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Agenda 

• Kort om reglerne – IFRS og årsregnskabsloven. 

• Hvilke fejl ses i praksis – IFRS og årsregnskabsloven? 

• Softlaw - God selskabsledelse og ESG-reglerne 

• Aktionærrettighedsdirektivet 

• Vil vederlagsrapporten blive et særskilt dokument eller inkluderet i 
årsrapporten? 

• Risikerer vederlagsrapporten at udvikle sig til endnu et sæt 
”compliance” oplysninger? 

• Eksempler på god rapportering i årsrapporten af ledelsesvederlag 
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Hvilke krav stiller IFRS til oplysning om 
ledelsesvederlag? 

Krav om oplysning om følgende for ”key management personnel” (KMP), jf. IAS 
24 (inkl. sammenligningstal): 

• short-term employee benefits 

• post-employment benefits 

• oher long-term benefits 

• termination benefits 

• share-based payment (opgjort efter reglerne i IFRS 2). 

• …og herudover ”committments” overfor KMP 

Bemærk her: 

• Ikke krav om opdeling pr. person eller pr. kategori (bestyrelse/direktion). 

• Key management personnel – bredere end bestyrelse og direktion. 
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Hvilke krav stiller årsregnskabsloven til 
oplysning om ledelsesvederlag? 

Virksomheden skal for indeværende år og foregående år angive:  

1. Det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og 
forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på 
hvert ledelsesorgan [bestyrelse hhv. direktion].  

2. De samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte 
[ydelsesbaserede pensionsforpligtelser].  

3. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af 
ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer 
programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og 
hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf.  

 Ekstra i forhold til IFRS: I praksis blot krav om opdeling af 
det samlede ledelsesvederlag på bestyrelse hhv. direktion. 
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Hvordan oplyses i dag om ledelsesvederlag? 
Et eksempel… 

Novo Nordisk 2016: 
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Typiske fejl i årsrapporterne (1) 

• Manglende opdeling på forskellige typer af vederlag – ”short term”, 
”Share-based payment” etc. 

• Manglende total for direktion og bestyrelse – og for key management 
hvis der indgår andre. 

• Her synes at mangle en total – og i øvrigt fordeling på typer af 
vederlag: 
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Typiske fejl i årsrapporterne (2) 

• Oplysninger af forskellige typer af vederlag i tekst under noten i 
stedet for i selve noten – det samlede vederlag bliver derved for lille. 
Kan f.eks. være fratrædelsesgodtgørelser: 

 

 

 

 

• Oplysning om aktiebaseret vederlæggelse i noten om 
ledelsesvederlag, som er et tal, der ikke er opgjort efter IFRS 2, men 
som i stedet udtrykker hele dagsværdien af programmet i 
tildelingsåret. 
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Typiske fejl i årsrapporterne (3) 

• Manglende begrundelse for hvem der er key management under 
IFRS - hvad har man vurderet og på hvilken basis? Ikke et 
udtrykkeligt beskrivelseskrav, men hvis det beskrives, skal det være 
klart. 
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Regler fra god selskabsledelse…  

Anbefaling  
 

Oplysningskrav til vederlag 

4.2.3. Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede 
vederlag hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen fra 
modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder 
oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste 
indhold, og der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken. 

Ny anbefaling 
af 23. 

november 
2017 

Det anbefales, at selskabet udarbejder en vederlagsrapport, der 
indeholder oplysninger om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem 
af bestyrelsen og direktionen fra modtager fra selskabet og andre 
selskaber i koncernen og associerede virksomheder i de seneste tre år, 
herunder oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers 
væsentligste indhold, og der redegøres for sammenhængen mellem 
vederlaget og virksomhedens strategi og relevante mål herfor. 
 
Vederlagsrapporten bør offentliggøres på selskabets hjemmeside. 
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Regler fra ESG-guidelines… 
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Aktionærrettighedsdirektivet (1) 
Kort om indholdet i vederlagsrapporten 
 
 Kravene til indholdet i vederlagsrapporten er i korte træk følgende for hvert enkelt 
ledelsesmedlem (ikke udtømmende): 

• Den samlede aflønning skal vises og fordeles på faste og variable bestanddele og en 
forklaring af, hvorledes denne stemmer overens med den vedtagne politik. 

• Den årlige ændring i aflønningen skal vises i sammenhæng med ændringerne i 
selskabets resultater og i den gennemsnitlige aflønning sammenholdt med antal 
fuldtidsansatte – som minimum over en 5 års periode. 

• Der skal oplyses om, hvad der modtages i aflønning fra andre koncernvirksomheder. 

• Der skal oplyses om antal tildelte aktieoptioner og betingelserne for optjeningen, kurs 
og udnyttelsestidspunkt. 

Aflønningsrapporten skal være tilgængelig på selskabets internetside i mindst 10 år. 

EU-kommissionen udarbejder en skabelon, som skal bruges til at give oplysningerne i 
aflønningsrapporten. 
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Aktionærrettighedsdirektivet (2) 
Kort om indholdet i vederlagsrapporten 

Af direktivet fremgår bl.a.: 

 
 
 
 
 

• Hvem er ”director”?  Medlemsstaterne kan fastlægge det, så det evt. 
også inkluderer øvrig key management end bestyrelse og direktion. 

• Hvad med aktiebaseret vederlæggelse…?  

- Dagsværdien fordelt over optjeningsperioden, jf. IFRS 2?  

- Eller hele dagsværdien i tildelingsåret?  

- Eller hele dagsværdien på optjeningstidspunktet? 
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Aktionærrettighedsdirektivet (3) 
Kort om indholdet i vederlagsrapporten 

 

 

 

”…performance of the company…” er i den danske 
oversættelse ”virksomhedens resultater”: 

• Det er vel ”regnskabsresultater”?  

• Før eller efter éngangsposter? Årets resultat? EBIT? 
EBITDA? Sammenhæng med udmeldinger? 

Computershare 
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The UK's Business 

Secretary, Vince 

Cable, has said that 

"over the last decade 

directors' pay has 

quadrupled with no 

clear link to company 

performance" (BIS: 

Directors' pay: Guide 

to Government 

reforms, 20 June 

2012).  
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Aktionærrettighedsdirektivet (4) 
Kort om indholdet i vederlagsrapporten 

• Hvad er egentlig gode oplysninger…..? 

 Indsats (ex. effektivisering)  Intern KPI (ex. ”projekt 
 effektivisering” gennemført)  Resultat i årsrapporten (ex. 
 lavere omkostninger) 

• Aktionærerne skal vel bestemme, hvilke kriterier der sættes op – og 
hvis indsatsen lykkes, ender det formentlig også i en bedre aktiekurs. 
 

 

 

• Hvis ikke sammenstillingen af vederlag, ”performance” m.v. gøres 
ordentligt, risikerer sammenstillingen at blive misvisende. 
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Vil vederlagsrapporten blive inkluderet i 
årsrapporten eller være et særskilt dokument (1)? 

• Forventer at det bliver et særskilt dokument… 

• Der skal stemmes separat om vederlagsrapporten, og det må tillige 
antages, at oplysningerne generelt ikke hører hjemme i fuldt omfang 
i årsrapporten. 

• Det må dog forventes, at nogen vælger at inkludere lidt fra 
vederlagsrapporten i årsrapporten – måske i ledelsesberetningen. 

• Hvis kravet om vederlagsrapport implementeres for 2018, kan 
årsrapportens oplysninger for 2018 begrænses – og mange 
personoplysninger kan gives i vederlagsrapporten (som ikke 
nødvendigvis skal offentliggøres via hjemmesiden). 

• Det må forventes, at der også fremadrettet bliver et samspil mellem 
de to dokumenter. 
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Vil vederlagsrapporten blive inkluderet i 
årsrapporten eller være et særskilt dokument (2)? 

Computershare 
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Risikerer vederlagsrapporten at udvikle sig til 
endnu et sæt ”compliance” oplysninger (1)? 

• Af en PwC undersøgelse fra 2017 (”Værdien af 
årsrapport II”) fremgår, at redegørelse for Corporate 
Governance hhv. CSR generelt vurderes lavt.  

• Risikerer vederlagsrapporten at lide samme skæbne? 
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Risikerer vederlagsrapporten at udvikle sig til 
endnu et sæt ”compliance” oplysninger (2)? 
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Novo Nordisk har medtaget oplysninger i 
ledelsesberetningen (1) 
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Novo Nordisk har medtaget oplysninger i 
ledelsesberetningen (2) 

Novo Nordisk vandt en særpris 
i forbindelse med uddeling af  
C20 Regnskabsprisen 
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ISS har medtaget oplysninger i 
ledelsesberetningen 
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Tak for opmærksomheden! 
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CV – Henrik Steffensen 
 
 
• Partner og leder af PwC Danmarks  

revisions- og regnskabsfaglige afdeling  
(Assurance & Accounting Services) 

• International IFRS-partner 

• Speciale indenfor IFRS, årsregnskabsloven, selskabsret, bogføringsloven, 
køb og salg af virksomheder, udbyttemuligheder og selvfinansiering. 
Endvidere offentlig regnskabsaflæggelse. 

• Tidligere ansættelse – Erhvervs- og Selskabsstyrelsen/Erhvervsstyrelsen 
med ansvar for årsregnskabsloven, statslige aktieselskaber, revisor-
lovgivning, bogføringslov, lettelse af administrative byrder for danske 
virksomheder etc. 

• Medforfatter på ”Årsregnskabsloven med kommentarer”, ”Bogføringsloven 
og mindstekravsbekendtgørelserne – en lovkommentar”, ”Årsrapport efter 
internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS”, og 
”Transaktioner i selskaber – selskabsret, regnskab og skat”. 
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