 
for årsrapporter aflagt efter IFRS sammenlignet med 
årsrapporter aflagt efter ÅRL. Dog svarer næsten 
halvdelen ”Ved ikke”. 

I forhold til 2011-undersøgelsen har der kun været 
små ændringer i tilfredsheden på trods af, at IASB 
har haft fokuseret på at gøre årsrapporter udarbejdet 
efter IFRS mere brugervenlige, og at årsregnskabs-
lovens regler om indregning og måling samtidig 
har nærmet sig reglerne i IFRS.

12.3. Kommentarer til under- 
søgelsens væsentligste resultater

Virksomhedernes store spring opad i tilfredshed  
med IFRS fra 55 % til 78 % kan skyldes, at IASB  
i gennem de senere år er gået fra en sagkyndig 
synsvinkel på regnskabsregler til at være mere åbne 
over for virksomhedernes holdninger til reglerne. 
Eksempelvis har IASB haft iværksat de såkaldte 
Post-implementation Reviews, hvor IASB har rejst 
rundt for at lytte til virksomheders, revisorers og 
myndigheders holdninger til ikrafttrådte standarder. 
Derudover har virksomhederne haft tid til at vænne 
sig til IFRS.

Virksomhederne bør derfor gøre sin indflydelse gæl-
dende over for IASB. De mange og nye standarder, 
der løbende udsendes, er undergivet en hørings-
periode, hvor der er mulighed for at indgive kommen-
tarer. IASB afholder endvidere løbende høringer rundt 
i verden, og vi anbefaler, at man så vidt muligt del-
tager i disse, hvis der er regler undervejs, som virk-
somheden ikke finder rigtige eller har et ønske om  

at påvirke, da IASB i langt højere grad også lytter  
til virksomhederne i forhold til tidligere. Derudover  
har de IASB igangsat et større projekt med henblik  
på at ensrette principper og regler for oplysninger  
i noterne, der har været karakteriseret af at være 
meget forskellige fra standard til standard.

12.4. De væsentligste 
resultater i overskrifter

• Brugerne er generelt tilfredse med  
reglerne i IFRS.

• Virksomhedernes tilfredshed med IFRS  
er øget markant siden 2011.

• Regnskabsaflæggelse efter IFRS 
 vurderes generelt at være bedre end  

efter årsregnskabsloven.

12.1.3. Vurdering af IFRS i forhold til regnskabsreglerne i årsregnskabsloven 

Spørgsmål

Vurder IFRS i forhold 
til regnskabsreglerne 
i årsregnskabsloven.

Hvilke regnskabsregler understøtter bedst
regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger?

Hvilke regnskabsregler giver de bedste
muligheder for at sammenligne virksomheder?

Hvilke regnskabsregler giver de mest
forståelige oplysninger i årsrapporten?

Regnskabsbrugere

2011 2017
IFRS ÅRL Ved ikke

40,4%

53,7%

30,9%

14,7%

9,6%

22,6%

45,0%

36,7%

46,5%

IFRS ÅRL Ved ikke

38,9%

46,3%

31,5%

11,1%

11,1%

18,5%

50,0%

42,6%

50,0%

Virksomheder

2011 2017
IFRS ÅRL Ved ikke

58,6%

75,9%

43,7%

20,7%

9,2%

36,8%

20,7%

14,9%

19,5%

IFRS ÅRL Ved ikke

70,3%

86,5%

67,6%

5,4%

0,0%

13,5%

24,3%

13,5%

18,9%



Revision. Skat. Rådgivning. Succes skaber vi sammen ... 


