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1.INDLEDNING 

1.1 Introduktion 

I en verden der er præget af øget globalisering især inden for erhvervslivet, oplever en del 

virksomheder at både deres interne og eksterne forhold kompliceres. Ofte betyder en virksomheds 

vækststrategi, at den bevæger sig ud på nye markeder, der ligger langt fra virksomheden, både 

geografisk og kulturelt.   

Den geografiske og kulturelle spredning af virksomhedernes aktiviteter betyder ikke blot en øget 

eksponering overfor begivenheder, der undertiden ligger langt ude for deres kontrol, men kræver 

også at virksomhederne er forandringsvillige, og undertiden tvunget til at genopfinde sig selv for at 

overleve på markedet.1  

Risiko har altid eksisteret som filosofisk begreb, men først i 1921 bliver begrebet ”usikkerhed” adskilt 

fra begrebet risiko og gjort til et operationelt risikobegreb2. Sidenhen er der udviklet en række 

forskellige værktøjer til at styre netop operationelle risici. (COSO og ISO 31.000) 

Det har dog betydet at en ”management disciplin” som Enterprise Risk Management ( herefter kaldet 

ERM ) nu i højere og højere grad er en integreret del af mange virksomheders  risikoledelsesproces. 

Denne model fokuserer på at skabe en ramme for virksomhedens risikoledelse ved kort sagt at 

lokalisere og kvantificere virksomhedens primære risici, hvorefter der kan lægges en strategi for 

håndtering af de identificerede risici. 

Kvantificeringen, der i korte træk opgøres som sandsynlighed x konsekvens, svarer til den gængse 

definition af risiko. Kvantificeringen gør det muligt for virksomhederne at opgøre den direkte 

økonomiske effekt, en risikohændelse kan afstedkomme. 

Så selvom risikoledelse og styring er en relativt ny proces, har den dog vundet mere og mere indpas i 

virksomhedernes daglige ledelse.  

Udviklingen er særligt de seneste år gået meget hurtigt, hvilket uden tvivl er forårsaget af de mange 

finansskandaler3 især i USA, samt den globale finanskrise der fulgte i kølvandet på dem 

                                                           
1 Et eksempel herpå er IBM der er gået fra at være primært en HardWare forretning til nu at være primært en Service/konsulent forretning 
2 Sker bl.a. I “A treatise on probability” af John M. Keynes & I “Risk, uncertainty and profit” af Frank H. Knight 
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Man kan spørge sig selv om, hvorvidt effekten af finanskrisen kunne have været minimeret såfremt 

f.eks. bankerne havde haft en effektiv risikoledelse. Peter Straarup, forhenværende direktør for 

Danske Bank udtalte i 2009 følgende ”Jeg forudså ikke den finansielle krise, og det var der i øvrigt ikke 

ret mange andre der gjorde. Det der især har overrasket, er at krisen er kommet hurtigere og i større 

omfang end forudset.” 

Nyere forskning viser dog at ERM historisk set har fejlet i at forudsige alle væsentlige konsekvenser af 

begivenheder. 

I Artiklen ( I efterfølgende blot betegnet som ”artiklen” ) Risk, resources and structures : Experimental 

evidence of a new cost of risk component – The structural risk component and implications for 

enterprise management
4
 påpeges det, at en risikoomkostning, som forårsages af risiko afledte 

ressource fluktuationer, kan have en negativ økonomisk effekt på aktiviteter i virksomheden, der 

ellers anses for uafhængige af den risikobehæftede aktivitet.  

Denne risikofaktor, der i artiklen omtales som en strukturel risiko, har historisk set været en del af de 

sekundære risikoomkostninger, som oftest er blevet betragtet som marginale og frem for alt for 

komplekse til at tage med i risikobeskrivelsen. Men artiklen muliggør at denne sekundære omkostning 

nu kan medtages i risikobeskrivelsen. 

Konsekvensen er ifølge forfatterne til artiklen, at ERM skal udbygges med endnu en 

kalkulationsfaktor, nemlig struktur, således at den økonomiske konsekvens af en risikohændelse skal 

opgøres som sandsynlighed x konsekvens x struktur. 

I denne rapport ønsker vi derfor at undersøge og diskutere konklusionen i artiklen, nemlig at ERM i sin 

nuværende form som hidtidigt antaget ikke er et tilstrækkeligt redskab til styring af virksomheders 

risici, samt hvorvidt det er muligt ved hjælp af en simpel stresstest at medtage denne sekundære 

risikoomkostning uden at arbejdet dermed bliver for komplekst og uigennemskueligt. 

                                                                                                                                                                                                       
3 F.eks. Enron & Worldcom 
4 Artikel forfattet af Jesper Lyng Jensen (Mimer Consulting Aps), Claus Due Ponsaing (H. Lundbeck A/S), Sof Thrane (CBS) - © 2012 Macmillan Publishers 

Ltd. 1460-3799/10 Risk Management Vol. 14, 2, 152–175 
www.palgrave-journals.com/rm/ 
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Vi ønsker ligeledes at undersøge og diskutere om omkostningerne forbundet med at medtage 

stresstest i risikoledelsesprocessen er overskuelig for virksomheder der allerede har implementeret 

en ERM proces.  

Endeligt vil vi drage paralleller til de nationale kvalitetsfondsprojekter, og vise hvordan denne viden 

specifikt kan bruges til at sænke de offentlige finansieringsomkostninger på byggerierne. 

 

1.2 Problemformulering 

Hovedfokus i dette projekt er at undersøge, hvorvidt det er muligt at påvise, at en virksomhed 

risikerer væsentligt værditab som konsekvens af, at virksomhedens ressourcer er utilstrækkelige til at 

absorbere den økonomiske konsekvens af en større risikohændelse, således at de internt tvinges til at 

omprioritere deres ressourcer. 

Ligeledes ønsker vi at vurdere om en stresstest af et risikoscenarie kan integreres i den eksisterende 

ERM proces, således at en virksomhed proaktivt kan forholde sig til de økonomiske konsekvenser 

forbundet med risikoafledte ressourcefluktuationer.  

I denne sammenhæng vil vi diskutere omkostningen forbundet med evt. at sikre sig mod denne 

sekundære økonomiske effekt forbundet med en risikohændelse, samt hvorvidt det operationelt kan 

betale sig for virksomheder at implementere stresstestning i deres ERM 

Denne problemstilling vil søges besvaret via en række delspørgsmål som vil danne rammen for 

projektets struktur. 

• Hvordan identificeres og kvantificeres risiko ? 

• Hvad er strukturel risiko og hvorledes kan den påvises og opgøres ? 

• Er det ved hjælp af en stresstest muligt at identificere tilstedeværelsen af strukturel risiko i en 

konkret virksomhed ( Alk Abello A/S ) ?  

• Hvilke muligheder har en virksomhed for proaktivt at imødegå værditab forårsaget af 

ressourcefluktuationer og hvad er omkostningerne forbundet hermed ? 
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• Hvad vil omkostningerne være for virksomhederne ved at integrere Strukturel risiko i deres 

eksisterende ERM proces ? 

 

 

1.3 Afgrænsning 

Med udgangspunkt i ovestående problemformulering ønsker vi herunder at præcisere og afgrænse 

projektets omfang. 

Først og fremmest skal det pointeres, at vi i dette projekt har en ex ante tilgang til vores 

problemstilling.  Det skyldes at formålet med projektet bl.a. er at diskutere, hvilken interesse 

virksomheder fremadrettet kan have i at integrere strukturel risiko i deres risikoproces, med det 

formål at opnå lavere omkostninger og bedre styring. 

Vi vil i en konkret case (Alk Abello A/S) inddrage offentligt tilgængelige årsregnskaber som grundlag 

for en simpel risikoanalyse. Formålet hermed er ikke at lave en regnskabsanalyse, men udelukkende 

at udlede data til brug i denne konkrete case 

Vi vil også konstruere en fiktiv case i form af Bygherren. Denne case vil blive benyttet gennemgående i 

hele projektet. Formålet med denne case vil udelukkede være, løbende, at belyse problemstillinger og 

demonstrere principper.   

I denne forbindelsen vil vi inddrage simple økonomiske beregninger, regnskaber og nøgletal når det er 

naturligt for at påvise tilstedeværelsen af strukturel risiko. 

 Men formålet med projektet er på ingen måde at lave dybdegående økonomiske analyser.  

Det er således et projekt der primært beskæftiger sig med den konceptuelle fremtidige strategiske, og 

til dels operationelle, behandling af risiko. 

Ligeledes vil vi komme ind på finansieringen af de afledte risikoomkostninger. Vi vil dog i den 

forbindelse ikke komme ind på diskussionen om den optimale kapitalsammensætning og struktur, 

men udelukkende se på omkostningerne ved at finansiere en evt. risikohændelse ved tilførsel af 

egenkapital og/eller fremmedkapital     
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I Dette projekt er der fokus på ERM modellen, og vi vil derfor ikke komme ind på de øvrige risiko 

analyse modeller og værktøjer der eksisterer. 

I afsnit 2 der belyser den teorietisk baggrund for ERM modellen inddrager vi udelukkende de teorier vi 

anser er relevante for det videre projekt.  

Vi har valgt at inddrage ”Law of large numbers” fordi det er den grundlæggende teori for bl.a. Monte 

Carlo simuleringer som benyttes til stresstestning. 

Vi inddrager også Keynes, fordi han som den første adskiller begreberne risiko og usikkerhed. Hans 

teorier er vigtige for forståelsen af begrebet risiko og dermed også for den strukturelle risiko. 

Endelig inddrager vi Frank Knight og Langlois. De teoretiserer begge over begreberne sandsynlighed 

og objektivitet versus subjektivitet.  

Disse begreber er især vigtige i de første faser af risikoledelsesprocessen.     

Vi forudsætter at læseren af dette projekt på forhånd har et bredt kendskab til risk management, og i 

særdeleshed til ERM modellen (COSO og ISO 31.000), således at vi kan begrænse os til en hurtig 

introduktion af dennes 4 første faser. (se fasernes beskrivelse i afsnit 3.1 i denne opgave). 

Vi har valgt ikke at komme ind på den 5 fase, overvågning, da hovedformålet med dette projekt 

primært vedrører de 4 første faser. 

For at demonstrere princippet i stresstestning vil vi starte med en simplificeret gennemgang af et 

fiktivt scenarie. Til dette vil vi benytte Bygherren, der som tidligere nævn er en tænkt case. I denne 

gennemgang vil vi bl.a. benytte et simpelt fiktivt regnskab, til beregning af økonomiske konsekvenser. 

I denne simplificerede opstilling, udelader vi en række poster der ikke har interesse for 

demonstrationen af princippet med stresstestning.  

Ligeledes opstiller vi en række forudsætninger for at gøre regnskabet så simpelt som muligt uden at 

miste relevans.  

I analysen af ROIC forudsætter vi ligeledes at der ikke er nogen usædvanlige poster.  
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Herefter vil benytte en konkret case ( Alk Abello A/S ) til at teste hvorvidt stress testning kan benyttes 

som redskab til at påvise tilstedeværelsen af strukturel risiko i en eksisterende virksomhed.  

I forbindelse med identifikationen af strukturel risiko hos Alk Abello A/S vil vi tage udgangspunkt i 3 

officielle årsregnskaber ( 2006-2008 ).  

Vi har vurderet at en komplet risikoidentificerings analyse der ellers normalt er påkrævet, ikke er 

nødvendig for at belyse princippet i identifikationen af strukturelle risici. Vi vil derfor nøjes med at 

opstille de nødvendige forudsætninger for identifikationen og for den videre diskussion af den 

udvidede ERM models anvendelighed. 

I.fm. risikoanalysen af Alk Abello A/S vil vi lave et risikoscenarie. Normalt vil man tage udgangspunkt i 

et base case scenarie samt et positivt og et negativt scenarie. Vi har valgt at udelade det positive 

scenarie, da formålet med rapporten alene er at påvise tilstedeværelsen af et negativt risikoelement.  

Dette gælder ligeledes for det tænkte eksempel med Bygherren 

Risikomæssigt ser vi udelukkende på de risici der rammer risikoejeren og ikke på de risici der kan 

ramme risikoejerens interessenter. Det gør vi fordi det typisk vil være den adfærd en risikoejer vil 

have. 

Endelig vil vi heller ikke komme dybt ind på, hvorledes en evt. strukturel risikoproces rent 

operationelt implementeres i en virksomhed, da formålet med dette projekt udelukkende er at 

diskutere hvorvidt en virksomhed kan have interesse i konceptet, og ikke at diskutere hvorledes det 

rent operationelt skal gøres.  

Vi vil dog kort komme ind på det i forbindelse med diskussionen af omkostningen forbundet hermed. 

 

1.4 Metodevalg 

Måden dette projekt er opbygget på er som følger  

• En kort redegørelse af risiko som filosofisk begreb. Dette gøres kort, men vi anser at den 

teoretiske baggrund er vigtig for forståelsen af begrebet ”strukturel risiko”. Til denne 

redegørelse benyttes primært anerkendt faglitteratur offentliggjort på internettet. 
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• En kort beskrivelse af ERM modellens første 4 faser. Dette afsnit vil primært være baseret på 

Peter Lynggaards bog ”Risikoledelse og Risikostyring” fra 2011.   

Formålet er primært at belyse funktionaliteten af den eksisterende model for herigennem at 

tydeliggøre hvorledes en udbygning evt. kan realiseres.  

 

• Herefter vil vi, dels baseret på artiklen dels baseret på materiale udleveret af 

konsulentvirksomheden Mimers Consulting, definere og diskutere det teoretiske begreb 

”strukturel risiko” .  

Indehaveren af Mimer Consulting kommer fra en stilling som projektleder hos Lundbeck A/S, 

og sidder i dag i en stilling som risiko konsulent på region hovedstadens 

kvalitetsfondsbyggerier med et budget på ca. 15 mia. kr.  

Mimer Consulting har igennem en årrække arbejdet med strukturelle risikoanalyse værktøjer 

og bl.a. integreret et komplet strukturelt styringsværktøj i forsknings og udviklingsafdelingen 

hos en stor dansk produktionsvirksomhed.  

Derudover benyttes deres metode i dag af en stor tysk konsulentvirksomhed til 

undervisningsbrug.  

 

• For at teste anvendeligheden af teorien om strukturel risiko, vil vi først gennemgå 

principperne i stresstestning. Til dette formål har vi som sagt konstrueret en fiktiv case i form 

af Bygherren.  

Dernæst vil vi med udgangspunkt i 3 offentligt tilgængelige årsregnskaber for selskabet Alk-

Abello A/S stressteste effekten af en enkelt vigtig risikofaktor. 

Vi vil benytte en simpel model bygget i et regneark til at fremskrive regnskaberne fra 2006, 

2007 og 2008 til og med 2011.   

Denne stresstest er baseret på en model foretaget af virksomheden Mimer Consulting. 

Til denne stresstest benyttes nogle få realistiske forudsætninger for at simplificere casen.  

En del af forudsætningerne i casen er baseret på statistisk materiale for medicinalindustrien.  

Vi har valgt at benytte materiale produceret af Joe DiMasi, PhD, og Director of Economic 

Analysis ved Tufts center for the study of drug Development.  
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Hans udgivelser er ganske vist nogle år gamle, men generelt har profilen for 

medicinalindustrien ikke ændret sig nævneværdigt siden da.  

Herefter vil vi diskutere, hvorvidt det er muligt ud fra bl.a. regnskaberne, at påvise eksistensen 

af strukturelle risici.  

 

• Baseret på de forudgående afsnit at dette projekt, vil vi diskutere hvorvidt der reelt er belæg 

for at udbygge ERM modellen til også at indeholde struktur som risikoanalysefaktor.  

Ligeledes vil vi diskutere, hvorvidt virksomheder har interesse i at integrere denne faktor i 

deres eksisterende risikostyringsproces. 

Endelig vil vi komme med anbefalinger til hvorledes virksomheder proaktivt kan styre og 

påvirke det værditab de udsættes for i.fm. Strukturel risiko. 

 

2. Sandsynlighed og Konsekvens 

2.1 Law of large numbers 

"If you don't get this elementary, but mildly unnatural, mathematics of elementary probability into 

your repertoire, then you go through a long life like a one-legged man in an ass-kicking contest.“5 

Grundlæggende bygger den moderne risikoteori på to principper nemlig statistik og “law of large 

number” (herefter forkortet til LLN). 

Statistik er relevant i situationer der er velkarakteriserede og forekommer med en vis frekvens, f.eks. 

forsikringsselskabers opgørelse af skader på biler, hvorimod LLN beskriver situationer hvor 

informationen er mangelfuld, og statistik derfor ikke kan anvendes som beslutningsgrundlag. 

Hvad LLN beskriver er at jo flere gange et uafhængigt forsøg gentages uden afhængighed mellem 

forsøgene vil den procentvise afvigelse mellem det forventede resultat og det faktiske resultat gå mod 

nul. Hvis man f.eks. kaster en mønt ville man forvente at 50% af udfaldene blev krone. Ved tilpas 

                                                           
5 Citat af Charlie Munger - Vice-Chairman of Berkshire Hathaway Corporation 
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mange kast vil resultatet af de samlede udfald rent faktisk gå mod 50% krone. Og jo flere kast der 

foretages jo tættere vil man komme på de 50%. 

Grafisk kan det illustreres som nedenfor ( Kilde www.mathrule.wordpress.com ) 

 

Ved at benytte dette princip kan virksomheder enten via simulation af en given hændelse, eller 

baseret på historiske data, beregne en tilnærmet sandsynlighed for at det rent faktisk sker. 

Eksempelvis bruger forsikringsselskaberne dette princip til at supplere statistiske oplysninger ved 

beregning af sandsynligheden for at en forsikringstager har et uheld med bilen. 

  

2.2 Keynes – A treatise on probability 

I sin ”A treatise on probability” fra 1921 kritiserer John Meynard Keynes den traditionelle anvendelse 

af matematisk statistik og definitionen af begrebet ”sandsynlighed”. 

Bl.a. mente Keynes at sandsynlighed i mange tilfælde ikke er målbar med mindre den har en numerisk 

værdi. Han påpeger, at den gængse teori om at sandsynlighed er forholdet mellem positive udfald og 

det samlede antal udfald, vil kræve at sandsynligheden er numerisk. Men, hvordan kan man f.eks. 

sætte et konkret tal på sandsynligheden for at komme levende hjem fra en spadseretur? Og, hvordan 

kan man sætte et tal på ændringen i sandsynligheden, hvis der pludselig kommer et tordenvejr, mens 

man er ude at spadsere.  
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Ganske vist eksisterer der statistiske data for sandsynligheden for at blive ramt af et lyn, men 

statistiske data er ikke altid anvendelige såfremt særlig viden eksisterer i det enkelte tilfælde. F.eks. 

Hvis en person antog det for muligt at der ville komme tordenvejr og derfor tog forholdsregler for ikke 

at blive ramt af et lyn, ville sandsynligheden for at han alligevel blev ramt formentlig ikke være den 

samme som i de statistiske data.  

Men igen er det ikke muligt at kvantificere. Man kan argumentere for, at ved at tage forholdsregler 

mod at blive ramt af lynet, er sandsynligheden for at komme hjem i live blevet øget, men det er ikke 

muligt at sætte et præcist tal på hvor meget sandsynligheden er øget. 

Ligeledes mente han at selvom forsikringsselskaber er i stand til at sætte en pris på en police er det 

ikke i sig selv et numerisk udtryk, men blot betyder det, at prisen på en police dækker  risikoen for en 

skade, og at to forskellige forsikringsfolk, der handler ud fra ens forudsætninger, ikke altid vil komme 

frem til samme pris, alene fordi der i vurderingen altid vil være et subjektivt element. 

Han argumenterer endvidere for at viden er et vigtigt kriterium. Dumhed eller mangel på viden om 

den risiko der skal vurderes kan lede til en helt anden sandsynlighed for en hændelse, end den 

sandsynlighed en person med stor indsigt og viden om emnet vil komme frem til. 

Umiddelbart var Keynes positivt stemt over for ”Law of large numbers”. Han kritiserede dog det 

faktum, at man antager, at den observerede grad af frekvens er troværdig, blot fordi mængden af 

observationer er stor. Men samtidig mente han, at loven er anvendelig, såfremt forsøgene er baseret 

på tilstrækkelig viden om det undersøgte. 

 

2.3 Usikkerhed og subjektivitet 

I 1921 udgav Frank Knight sit værk ” Risk, Uncertainty and Profit” i hvilket han skelner mellem 

følgende begreber : 

• ”A priori sandsynlighed” for homogene og logisk udledte udfald som f.eks. kast med en mønt 

• Statistisk sandsynlig der grundlæggende baseres på analyse af mønster og frekvens i tidligere 

hændelser.  
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• Estimeret sandsynlighed også kaldet ”subjektiv sandsynlighed”6 og benyttes i situationer, hvor 

den tilgængelige viden er mere eller mindre mangelfuld, eller ikke eksisterende, hvorfor det er 

op til den enkelte at komme med et bud på et muligt udfald, baseret på sin egen viden. 

Grundlæggende er det der adskiller de tre begreber, mængden af viden til rådighed. 

Langlois skriver i 1982 i sin rapport ” Subjective probability and subjective economics”, at langt de 

fleste økonomiske beslutninger sker som et resultat af enkeltstående hændelser, altså hændelser der 

ikke har historiske data der kan analyseres og benyttes i beslutningsprocessen.  

Der er altså ikke tale om at kende en sandsynlighed, men snarere at vurderingen af en sandsynlighed 

beror på ens viden om hændelsen. Således kommer validiteten af vurderingen til at bero på størrelsen 

og mængden af ens viden om hændelsen.  

Langlois citerer i den forbindelse Schakle7 ”Knowledge and uncertainty are mutually exclusive, but its 

fairer, it seems to me, to say that, while knowledge and ignorance may be mutually exclusive, 

knowledge and uncertainty are not; for uncertainty is partial knowledge, part knowledge, and part 

ignorance. And it is precisely because we do have some knowledge – because we can say more than 

non liquet or ignoramus
8
 – that subjective probability makes sense. “ 

Knight’s 3 begreber kan illustreres i forbindelse med  Bygherren. Bygherren ejer en stor grund ved 

Roskilde fjord, hvor han gerne vil opføre et stort lejlighedskompleks med luksuslejligheder med udsigt 

over Roskilde fjord. Det kræver selvsagt en byggetilladelse fra kommunen.  

Man kunne fristes til tro, at han med et binært udfaldsrum i form af et Ja eller Nej har en 50/50 

sandsynlighed for at få en byggetilladelse.  

Men Bygherren har været på forkant med tingene og studeret det tilgængelige materiale for 

kommunen og kan konstatere, at 60% af ansøgninger om byggetilladelser af lejlighedskomplekser 

ender med en godkendt byggetilladelse.  

                                                           
6 Langlois (1982) 
7 George Lennox Sharman Schackle  
8 ”Non liquet or ignoramus” er latin for ”ikke klart eller ved det ikke” og er i denne forbindelse en del af et citat af Ludwig 
von Mises 
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Så umiddelbart er sandsynligheden for at opnå byggetilladelsen bedre end den 50/50 sandsynlighed, 

det binære udfaldsrum indikerede, simpelt hen fordi han til det binære udfaldsrum har adderet 

statistisk viden. 

Men hvad nu hvis personen der skal behandle hans sag om en byggetilladelse personligt er imod at 

der bygges ved Roskilde fjord? 

Såfremt Bygherren er vidende om holdingen hos vedkommende, vil hans personlige viden muligvis 

betyde, at han vurderer sandsynligheden for at få en byggetilladelse anderledes end de 60% som 

statistikken indikerer. 

Denne viden betyder dog ikke, at han alene vil basere sin vurdering på den. Alle de forudgående 

observationer og oplysninger vil uden tvivl indgå i hans viden-grundlag for en endelig vurdering af 

sandsynligheden. 

 

2.4 Risiko & Usikkerhed 

Den mest almindelige definition af risiko er ”usikkerheden om, hvorvidt opstillede mål nås”9. 

Risikoens størrelse kan herefter defineres som sandsynligheden for at en risikohændelse indtræder 

ganget med  omkostningen af dens konsekvenser ( sandsynlighed x konsekvens = risikoens størrelse ). 

Risiko indebærer også, at beslutningstageren har en forventning til udfaldet, hvad enten det er en 

beregnet sandsynlighed, som eksempelvis udfaldet af et terningekast, eller det er baseret på konkret 

viden som statistik, erfaring og lign. 

Usikkerhed betyder derimod at beslutningstager ikke har nogen ide om sandsynlighedsfordelingen for 

en given hændelse.  

Et eksempel herpå kunne være sandsynligheden for at en meteor falder ned på Sjælland. Der er alt for 

lidt viden til at kunne beregne en konkret sandsynlighed for at det sker, og uden beregning af 

sandsynlighed er det ikke muligt at beregne risikoens størrelse.  

                                                           
9 Peter Lynggard – Risikoledelse og risikostyring s. 55 
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Usikkerhed er derfor ofte udeladt i virksomheders risikoledelse og styring da det ikke er muligt at 

kvantificere det og gøre det målbart. 

Ligesom Knight (ovenfor s. 8) opdelte sandsynlighed i 3 grupper kan men opdele risiko og  usikkerhed 

på samme vis 

 

Som tabellen ovenfor viser, er usikkerhed altså en situation, hvor konsekvenserne ved en hændelse 

ikke på forhånd er kendte, og derfor gør det umuligt for virksomhederne at indregne i deres 

risikoprofil. 

Ofte benytter virksomheder i dag et relativt forenklet risikostyringssystem der tager udgangspunkt i 

forenklede økonomiske analyser, og som oftest kun med en enkel beregning af den forventede 

konsekvens.   

Det skyldes primært at de fleste anser det for værende alt for komplekst og omkostningsfyldt at 

strække analyserne til også at inkludere de afledte konsekvenser.   

Men måske skyldes det også, at de med de forenklede økonomiske analyser, får et overblik som de 

fleste, indtil nu, har anset for værende tilstrækkeligt til at komme videre uden unødvendige 

komplikationer. 

 

2.5 Objektivitet vs. subjektivitet 

Knights begreb ”subjektiv sandsynlighed” er egentlig misvisende, i den forstand at der reelt er tale om 

en subjektiv vurdering af en objektivt identificeret risiko. 
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En subjektiv risikoopfattelse er bestemt af følelser og fornemmelser, samt den information den 

enkelte sidder inde med.  

Hvorimod en objektiv risikoopfattelse er baseret på statistikker samt offentlig tilgængelig viden. 

 

Et eksempel kunne være et køb af en lottokupon. Vi kan alle regne os frem til sandsynligheden for at 

vi vinder, alligevel køber rigtig mange mennesker hver uge en lottokupon. Vi ignorerer altså den 

statistiske viden, der fortæller os, at chancen for at vinde er uendeligt lille, og at vores ”investering” i 

en lottokupon med meget stor sandsynlighed er tabt.  

I stedet lader vi os lede af forhold som eksempelvis personlig optimisme og drømmen om at vinde. 

Subjektivitet i denne skala er ubetydelig.  

Men når det drejer sig om store risici bør forskellen mellem objektiv og subjektiv vurdering reduceres 

mest muligt, da det giver det mest rationelle beslutningsgrundlag. Denne forskel kan bedst udlignes 

ved hjælp af viden og erfaring. Jo større viden og erfaring en person besidder jo bedre vil han være til 

at vurdere en risiko objektivt.  

Men uagtet at der tilstræbes så stor en objektivitet som muligt hos de personer der træffer 

beslutningerne, vil der næsten altid være et subjektivt element. Oftest skyldes det personens egen 

personlige risikovillighed. 

I en virksomhed træffes der dagligt beslutninger af ledere rundt om i virksomheden, og ingen 

beslutninger er risikofri. De personer der træffer beslutningerne har forskellige holdninger til risiko. 

Generelt kan de inddeles i 3 kategorier: 
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1) Personer med risikoaversion : Dvs. personer der ikke bryder sig om risikofyldte beslutninger og 

derfor oftest vil vælge det alternativ, der indebærer mindst risiko, såfremt det gennemsnitlige 

udbytte er det samme. 

2) Risikoneutrale personer :  Dvs. personer, der ikke lader sig styre af en personlig holdning til 

risiko, men derimod vurderer forskellige alternativer med samme gennemsnitlige udbytte på 

lige vis. 

3) Personer med risikosympati : Dvs. personer, der er positivt indstillet overfor risiko, og derfor 

oftest vil vælge det alternativ, der indebærer høj risiko. Dog under forudsætning at det 

gennemsnitlige udbytte er det samme. 

De fleste personer vil i en eller anden grad ligge i kategori 1. 

Men selv inden for en kategori kan personer vurdere risiko forskelligt. Primært pga. variation i den 

viden personerne ligger inde med samt størrelsen af konsekvensen. 

Går vi lige tilbage til eksemplet med lottokuponen. Her er risikovilligheden hos de personer, der køber 

en kupon, høj, fordi ”investeringen” er ubetydelig. 

Men hvis nu prisen på en lottokupon var høj. Eksempelvis 25.000 kr. Så ville stort set ingen personer, 

som i dag køber en lottokupon, fortsat købe dem. 

Det skyldes  alene at konsekvensens størrelse vil gøre dem mere rationelle, og tvinge dem til at 

forholde investeringen til deres niveau af risikovillighed.  

De få der alligevel vil købe en kupon vil muligvis alene gøre det, fordi de ikke er informerede om den 

risiko de løber, og altså reelt ikke har viden til at træffe en rationel beslutning.  

Det man skal holde sig for øje er altså at lav risiko og højt udbytte er en yderst sjælden kombination. 

Som oftest er en virksomheds målsætning at opnå så højt et udbytte som muligt for at tilfredsstille 

sine interessenter. Dette kan ikke ske uden at løbe risici.  

Så forretningsmæssigt gælder det ikke om at minimere risici, men derimod gælder det om at skabe 

klarhed i sammenhængen mellem risiko og udbytte, således at beslutningstageren konstant er 

opmærksom på effekten af ændringer både i risikoens størrelse og i det forventede udbytte.  
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Men at løbe risiko i blinde er ikke hensigtsmæssigt. De fleste virksomheder har derfor en mere eller 

mindre udviklet risikoledelses proces,  som kan være alt fra en selvstændig murermester der spørger 

sig selv ”hvad vil jeg ikke have at man ringer og fortæller mig i min ferie” til store komplekse 

processer, som indgår i virksomhedernes porteføljestyrings-, projektledelses-, økonomistyrings- og  

business development organisationer. 

 

 3. Risikoledelse 

Kort sagt er risikoledelse identifikation og vurdering af de risici en virksomhed er udsat for, samt 

efterfølgende styring og overvågning af disse.   

Samtidig bør risikoledelsen klart afspejle ledelsens risikopolitik. 

 

3.1 Risikoledelsens forskellige faser 

Som udgangspunkt fastsættes risikopolitikken i en virksomhed af ledelsen. Denne politik kan 

systematiseres i et styringssystem der opdeler risikoledelsen i en række faser  

 

De enkelte fasers afgrænsning er dog noget flydende og især de 3 første faser behandles undertiden 

samlet. 

For at modellen virker optimalt, er det vigtigt, at ledelsen i deres risikopolitik fastsætter både  

væsentlighedsgrænser, samt krav til kvantificeringen, både for omfanget af konsekvensen, og for 

målingen af sandsynligheden.  

Disse krav sætter rammerne for de enkelte faser og virksomhedens måde at behandle risiko på. 
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3.1.1. Risikoidentifikation 

Risikoidentifikationsfasen er vigtig. Man kan af gode grunde ikke styre en risiko, der ikke er 

identificeret. I denne fase er det essentielt at komme ud i alle kroge af virksomheden, interviewe 

nøglepersoner i de relevante afdelinger.  

Den optimale risikoidentifikation kræver ikke blot faglig viden og overblik over virksomheden, men 

kræver også fantasi.  

Ind imellem er utænkelige scenarier store risikofaktorer. F.eks. kræver det en vis fantasi for 

Bygherren, der vil opføre et stort boligbyggeri ved Roskilde fjord, at identificere følgende 

risikoscenarie:  Ved udgravning til fundamentet støder man på resterne af et vikingeskib eller andre 

vigtige levn fra vikingetiden. Men reelt kunne det jo ske.  

Roskilde er kendt for sine fund af vikingeskibe, hvilket klart øger sandsynligheden i forhold til, hvis 

grunden var beliggende f.eks. ved sejerøbugten.  Omkostningerne, både de direkte omkostninger og 

omkostningerne  forbundet med en forsinkelse pga. arkæologiske udgravninger, vil være betydelige. 

De vil sandsynligvis stresse bygherrens økonomiske situation.  

Det er derfor ekstremt vigtigt, at der tænkes kreativt og fantasifuldt, når risici skal identificeres. Men 

fantasien skal også baseres på viden. 

Det er måske ikke alle der ved, at Roskilde er kendt for sine fund af vikingeskibe. Men det kan 

opdages ved at sætte sig ind i områdets historie inden et projekt indledes.  

Alle lokaliserede risici listes evalueres og reduceres til en prioriteret liste med forskellige typer af risici. 

Denne liste vil give et overblik over den aktuelle risikosituation, og dermed blive benyttet som 

udgangspunkt for den videre risikoanalyse. 

Især er det vigtigt i denne fase, at være opmærksom på risikoprofilen hos de personer der 

identificerer risiciene. Hvis de er for risikovillige kan de have udeladt vigtige risici.  

Ligeledes kan risikoaversion få en medarbejder til at medtage alt for mange risici, således at de vigtige 

risici drukner i mængden.  
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Ledelsen skal også sikre, at identifikationen af en risiko er sket objektivt, og at den viden, der skal 

danne baggrund for en konsekvensvurdering er tilstrækkelig. 

3.1.2. Risikoanalyse 

Primært består risikoanalysen af 3 hovedanalyser: 

1. Årsagsanalyse: Her kortlægges de faktorer, der kan udløse en risikohændelse. Når faktorerne 

er kendte kan de opdeles i faktorer, der kan påvirkes, og dermed proaktivt minimeres, og de 

årsager, der ikke kan påvirkes. 

2. Skadesanalyse: Her kortlægges konsekvenserne af en forventet risikohændelse eksempelvis 

for parametrene tid, økonomi, og kvalitet. 

3. Sandsynlighedsanalyse: Her konkretiseres mest muligt sandsynligheden for en given 

risikohændelse. 

Både i identifikationsfasen og i analysefasen er det vigtigt at bevare objektiviteten mest muligt. 

Analyserne bør i videst muligt omfang være baseret på tilgængelig statistik og viden. En for høj grad af 

subjektivitet kan forringe kvaliteten af analysen, og dermed også af den videre opfølgning. 

Men som også nævnt i afsnit 2.3. kan en subjektiv viden ændre en objektivt vurderet sandsynlighed, 

fordi en enkelt person kan sidde inde med viden der vil ændre på den statistiske sandsynlighed 

(eksemplet med bygherren  i afsnit 2.3). 

Det er derfor vigtigt at analyserne dokumenteres og verificeres mest muligt. 

Når analyserne er fuldendte laves der en relevansvurdering, således at de analyserede risici 

rangordnes ud fra størrelsen af skadesomfanget ganget med sandsynligheden for at en hændelse 

indtræder. 

Tager vi f.eks. eksemplet med bygherren der vil bygge ved Roskilde fjord, så kunne hans 

risikovurdering se ud som nedenfor. 



Strukturel Risiko Side 22 

 

  

Ligeledes bør der foretages en vurdering af, hvorvidt de forskellige risici er uafhængige af hinanden, 

eller, hvorvidt der er en gensidig afhængighed mellem en eller flere af de listede risici.  

3.1.3. Risikovurdering 

Som tidligere nævnt er der ikke nogen skarp grænse mellem de første 3 faser i 

risikoledelsesprocessen. Der kan derfor godt forekomme elementer af risikovurdering allerede i de to 

forudgående faser. 

I denne fase er der primært tale om en ren konsekvensvurdering baseret på de to parametre 

sandsynlighed og konsekvens. 

Hvis vi lige går tilbage til eksemplet med en entreprenør der vil bygge ved Roskilde fjord, så kunne 

hans risikovurdering se ud som nedenfor  
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De forskellige analyserede risici kan plottes ind i et risikokort som nedenfor 

   

I selve vurderingen bør de subjektive begreber høj, middel & lav selvsagt erstattes af faktiske værdier, 

og disse værdier bør afspejle ledelsens risikopolitik.  

Et risikokort giver et samlet billede af risikosituationen, men det betyder på ingen måde, at de 

forskellige risici blot kan lægges sammen og give en totalsum.  

Der kan være en gensidig afhængighed mellem de forskellige risici, der betyder, at den samlede værdi 

er forskellige fra summen af de forskellige risici.  

Jo større afhængighed jo nemmere er styringen, men jo større er risikoen.  

Jo større spredning jo mere besværliggøres styringen, men samtidig mindskes den samlede risiko.  

Det der er alfa omega er, objektivt at vurdere både de enkelt risici korrekt, men også relationen 

mellem dem. 

3.1.4. Risikostyring 

Generelt set består risikostyring i at eliminere, mindske, forebygge eller helt acceptere de vurderede 

risici via en tilpasset strategi. 

Eliminering kan ske ved helt at fravælge den aktivitet der er risikobehæftet, forsikre sig ud af risikoen, 

eller på anden vis indgå aftaler der helt fjerner risikoen .  

Eksempelvis kan bygherren vælge ikke at bygge lejligheder ved Roskilde Fjord.  
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Eller han kan forsøge at forsikre sig mod hændelsen, eksempelvis ved at flytte ansvaret til tredjepart 

via kontrakter. Denne mulighed vil dog ofte afhænge af omkostningen forbundet med forsikringen.  

Han kan også mindske og forebygge risikoen, ved at få eksperter til at gennemgå området før han 

erhverver byggegrunden, og derved påtager sig risiko.  

Endelig kan han acceptere, at det er en reel risiko han er nødt til at løbe, fordi gevinsten står mål med 

risikoen. 

Risiko kan også styres internt gennem virksomhedens risikopolitik. F.eks. kan grænsen for, hvilke risici 

virksomhedens ledelse vil acceptere, reguleres op eller ned i funktion af deres finansielle situation 

eller økonomiske formåen. Denne grænse fastsættes dog ud fra virksomhedens kapitalmæssige 

formåen, således at de hændelser der stresser virksomheden finansielt ligger over denne grænse.  

I praksis sker dette ofte ved at holde en given risiko op mod virksomhedens økonomiske reserver, 

som skal dække for omkostninger, og vurdere om det er fornuftigt at påtage sig den pågældende 

risiko. 

Men selvom virksomheden har gjort mest muligt for at kortlægge og styre deres risikosituation, kan 

der altid opstå uforudsete hændelser. Det kunne f.eks. være et meteornedslag på byggepladsen i 

Roskilde. Det kan være meget omkostningsfyldte hændelser, men pga. deres uforudsigelighed, og 

sjældne forekomst, vil behandlingen af dem være ad hoc når de indtræffer.  

De usandsynlige hændelser kan dog stadig være omkostningsfyldte når de indtræffer, så selvom de 

ikke indgår i den almindelige risikoledelsesproces, mener vi ikke at virksomhederne blot bør udelade 

dem i deres risikobetragtninger.  

I indledningen (s.4) har vi medtaget et citat fra 2009 af Peter Straarup, daværende direktør i Danske 

Bank. Dette citat viser netop, at selv en så erfaren mand ikke havde fantasi til at forestille sig 

omfanget af finanskrisen, og at omkostningerne forbundet med finanskrisen utvivlsomt kunne have 

været minimeret, i hvert fald for Danske Bank, såfremt han havde medtaget denne risiko i Bankens 

risikostyring. 
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3.1.5. Risikoscenarier 

Når man vurderer at risikobeskrivelsen er tilstrækkelig set i lyset af de ressourcer, der er til rådighed, 

kan man vælge at opstille scenarier. Scenarier opstilles på baggrund af risikoanalysen og 

sammensættes ved at udvælge risici, som forventeligt kan indtræffe og som virksomheden skal evne 

at håndtere.  

Scenarier har den fordel at de viser komplekse situationer, og derved giver et bedre indtryk af de 

udfordringer som risiko kan skabe for en risikoejer. Oftest vælges et base case scenarie, et positivt 

scenarie og en negativt scenarie. Men flere forskellige negative scenarier kan også anvendes, såfremt 

scenarierne udvælges for at teste robustheden af organisationen. 

Men scenarierne er ikke bedre en det grundlag de er baseret på.  

 

3.2 Stresstestning 

Kort sagt går stresstestning ud på at skabe et ekstremt men plausibelt scenarie for at vurdere effekten 

af en ekstrem risikohændelse. 

I modsætningen til ”Value-at-Risk” ( VaR ) metoden, der kun bør benyttes under normale, ikke 

ekstreme, markedsbetingelser, så kan stresstestning afsløre effekten af store og/eller pludselige 

ændringer i markedsforholdene.  

Stresstestning er altså et risikoledelses værktøj, der kan teste et systems stabilitet når det udsættes 

for en ekstrem hændelse, og dermed gøre det muligt for ledelsen, at agere proaktivt overfor 

hændelsen. 

F.eks. kan man stressteste et IT-System for at finde grænsen for antallet af brugere uden at systemet 

bryder sammen. Ligeledes kan man stressteste et bygningsværks holdbarhed overfor ekstreme 

vejrforhold, og hvem af os husker ikke en IKEA reklame med skuffer der bliver åbnet og lukket et 

uendeligt antal gange for at vise deres holdbarhed ved langvarigt dagligt brug.  
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3.2.1. Stresstest typer 

Der opereres med 3 forskellige typer stresstestning. 

1) Historisk stresstestning: Her testes effekten af historiske hændelser ud fra princippet ”Hvad nu 

hvis det skete igen?” Man skal dog være forsigtig med direkte at overføre konsekvenserne af 

en historisk hændelse til et nutidigt scenarie, da en lang række forhold og betingelser kan 

være ændrede. Ligeledes siger den historiske stresstest ikke noget om sandsynligheden for at 

det sker igen 

2) Tilpasset stresstestning: Her baseres stresstesten på tilpassede scenarier. Dvs. helt specifikke 

faktorer der menes at kunne påvirke et system. Kompleksiteten af scenarierne afhænger helt 

af antallet af risikofaktorer, der inddrages, tidshorisonten, kompleksiteten af systemet der 

testes etc.  

Disse scenarier kan altså variere fra meget simple til yderst komplekse. Det er derfor vigtigt, at 

ledelsen nøje overvejer omkostningen forbundet med denne form for stresstest i forhold til 

det resultat der forventes. 

3) Omvendt stresstestning: Denne form for stresstest er ikke særligt udbredt grundet dens 

kompleksitet. Som ordet antyder er testens udgangspunkt at en hændelse allerede er sket og 

systemet er brudt sammen.  

Så hvor en tilpasset stresstest tager udgangspunkt i kendte forhold og herefter forsøger at 

vise, hvor tæt man kan komme til grænsen for et system uden at det bryder sammen, så tager 

en omvendt stresstest udgangspunkt i et sammenbrud og forsøger at vise hvad der fik det til 

at det bryde sammen.  

Og selvom det umiddelbart lyder som en god metode, er der dog så mange faktorer der kan 

spille. ind at den praktisk er meget besværlig at benytte.  

3.2.2. Design og vedligehold af en stresstest 

Som udgangspunkt skal en stresstest afspejle det man ønsker at måle. Ligeledes skal den være 

fleksibel samtidig med at den afspejler virksomhedens mål og strategi. 

Forarbejdet til stresstesten er af ekstrem vigtighed, da det/de valgte scenarier skal være 

veldokumenterede.  
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I forarbejdet indgår også udvælgelsen af de komponenter der skal indgå i testen. 

Det kan f.eks. være beholdninger, pengestrøm, indtjening, egenkapital, aktiver, passiver etc. Det er 

absolut muligt, simultant at stressteste flere komponenter, vel vidende, at jo flere komponenter, der 

stresstestes simultant, jo mere komplekst bliver det. 

Endelig udvælges tidshorisonten over hvilken der skal testes. En her og nu analyse er klart det mest 

simple, hvorimod vælger man en dynamisk test over en længere tidshorisont, er det essentielt hele 

tiden at tage højde for at komponenterne ændres over tid. 

Resultatet af testen skal kunne videreformidles til ledelsen og evt. til øvrige målgrupper. 

Forløbet for en stresstest kan generelt sættes op som nedenfor: 

 

Igen er det vigtigt at pointere at kompleksitet = øgede omkostninger. Så det forventede resultat skal 

modsvare omkostningerne forbundet med testen. 

Hvor en risikoledelsesproces uden stresstestning, for de fleste virksomheder, er tilstrækkelig til at de 

er af den overbevisning har kontrol med deres risikosituation, kan en stresstestning af udvalgte 

risikoscenarier påvise, at en virksomheds struktur rent faktisk ikke er i stand til at absorbere samtlige 

konsekvenser forbundet med en risikohændelse. 

I de efterfølgende afsnit vil vi se nærmere på de afledte konsekvenser af risikohændelser der i dag 

ikke indgår i virksomheders risikoledelse. 

Helt specifikt, vil vi se på, hvordan enkeltstående risici, eller scenarier, som betyder et større træk på 

virksomhedens ressourcer, end hvad der kan håndteres af likvide reserver, kan få af betydning for 

omkostningen af risiko.  
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4. Strukturel risiko 

4.1 Definition af strukturel risiko 

Som vi tidligere har nævnt er der flere metoder til at opgøre den direkte økonomiske konsekvens ved 

en risikohændelse. Men konsekvensen, især ved ekstreme hændelser, kan være svær at opgøre. Hvad 

var f.eks. den samlede omkostning af jordskælvet og den efterfølgende tsunami i Japan i 2011 ?  

En faktor der yderligere komplicerer beregningen, er en omkostningskomponent, der løbende bliver 

diskuteret, nemlig omkostningen forbundet med den indirekte effekt af en risikohændelse på 

områder, der tilsyneladende ikke er forbundet med det risikoramte område.  

Generelt opdeler man de indirekte risikoomkostninger i indirekte omkostninger der rammer 

risikoejeren selv, og indirekte risikoomkostninger der rammer andre.  

Risikoejeren er selvsagt indifferent over for risici der rammer andre. Men en del af de indirekte 

risikoomkostninger rammer som sagt risikoejeren selv.  

Alligevel udelades denne omkostning i dag i investeringsovervejelserne, fordi den anses for værende 

irrelevant og alt for kompleks at inddrage.   

Men omkostningen er i høj grad valid da en risikohændelse  i mange tilfælde tvinger risikoejeren til at 

prioritere sine ressourcer internt.  

Det vil ske, hvis hans rådighed over ressourcer ikke er tilstrækkelig til at absorbere effekten af den 

indtrådte risikohændelse.  

Denne interne prioritering kan medføre væsentlige værditab for risikoejeren, og omkostningen 

forbundet hermed skal lægges til den direkte omkostning forbundet med risikohændelsen. 

Tager vi f.eks. vores bygherre der måske lige er blevet informeret om, at omkostningen forbundet 

med at der er fundet rester fra vikingetiden på hans byggegrund ved Roskilde fjord, vil løbe op i 50 

mio. kr. Penge der ikke er inkluderet i budgettet, og penge han ikke selv har i reserve.  

Banken vil gerne låne ham 25 mio. kr. yderligere, men de resterende 25 mio. kr. er han nødt til selv at 

finde. Han vælger måske så at nedlægge et byggeprojekt i Københavnsområdet og sælger 
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byggegrunden i København , der ikke er lånebehæftet, til 25 mio. kr. samme pris han selv har købt 

den til.  

Problemet er at byggeprojektet i København allerede har kostet ham 5 mio. kr. til arkitekter, 

byggetilladelser etc.  

I dag vil denne omkostning på 5 mio. kr. blive betragtet som en ”sunk cost” på Københavnerprojektet 

og uden relation til den indtrådte risikohændelse. Men reelt er den jo opstået som en indirekte effekt 

af hændelsen. 

Et andet problem er, at hans forventninger til en meromsætning på 10 mio. kr. per år i 3 år forsvinder 

med salget af grunden og nedlæggelse af projektet i København. Med den manglende meromsætning 

vil hans likviditet yderligere forringes således at han er nødt til at låne ekstra 10 mio. kr.  

Omkostningen forbundet med hændelsen er altså ikke kun er de ekstra 50 mio. kr. der er direkte 

forbundet med hændelsen. Omkostningen ville derimod skulle opgøres som : 

Direkte omkostning 50 mio. kr. 

+ Renter forbundet med lån på 35 mio. kr. opgjort til f.eks. 10 mio. kr.  

+ Omkostninger til arkitekt etc. på Københavnsprojektet på 5 mio. kr. 

+ Tabte fremtidige indtægter forbundet med Københavnsprojektet opgjort til f.eks. 30 mio. kr. over 3 

år 

= I alt 95 mio. kr. 

Fordi bygherren ikke organisationsmæssigt var i stand til at absorbere en risikohændelses effekt på 50 

mio. stiger omkostningen forbundet med hændelsen altså med 90% til hele 95 mio. kr. Og hans 

organisation lider et væsentligt værditab, fordi Københavnerprojektet bliver nedlagt som resultat af 

en risikohændelse, der intet havde med Københavnerprojektet at gøre. 

Det er denne risiko forbundet med en afledt ressourcefluktuation som forfatterne af artiklen betegner 

som strukturel risiko. 
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4.2 Påvisning af strukturel risiko 

Forfatterne til artiklen ønskede i at undersøge hvordan risikoejere agerer når der er stillet overfor 

store risikohændelser.  

De skabte derfor et testmiljø i form af et brætspil baseret på et realistisk R&D miljø i 

medicinalindustrien, hvor spillerne havde adgang til alle de risikoledelsesredskaber i form af viden og 

modeller, en risikoejer ville have i virkeligheden.  

Ligeledes byggede de en excel-model til at simulere hvorledes en enkelt person logisk og uden 

interaktion med omverdenen, ville prioritere sin finansiering af projekter alene baseret på deres 

risikoprofil10. 

Simulationen blev foretaget over to omgange : 

1-Omgang : En ren statistisk beregning baseret på spillets data. I denne simulation har investorerne 

adgang til ubegrænset kapital. Der kan altså rejses likviditet, såfremt der opstår et pludseligt behov. 

2-Omgang : 1000 simuleringer af en enkelt spillers værdigenerering såfremt der ingen adgang er til 

kapitalmarkedet som svar på pludseligt opståede kapitalbehov. 

De 2 simuleringer sat op overfor hinanden gav følgende resultat (Kilde : Artiklen) 

 

                                                           
10 Udførlig beskrivelse af forsøget og de opnåede resultater fremgår af artiklen  
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Indbygget i simuleringen er en værdiskabelse som er beregnet ud fra de aktiver som forvaltes af 

investorerne.  

Af forsøget ses det, at manglende adgang til ressourcemarkedet hæmmer produktiviteten/afkastet. 

Denne effekt kan ikke forklares alene ved generel ressourcemangel, da forsøget foregår under 

tilstedeværelsen af et gennemsnitligt positivt cashflow. ( se figuren nedenfor  kilde : Artiklen ). 

 

Af ovenstående figur fremgår det at der rent faktisk efter runde 3 er et gennemsnitligt frit cashflow, 

også på det tidspunkt hvor værdiskabelsen, i simuleringen uden fri adgang til kapital, begynder at 

falde.  

Så forklaringen på den faldende værdiskabelse ligger altså ikke i mangelen på frit cashflow til 

finansiering af de prioriterede projekter.  

Derimod skal forklaringen findes i tilstedeværelsen af risikofaktorer i simuleringen, der kan betyde at 

værdiskabelsen inden for de givne rammer ikke er optimal.  

I denne simulation kan en risikohændelse have to effekter.  

Enten står en spiller efter risikohændelsen med en stor pipeline af projekter, men uden de 

nødvendige indtægter der gør det muligt for ham at finansiere dem. 

Eller han har indtægter af succesfulde projekter, men er uden pipeline af projekter, hvorfor der ikke 

er aktiviteter med behov for finansiering, hvorefter det generede resultat ryger retur til ejerkredsen, 

og altså ikke benyttes til at skabe fremtidig værdi.  
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I begge tilfælde betyder en risikohændelse altså at spillerens ressourcer ikke udnyttes optimalt inden 

for de givne rammer, og dermed medfører en ekstra omkostning der er med til yderligere at forringe 

værdiskabelsen. 

Efter simuleringen blev spillet introduceret for en gruppe spillere (studerende på CBS). Alle 

forudsætninger og betingelser var de samme som i simuleringens 2 omgang, bortset fra at deltagerne 

havde lov til at interagere for herigennem at finde løsninger på de ressourcefluktuationer de opstod 

i.fm. Risikohændelser.  

Dvs. at der ikke var adgang til fri kapital, som det var tilfældet i simuleringen under optimale 

betingelser. 

Til gengæld kunne deltagere med et overskud af likviditet udlicitere denne til deltagere med 

finansieringsbehov og herigennem opnå værdi af deres overskud.  

Ligeledes kunne deltagere med finansieringsbehov skaffe den nødvendige kapital mod at afgive en del 

af deres værdi via licensaftaler. 

Resultatet af denne runde blev nu sat op imod resultaterne simuleringen omgang 1 og 2 ( kilde: 

Artiklen ) 

 

Af ovestående fremgår det tydeligt at deltagere med mulighed for at interagere med omverdenen, 

som reaktion på et pludseligt opstået likviditetsbehov,  værdimæssigt klarede sig langt bedre end i 

simulationen hvor interaktion ikke var en parameter.  
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Ligeledes er det tydeligt, at deltagerne, stillet overfor risikofyldte projekter, valgte forhandling, for 

herigennem at optimere afkastet af deres investeringer.  

Denne adfærd kan illustreres som nedenfor ( Kilde : Artiklen ) 

 

 

For en investor i simuleringen vil et pludseligt opstået likviditetsbehov have en omkostning, i form af 

den pris, som en anden skal have for at stille likviditeten til rådighed.  

Men alternativet til at erhverve ressourcerne fra omverdenen, er at realisere et endnu større tab i 

form af sunk cost, som ikke længere kan tilknyttes en fremtidig indtjening, eller lukning af 

investeringer, som ikke er let omsættelige.  

Derfor vælger en investor som oftest forhandling med omverdenen om tilførsel af likviditet. 

Problemet med forhandling er, at der ikke er nogen garanti for et positivt resultat.  

Hvis vi lige går tilbage til vores gode ven bygherren. Da han fandt ud af at der var fundet rester fra 

vikingetiden på hans byggegrund ved Roskilde fjord, forsøgte han at forhandle med banken om et lån 

på 50 mio. kr. til at dække den ekstra omkostning, der ikke var budgetteret, og som han ikke selv 

havde midler til at dække. 

Forhandling med omverden til at dække en 

ressourcefluktuation betyder at 

aktiviteterne bevares intakt men der er en 

omkostning forbundet med forhandlingerne 

Intern prioritering pga. 

ressourcefluktuation betyder tab af 

aktiviteter, og omkostninger forbundet 

med at fravælge disse 
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Var hans forhandling lykkedes havde omkostningen været følgende : 

Direkte omkostning 50 mio. kr. 

+ Renter forbundet med lån på 50 mio. kr. opgjort til f.eks. 20 mio. kr. over 10 år  

I alt 70 mio. kr. hvilket er en del under de 95 mio. kr. det kostede ham i eksemplet ovenfor (s.29), hvor 

hans forhandling kun var delvis succesfuld, idet han kun fik dækket en del af den manglende kapital 

ved forhandling med banken, og derfor var nødt til at prioritere internt, hvilket medførte en 

yderligere omkostning på 35 mio. kr.   

Man kunne nu argumentere for at denne strukturelle omkostning er umulig at indregne i en 

risikoomkostningsberegning, da risikoejeren jo ikke på forhånd ved, hvilke forhandlinger der lykkes 

eller hvilke prioriteringer der vil blive foretaget, skulle en risikohændelse indtræde. 

Det er dog ikke ensbetydende med at det ikke er en faktor der bør medtages i risikoledelsen, hvilket vi 

vil komme ind på i et senere afsnit. 

Som sagt er der ingen garanti for at en forhandling med omverdenen er succesfuld. Når først en 

risikohændelse er indtrådt er risikoejeren ofte presset både økonomisk og tidsmæssigt, hvilket ikke er 

det bedste udgangspunkt for disse forhandlinger.  

Dels vil risikoejerens økonomiske situation oftest være mindre positiv end før hændelsen, hvilket er 

en parameter der vil indgå i overvejelserne hos en forhandlingspartner. 

Og dels vil prisen på finansieringen have tendens til at stige når behovet for den er akut. 

Det optimale vil derfor være at finansieringen af hændelsen under en eller anden form er på plads 

inden den indtræffer. 

Vi vil i det efterfølgende afsnit først med et tænkt eksempel med bygherren, derefter med et praktisk 

eksempel (Alk Abello A/S) demonstrere, hvordan det relativt enkelt kan påvises at en virksomhed 

risikerer at blive økonomisk ramt af ressourcefluktuationer.  

Dernæst vil vi se på hvad de kunne have gjort for at sikre sig mest muligt mod denne risiko, og hvad 

omkostningerne kan opgøres til. 
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5. Bygherren A/S – Teoretisk case 

5.1 Bygherrens risikoscenarie 

Hvis vi lige vender tilbage til vores gode ven Bygherren. Som bekendt blev der fundet rester fra 

Vikingetiden på hans byggegrund ved Roskilde fjord.  

Men hvis bygherren havde haft fantasi og indsigt til at identificere, og herefter analysere og vurdere 

denne risiko før hændelsen skete, kunne han have stresstestet effekten regnskabsmæssigt.  

Bygherren kunne f.eks. have valgt 3 risikoscenarier alle med en ekstra driftsomkostning på 50 mio. kr. 

Scenarie 1) Der tilføres 50 mio. kr. i form af et banklån med sikkerhed i ubehæftede ejendomme 

Scenarie 2) Der tilføres 50 mio. kr. i form af egenkapital ( investorer ) 

Scenarie 3) en 50/50 kombination af de 2 ovenstående scenarier 

Derudover ser vi også på effekten af risikohændelsen uden at han havde forhandling om kapital på 

plads. 

 

5.2 Bygherrens resultatopgørelse 

I nedenstående resultatopgørelse er forudsætningen at Bygherren pt. kun ejer grunde der ikke 

afskrives på. Og der tages for nemheds skyld heller ikke højde for skat. 
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Med en ekstra omkostning på 50 mio. kr. viser en stresstest af hans resultatopgørelse, at han ved 

risikohændelsen vil komme ud med et negativt resultat før skat på mellem 30 og 40 mio. kr. (Vi 

forudsætter at han ikke kan optimere driften ved at spare omkostningerne) 

 

5.3 Bygherrens balance 

Ligeledes kan man fremskrive balancen som nedenfor ud fra den forudsætning at Bygherren, nu da 

han er opmærksom på problemet forventer at løse problemet med en kapitaltilførsel hvad enten der 

er fremmed kapital eller egenkapital. 

 

Denne balance kan nu reformuleres til nedenstående : 
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5.4 Bygherrens opgørelse af fri pengestrøm 

Med reformuleringen af balancen er det nu muligt at simulere den fri pengestrøm (Driftsoverskud – 

ΔNetto-driftsaktiver) 

 

Den fri pengestrøm kan defineres som den pengestrøm en virksomhed er i stand til at generere til 

brug for deres investeringsaktiviteter uden at låne. Den opgøres som Fri pengestrøm = Pengestrøm 

fra driften + Pengestrøm fra investeringerne.  

Den fri pengestrøm er altså driftens evne til at finansiere en virksomheds investeringer uden tilførsel 

af finansiering.  

Det forudsættes at Bygherren har fastsat et minimums niveau for den frie pengestrøm svarende til de 

nettofinansielle omkostninger samt til udbetaling af dividende svarende til årets overskud til 

aktionærerne. 

Af ovenstående fremgår det, at med kravet til den en fri pengestrøm, vil det kræve en 

driftskapitaltilførsel på 50 mio. kr. for at modstå en risikohændelse uden at skulle sælge  ud af 

aktiverne. (74 mio. kr. i basecase scenariet er minimumskravet til den fri pengestrøm) 

Men hvis hændelsen sker og han er nødt til at sælge sin Københavnergrund og nedlægge projektet, 

skal der i alt tilføres 60 mio. kr. 
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5.5 Bygherrens ROIC 

Vi kan så kigge lidt nærmere på afkastningsgraden ROIC ( Return on Invested Capital ) altså 

virksomhedens driftsresultat divideret med virksomhedens samlede driftsaktiver eller DO/NDA. 

ROIC viser virksomhedens evne til at generere afkast af de ressourcer de har til rådighed, eller 

anderledes udtrykt så viser ROIC driftsaktivernes forrentning. 

Hvis vi beregner ROIC ud fra ovenstående resultatopgørelse og reformulerede balance fås følgende : 

 

Vi kan så lige kigge nærmere på ROIC for risikoscenarie 3 samt selve risikohændelsen hvor vi 

forudsatte at bygherren ikke havde taget højde for risikohændelsen og således blev nødt til at 

forholde sig til omkostningen da den hændte. 

Forskellen i ROIC mellem de to scenarier skyldes udelukkende at i Risikoscenarie 3 tilføres driftskapital 

100% udefra, hvorimod ved risikohændelsen finansieres hændelsen delvist ved en intern ressource 

allokering der medfører en nedgang i omsætningen.  

Havde salget af grunden og den efterfølgende nedlæggelse af byggeprojektet ikke betydet en 

nedgang i salget havde ROIC rent faktisk været bedre i risikoscenariet fordi færre aktiver stadig skabte 

samme driftsresultat.  

Vi kan nu gå et skridt videre og forudsætte at i år 20X3 vælger Bygherren at satse på scenarie 3. Han 

ved at undersøgelserne er færdige med udgangen af år 20X5, og dvs. fra år 20X3 til 20X5 er det på et 

hvilket som helst givet tidspunkt muligt at risikohændelsen indtræder.  Som vi så i afsnit 3.2.1 var der 

en 25% sandsynlighed for risikoen indtræffer. 

Han indgår derfor i en forhandling med bank og investorer og opnår dels et lån på 25 mio. kr. med 

sikkerhed i fast ejendom, dels et kapitalindskud fra investorer på i alt 25 mio. kr. De 50 mio. kr. bliver 

sat i kortsigtede papirer og henregnes som driftslikviditet. 
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Det er nu muligt at indregne driftslikviditeten i scenarie 3 og se på ROIC dels i 20X4 og 20X5 både 

såfremt hændelsen ikke sker eller såfremt den indtræder og sammenligne med ROIC såfremt 

bygherren ikke havde taget højde for hændelsen. 

 

 

Af ovenstående fremgår det at ved at vælge at holde kapital til dækning af en risikohændelse har 

Bygherren dels forbedret ROIC såfremt hændelsen ikke sker, men han har også forbedret ROIC 

såfremt hændelsen sker på et senere tidspunkt.  
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5.6 Bygherrens WACC 

Men kapital er ikke gratis så det har selvfølgelig en omkostning at holde en kapital i den periode 

virksomheden er særligt udsat for en risikohændelse. 

Hvis vi antager at den risikofri rente er 1,5% (teoretisk set er den risikofri rente = renten på papirer 

uden nogen risiko. Da disse ikke eksisterer benyttes oftest renten på statsobligationer). 

Derudover antager vi, at det selskabsspecifikke risiko rente tillæg er 4,5%, således at renten på 

fremmedkapital er 6,0%, og dermed den rente bygherren har lånt 25 mio. kr. til. 

 

Samtidig antager vi at markedets risikopræmie er 5% samt at beta, der viser den systematiske risiko 

forbundet med et aktiv, er 1,2, dvs. større end markedets systematiske risiko. Således bliver ejernes 

afkastkrav opgjort til 1,5% + (1,2 x 5,0%) = 7,5% 

Hvis bygherren vælger at sikre den nødvendige driftskapital til at modstå en evt. risikohændelsen vil 

omkostningen per år for scenarie 3 være : 

 

Ved en hændelse uden forudgående kapitaltilførsel vil omkostningen til et lån på 35 mio. kr. være 

 

Vi kan nu opgøre omkostningerne for en 3 årig periode som følger : 
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Omkostningen ved at holde en kapital i 3 år er altså 10,2 mio. kr. Hvis hændelsen ikke sker kan de 

likvide midler frigives og dels benyttes til at betale lånet tilbage, dels kan den ekstra kapital benyttes 

til fremtidige investeringer, eller alternativt forblive som reserve til at forebygge nye risikoscenarier.   

Hvis hændelsen indtræder er renteomkostninger de samme. Dertil kommer så selve omkostningen 

forbundet med hændelsen. Udover de tre år vil der stadig løbe renter på til lånet indtil det er betalt 

ud.  

I begge tilfælde vil Investorerne ud over de tre år fortsat have et kapitalafkastkrav. 

Spørgsmålet er nu, hvorvidt det tilfører værdi, at sikre sig mod en risikohændelse ved at bevare 

kapital i en periode, hvor virksomheden er særligt udsat. 

Det vil altid være sådan at hvor ROIC > WACC (Weighted average cost of capital), er virksomheden 

værdiskabende. 

Det er derfor interessant ikke blot at se på omkostningerne ved at holde kapital i risikoperioden, men 

også på WACC for virksomheden generelt.  

WACC er den gennemsnitlige omkostning til finansiering af driften og sammensættes af henholdsvis 

prisen for egenkapital og prisen for fremmedkapital og beregnes derfor som : 

WACC = ( VE(0) / VNDA(0) ) x re  + ( VNFF(0) / VNDA(0) ) x rg hvor 

VE(0) = Markedsværdi af egenkapitalen 

VNDA(0)  = Markedsværdi af Virksomheden svarende til VE(0 + VNFF(0) 

VNFF(0)  = Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

re = Ejernes afkastkrav svarende til risikofri rente + ( beta x Markedets risikopræmie ) og altså i dette 

eksempel er = 7,5% 

 rg = Finansielle omkostninger efter skat ( risikofri rente + selskabsspecifikt risikotillæg ) x ( 1 – 

skatteprocenten ) og altså i dette eksempel 6,0% da vi har som forudsætning at vi ser bort fra skatten. 

 

For bygherren kan WACC beregnes således under forudsætning af at markedsværdien for 

egenkapitalen svarer til den bogførte værdi af aktierne : 
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WACC’en ligger altså lige omkring 6,5% i alle tre tilfælde. 

Hvis vi så lige kigger på vores ROIC igen : 

 

Ved at lave denne form for beregning og stresstest, får bygherren nu vished for, at såfremt han 

forebygger risikohændelsen vil hans ROIC stadig værre større end WACC, og han vil derfor, selv med 

en hændelse, være i stand til at skabe vækst i virksomheden. Hvorimod såfremt han ikke forebygger 

hændelsen, kan en hændelse betyde at hans ROIC bliver mindre end WACC og dermed vil 

virksomheden miste værdi. 

 

5.7 Delkonklusion Bygherren 

Man kan selvfølgelig argumentere for at der ikke er noget i vejen for at vente med at optage lån og 

tilføje egenkapital til hændelsen er sket. Problemet er som tidligere nævnt at der ikke er nogen 

garanti for et succesfuldt resultat af forhandlinger.  

Hvis hændelsen først er sket, er det muligt at investorerne pænt takker nej, og hvis bankens krav 

f.eks. er at halvdelen skal selvfinansieres så er det problemet opstår.  

Det kan også tænkes at bankens krav til rente ændres når først hændelsen er opstået.  
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Det er ikke muligt at spå om fremtiden og resultatet af  forhandlingerne. Men ved at sikre sig på 

forhånd, og ved at kende betingelserne, er det muligt at operere med risiko uden unødvendigt 

værditab. 

Valget at holde kapital i en periode er derfor hverken en forsikring mod selve risikoen, ej heller en 

reduktion af den direkte omkostning. Derimod er det en sikring og styring af de afledte omkostninger 

således, at virksomheden ikke lider unødvendige værditab. 

Det er derfor indlysende, at omkostningen ved at holde kapital i en periode skal vejes mod den 

eventuelle strukturelle risikoomkostning. 

Dette er selvsagt kun muligt hvis man kender risikoen på forhånd, hvorfor det er så vigtigt at 

stressteste, og herefter tage stilling til hvilke muligheder der er på forhånd.  

Hvis virksomheden er 100% sikker på at kunne rejse den nødvendige kapital såfremt en 

risikohændelse indtræffer (og de kender finansieringsomkostningerne), er der selvsagt ingen grund til 

at sikre yderligere driftslikvider i risikoperioden.  

Men er der tvivl om udkommet af forhandlingerne med omverden, skal virksomheden begynde at se 

på, hvad løsningen så kunne være, og hvilke afledte omkostninger det kan medføre.  

Ser vi på bygherrens tilfælde. Ved at holde kapital i de tre år har han en omkostning på 10,2 mio. kr. til 

at holde kapital. Hvis hændelsen derimod indtræffer uden at han kan skaffe den nødvendige 

driftskapital 100 % udefra, er ekstra omkostningen 30,1 mio. kr. de 10,2 mio. kr. skal altså ses som en 

forsikring mod et tab på 30,1 mio. kr.  

Casen med bygherren er yderst simplificeret for at demonstrere et vigtigt princip, der ikke kan fanges 

med vores konventionelle tilgang til risiko, som eksempelvis når vi står over for en beslutning om at 

tegne en forsikring.  

I situationen, hvor vi vælger at ”forsikre” os pga. resultatet af en omkostning, belyst via en finansiel 

stress test, er det ikke for at eliminere de direkte omkostninger forbundet med en hændelse.  

Derimod er vi bekymrede for de indirekte omkostninger, som følger risikobegivenheden. Altså de 

variable finansieringsomkostninger som skyldes strukturel risiko, og det er dem vi vil forsikre os i mod. 
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I det efterfølgende afsnit vil vi teste princippet med stresstestning på Alk Abello A/S.  

Det vi ønsker at se på er, hvorvidt en simpel stresstest af en fremskreven resultatopgørelse kan vise, 

at virksomheden er udsat for et unødvendigt værditab pga. en risikohændelse.  

 

6. Alk-Abello test case 

6.1 Medicinalindustrien 

Globalt set består medicinalindustrien af virksomheder der fremstiller, patenterer, og sælger 

lægemidler med en terapeutisk effekt. Den globale farmaceutiske industri forventes i 2014 at være 

mere end 1 billion USD værd og med en fortsat markedsvækst på 5%. 

Markedet er yderst konkurrencepræget, og indtrængen er vanskelig, dels på grund af streng 

regulering, og dels nødvendigheden af omfattende forskning og udvikling, der involverer 

tidskrævende kliniske forsøg. Hertil kommer høje forskningsudgifter og udviklingsomkostninger, lange 

kliniske processer, udløbne patenter, og vanskeligheder med at få produkterne godkendt af de 

relevante tilsynsmyndigheder. 

Andre udfordringer for industrien omfatter pres fra køberne såsom hospitalerne, der forhandler 

rabatter med producenten eller grossisten, når de køber i løs vægt. Dette medfører et stigende pres 

for at fremstille omkostningseffektive lægemidler for at forblive konkurrencedygtig og få godkendt 

nye lægemidler. 

Selvom patenter beskytter den intellektuelle ejendoms rettighed af særlige stoffer, normalt for 20 år, 

står medicinal firmaer overfor et stigende pres fra generiske lægemidler, der indeholder de samme 

ingredienser som de patenterede lægemidler, men sælges under lægemidlets kemiske navn, og ikke 

under den opfindende virksomheds brand11. 

I Danmark er der i lægemiddelindustrien en samlet opsætning på 53 mia. kr. Omkostningerne til R&D 

udgør ca. 15,3% af omsætningen. 

                                                           
11 I DK har generiske produkter en markedsandel på 24 % ifølge Efpia 
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Det er altså en industri præget af meget store omkostninger til udvikling og forskning, og kombineret 

med den lange tidshorisont der er fra et udviklingsprojekt starter til det kan markedsføres samt en 

succesrate på ca. 13%, er det en industri der opererer med meget store risici, hvorfor den er ideel til 

at demonstrere princippet i strukturel risiko. 

 

6.2 Alk-Abello A/S generelt 

Alk-Abello A/S’s historie går tilbage til 1923, da de første allergenekstrakter blev produceret på 

Københavns Universitets Hospital. 

Siden 1923 har forskere på Alk Abello A/S fokuseret på at kortlægge den allergiske indvirkning på 

immunsystemet med henblik på at udvikle nye og konstant forbedrede allergibehandlinger. 

I dag udvikler Alk Abello A/S lægemidler til diagnose, forebyggelse og behandling af allergier. De er 

førende i verden inden for allergivacciner med en markedsandel på omkring 33 % (2010) i et 

fragmenteret marked, hvor den nærmeste konkurrent, franske Stallergenes, har en markedsandel på 

23 %. 

Det europæiske marked for allergivacciner er vokset mere end 10 % om året de sidste 5 år. Men nye 

krav fra europæiske sundhedsmyndigheder øger kravet til dokumentation og registrering af 

produkter. Dette vil medføre ændrede konkurrencemæssige betingelser. 

 

Alk Abello A/S’s fokus på tablet vacciner såsom Grazax mod græsallergi anses for at være en af de 

vigtigste bidragsydere til væksten. Salget af allergivacciner er sæsonbetinget, og prissætningen er 

afhængig af godtgørelse, som derfor er risikofaktorer.  

Generelt er den fremtidige succes for Alk tæt forbundet med virksomhedens evne til at identificere, 

udvikle og markedsføre nye innovative medikamenter – og dette er forbundet med væsentlig risiko. 

Den kumulative sandsynlighed for succes er under 13 % fra påbegyndt udvikling til godkendelse af nye 

lægemidler. 

Samtidig er det er en både tidskrævende om omkostningsfuld proces. 
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I 2003 opgjorde Joe DiMasi, PhD, og Director of Economic Analysis ved Tufts center for the study of 

drug Development, at omkostningerne til R&D i gennemsnit i 2000 priser per godkendt lægemiddel er 

som i fig. 6.1. Samtidig viste han, at den tid det tager i gennemsnit at få et lægemiddel godkendt, har 

været stigende lige side 1960’erne. (fig. 6.2) 

Fig. 6.1  Fig. 6.2 

 

 

 

5.3 Casebeskrivelse Alk-Abello A/S 

5.3.1 Risiko Identifikation 

I 2009 udførte Mimer Consulting Aps. en test til illustrering af princippet i stresstestning af et 

risikoscenarie ud fra regnskabsmateriale. Arbejdet er udført udelukkende baseret på offentligt 

tilgængeligt materiale og casen er ikke godkendt eller på anden måde valideret af Alk Abello A/S 

Fase 1 i casen var at identificere de primære risici. Risiko procesmæssigt befinder vi os altså på trin 1 – 

Risiko Identifikation 
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På dette trin benyttes primært Årsrapporten 2008 for Alk-Abello A/S. 

Af årsrapporten fremgår det, at Alk Abello A/S’s direktion ”har ansvaret for den løbende risikostyring, 

herunder kortlægning af risici, vurdering af sandsynligheder og potentielle konsekvenser samt 

iværksættelse af risikobegrænsende tiltag.” Denne case ville, såfremt der ikke var tale om en test, 

således være tiltænkt direktionen hos Alk-Abello A/S. 

På dette trin er den primære opgave at identificere og systematisere risikofaktorer. Denne fase er af 

afgørende vigtighed da man af gode grunde ikke kan styre en ikke identificeret risiko.  

Da dette er en testcase vil vi som tidligere nævnt udelukkende benytte årsrapporten fra 2008 som 

udgangspunkt selve for identifikationen. (til fremskrivningen af regnskaberne benyttes årsrapporterne 

for 2006-2008). Ellers ville der skulle udføres et grundigt analysearbejde, herunder interviews med 

nøglepersoner i hele virksomheden. 

Af Årsrapporten for 2008 nævner ALK selv følgende risikofaktorer : 

Kommercielle risici: 

• Udvikling af nye lægemidler 

• Regulering & Priskontrol med farmaceutiske produkter 

• Risiko forbundet med kommercialisering af farmaceutiske produkter 

• Afhængighed af eksterne samarbejdspartnere 

• Risiko forbundet med Konkurrence 

• Risiko forbundet med Patenter & Immaterielle rettigheder 

• Risiko forbundet med Produktion & Kvalitet 

Finansielle risici: 

• Valutarisiko 

• Rente og Likviditetsrisiko 

• Kreditrisiko 

Denne risikoidentifikation bringer casen videre til fase 2 – Risikoanalysen 
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5.3.2 Risiko analyse 

 

 

I 2009 vurderede Mimer Consulting Aps. Ud fra Alk Abello A/S’s årsrapport fra 2008 , og ved at liste de 

identificerede risikofaktorer i ordnet rækkefølge ud fra deres relevans, at den mest sandsynlige 

risikofaktor var den nylige lancering af Grazax, der er et tabletbaseret produkt til behandling af 

græsallergi.   

 

Fælles for disse risikofaktorer er, at det er hændelser, der er uden for Alk’s kontrol. Det er altså ikke 

hændelser de kan påvirke, men samtidig er det hændelser med meget stor finansiel konsekvens. 

 I denne case er det alene denne primære risikofaktor ( Grazax ),  der indgår i analysen, fordi formålet 

med casen som tidligere nævnt alene er, at demonstrere princippet i stresstestning af et scenarie 

baseret på en risikohændelse. 
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5.3.3 Risiko Vurdering 

 

Det er i denne fase at de negative følger af en risikohændelse konkretiseres, og der så vidt muligt 

sættes en pris på den direkte konsekvens. 

Vurderingen laves selvsagt udelukkende af den identificerede primære risikofaktor, altså at Grazax 

hos visse bruger giver en allergisk reaktion. 

Sandsynlighed: 

• Der eksisterer et binært udfaldsrum for markedsføringen af Grazax 

1) Den endelige globale markedsføring er succesfuld. 

2) Produktet giver visse brugere allergiske reaktioner, hvorfor der skal udføres yderligere 

sikkerhedsstudier inden produktet endeligt kan godkendes globalt 

• For medicinal industrien gælder det statistisk set, ifølge studier af Joe DiMasi, en af de førende 

forskere på området, at kun 3 ud af 10 produkter genererer indtægter der overstiger R&D 

omkostningerne.  

Dette skyldes ofte de høje omkostninger på i gennemsnit 140 mio. USD ( i 2000 priser ) til 

”Post approval studies” altså de sikkerhedsstudier der kræves såfremt der hos brugerne 

eksempelvist er set allergiske reaktioner efter at produktet er kommet på markedet.  

Selvom en allergisk reaktion er den mest almindelige årsag til at der skal udføres post approval 

studies, kan det også skyldes manglende tilskud fra offentlige myndigheder med mindre der 

gennemføres yderligeres test etc.  

Dvs. at ser vi alene på det tilgængelige statistiske materiale, er der ca. 30,0% risiko for at 

Grazax vil blive  ramt af væsentlige problemer efter påbegyndt markedsføring, som 

eksempelvis at provokere en allergisk reaktion hos brugerne.  

Selvom denne statistik ikke entydigt giver en sandsynlighed for allergiske reaktioner er det dog 

ikke desto mindre en god indikation for ledelsen. 



Strukturel Risiko Side 50 

 

 

• Den statiske sandsynlighed kan muligvis justeres, men det vil kræve adgang til interne 

oplysninger hos Alk Abello A/S som hverken vi eller Mimer Consulting Aps. har adgang til i 

denne case.  

Konsekvens: 

I 2008 steg salget af sublinguale produkter (SLIT) med i alt 87 mio. DKK til 615 mio. DKK svarende til en 

vækst på 18 %. Af denne vækst bidrog salget af Grazax alene med 40 mio. DKK og havde dermed en 

vækst på 85 %. (se figur nedenfor – Kilde Årsrapport 2008 for Alk Abello A/S) 

 

Det er derfor tydeligt, at effekten af en forsinkelse i markedsføringen af Grazax vil have store 

økonomiske konsekvenser for Alk Abello A/S, både omsætningsmæssigt, og grundet de store ekstra 

omkostninger til R&D også på EBITDA. 
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5.3.4 Basecase scenarie 

For at vurdere effekten på omsætningen ved en hændelse som eksempelvis en allergisk reaktion ved 

brug af Grazax, startede Mimer Consulting Aps i 2009 med at fremskrive omsætningen til 2011 ud fra 

historiske data, samt Alk Abello A/Ss forventninger i årsrapporten for 2008.  

Denne fremskrivning er altså et ”base case” scenarie uden risikohændelse. 

Historisk har omsætningen siden 2004 set ud som nedenfor

 

Af årsrapporten fra 2008 fremgår det at forventningen til 2009 er en fremgang i salget på ca. 10% 

Baseret på det faktum at man i 2009 var midt i en finanskrise, og baseret på tilgængeligt materiale og 

forventninger hos analytikerne fremskrev Mimer Consulting Aps. i 2009 Alk Abellos resultatopgørelse 

til og med 2011 som nedenfor.  

 

 

5.3.5 Risiko scenarie & stresstest 

Det er nu muligt at skabe et scenarie baseret på hændelsen at visse patienter i løbet af 2009 oplever 

en allergisk reaktion ved brugen af Grazax. 
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Denne hændelse forventes at få følgende konsekvenser for Alk Abello A/S: 

• Prisstigning på SCIT produkter annulleres og markedsvæksten stagnerer 

• Problemet med Grazax får effekt på salget af SLIT droplets produkterne således at markedet 

stagnerer. 

• Salget af SLIT tablets ( Grazax ) falder til 2007 niveau indtil sikkerhedsstudierne er gennemført    

• Omkostningerne til R&D stiger ved maksimum besparet med ca. 150 mio. DKK årligt i 3 år 

• Der spares ca. 10% på omkostningerne til salg og marketing 

• Vareforbruget er faldende i takt med omsætningen 

Herefter vil det primære resultat i resultatopgørelsen se ud som nedenfor  

 

Denne form for finansiel stresstestning af et scenarie, baseret på de forventede regnskabsmæssige 

konsekvenser af en hændelse, vil altså vise, at på trods af maksimale besparelser på budgetterne, vil 

Alk Abello A/S have rød bundlinje i den primære drift i året for hændelsen, samt som minimum de to 

regnskabsår der efterfølger året for hændelsen. 

5.3.6 Pengestrøm 

Hvis vi så kigger lidt på deres pengestrøm i perioden 2006 - 2008 

Den fri pengestrøm kan defineres som den pengestrøm en virksomhed er i stand til at generere uden 

at låne, og opgøres som Fri pengestrøm = Pengestrøm fra driften + Pengestrøm fra investeringerne. 

Det er altså driftens evne til at finansiere en virksomheds investeringer uden tilførsel af finansiering. 
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I Alk Abello A/S’s årsrapport er Pengestrømmen fra driften opgjort efter den indirekte metode med 

udgangspunkt i årets resultat, hvorefter der reguleres for skatter og afskrivninger og ændringer i 

forpligtelser, aktiebaseret vederlæggelse etc. 

I årene 2006-2008 udviser denne en stærk stigende positiv pengestrøm 

 

Driften bidrager altså positivt i årene 2007 og 2008. 

Ser vi derimod på pengestrømmen fra investeringerne ser det noget anderledes ud. I 2007 og 2008 

har Alk Abello A/S investeret massivt i bl.a. opførsel af en ny produktionsenhed i Idaho, USA, en ny 

produktionslinje hos Catalent Pharma Solutions i Swindon, UK og en ny administrationsbygning i 

Hørsholm, Danmark.  

Investeringen i produktionslinjen forventes fortsat ind i 2009 

  

Den fri pengestrøm kan nu opgøres som nedenfo

r : 
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Den negative fri pengestrøm i 2006 og 2008 blev, som det fremgår af tabellen nedenfor, i begge år 

dækket ind af den ret store likvide beholdning der resterede efter salget af Chr. Hansen Holdings 

fødevareingredienssektor i 2004. 

  

Problemet her er, at såfremt der i 2009 opstår et problem med Grazax, er det tvivlsomt hvorvidt Alk 

Abello A/S’s likvide beholdning fortsat vil være i stand til, dels at finansiere deres fortsatte 

investeringer, dels absorbere omkostningerne forbundet med en risikohændelse.  

Alt andet lige vil en forventet nedgang i EBITDA i risikoscenariet på over en mia. kr. på tværs af årene 

2009-2011 i forhold til basecase scenariet for samme periode, betyde at den fri pengestrøm alt andet 

lige vil påvirkes tilsvarende negativt, og de likvide midler der resterede per 31/12-2008  vil ikke være i 

stand til at absorbere denne effekt. 

Alk Abello A/S står derfor i en situation hvor de skal beslutte sig til hvordan de pengestrømsmæssigt 

vil forholde sig til en mulig risikohændelse, og hvilke omkostninger der er forbundet hermed. 

 

5.4 Delkonklusion Alk-Abello A/S 

 

Som vi har klarlagt i de forudgående afsnit er Alk Abello A/S internt ressourcemæssigt begrænsede og 

formodentlig ikke umiddelbart i stand til at afdække et tab skabt af Grazax.  

Dette scenarie stiller nu teoretisk set Alk Abello A/S direktion overfor en række problemstillinger de 

skal forholde sig til. 
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1) Kan den røde bundlinje dækkes ved en forhandling med omverden af prisen på ressourcer ? 

2) Kan en evt. afledt effekt på selskabets likviditet dækkes ind ved en forhandling med omverden 

(kassekredit, kapitaltilførsel etc.) og hvis ja i så fald til hvilken pris ?  

De mulige løsninger med forhandling kunne nu simuleres regnskabsmæssigt hvorved der opnås 

overblik over den økonomisk optimale løsning gennem forhandling. 

Der er ingen tvivl om, at en forhandling med omverden vil være den bedste løsning for Alk Abello A/S, 

men som ved alle forhandlinger er der ingen garanti for at det lykkes. 

Direktionen er derfor også nødt til at forholde sig til mulige løsninger såfremt forhandling med 

omverden ikke løser problemet, og de derfor rammes af deres egne ressourcebegrænsninger. De vil 

derfor skulle lave en plan for de nødvendige besparelser eller kapitalsikringer, som alternativt skal 

gennemføres for at inddække det tab som er skabt af Grazax. 

Igen kunne de forskellige løsnings muligheder regnskabsmæssigt simuleres, således at de forskellige 

scenarier kan prioriteres.  

Ved at gå denne øvelse igennem opnår direktionen et overblik over de områder, der uanset at de i 

dag vurderes til at være fuldt uafhængige af Grazax, værdimæssigt risikerer at blive berørt af denne, 

primært pga. Alk Abellos ressourceafgrænsninger. 

Ligeledes vil de få et overblik over de samlede omkostninger, både de direkte, men også de indirekte 

afledte omkostninger, forbundet med at der er opstået allergiske reaktioner hos brugere af Grazax. 

Disse indirekte afledte omkostninger opstår altså som en kombination af ressourcefluktuationer i 

form af nødvendige interne besparelser, samt interne ressourcebegrænsninger, der ikke har gjort det 

muligt at absorbere omkostningen ved hændelsen. 
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7. Integration af strukturel risikoledelse 

7.1 Parallelbetragtninger Bygherren & Alk Abello A/S 

I de to forudgående afsnit har vi set dels på en fiktiv case ( Bygherren ), dels på en case der tager 

udgangspunkt i en reel risikosituation ( Alk-Abello A/S ). 

Fælles for begge cases er at de er yderst simplificerede, og alene har som formål at demonstrere et 

princip. Men fælles er også, at de afslører et reelt problem, der i dag ikke er taget højde for i den 

almindelige risikoledelsespraksis. 

Virksomheder anser generelt i dag en risikoledelsesproces for en nødvendighed. Kompleksiteten i 

processen vil dog afhænge af virksomhedernes størrelse.  

Som tidligere nævnt er det måske nok for den selvstændige murermester at vide, hvad han IKKE vil 

høre er sket, mens han er på ferie. 

Hvorimod for virksomheder, der opererer på risikofyldte markeder, kan risikostyring påvirke deres 

mulighed for at overleve, og dermed deres konkurrenceevne.   

Læser man afsnittet om Risikostyring eksempelvis i Alk Abello A/S’s årsrapport fra 2008, står der 

følgende: 

”Der er risiko forbundet med at drive virksomhed i den farmaceutiske industri. Alk Abello A/S’s 

direktion har ansvaret for den løbende risikostyring, herunder kortlægning af risici, vurdering af 

sandsynligheder og potentielle konsekvenser samt iværksættelse af risikobegrænsende tiltag.  

Identifikation af de væsentlige forretningsmæssige risici finder blandt andet sted i forbindelse med den 

årlige opdatering af selskabets planer og overordnede mål. Rapportering til bestyrelsen sker årligt.” 

Alk Abello A/S har altså tilsyneladende en omfattende risikoledelsesproces på plads. Denne process 

udmunder som minimum i en årlig revurdering af de risici der af direktionen anses for væsentlige, 

primært fordi de kan have betydning for virksomhedens mulighed for at nå de af direktionen fastsatte 

mål. 
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For en virksomhed som Bygherren ser vi i den virkelige verden også et stigende fokus på at have en 

omfattende risikoledelsesproces på plads. 

 

7.2 Point of no return 

Virksomhederne har altså generelt integreret de administrative omkostningerne forbundet med 

risikoledelse i deres budget, fordi omkostningen er nødvendig, for at sikre at de når deres mål.  

Det er dog kun den administrative omkostning der er indregnet i budgettet, hvorimod 

omkostningerne til risikobegivenhederne, såfremt de indtræffer, er henlagt til reservekapitalen.   

Som vi tidligere har beskrevet, er problemet, at risikoledelsesprocessen i dag kun identificerer de 

direkte omkostninger forbundet med en risikohændelse. Dvs. de opgør risikoens værdi som 

sandsynligheden for at en hændelse sker ganget med den direkte omkostning forbundet med en 

risikohændelse.  

Men som vist i litteraturen, og som vi har demonstreret ved cases, kan risikoomkostningerne være 

langt mere omfattende som følge af ekstra sekundære omkostninger forårsaget af for lille 

kapitalberedskab, og bl.a. de deraf afledte ekstreme finansieringsomkostninger.  

Disse sekundære omkostninger, som vi i dette projekt omtaler som strukturelle risikoomkostninger, 

indgår i dag ikke i virksomhedernes opgørelse af omkostningerne forbundet med en risikohændelse. 

Ligeledes, hverken estimeres de, eller søges forudsagt og minimeret, hvilket ellers er målet med 

risikostyring.  

Disse omkostninger er uden anden styring end den intuitive. 

Det skyldes at virksomhederne generelt ikke er opmærksomme på, at denne sekundære omkostning, 

omkostningseffektivt kan identificeres og minimeres. En holdning, der dels skyldes manglende indblik 

i mekanismen bag tabet, og dels adgangen til redskaber til at styre den.  

Hidtidige risikostyringsredskaber, som eksempel realoptionsanalyse, evner ikke at adressere dette 

tab, da beregningerne vil blive for komplekse og arbejdstunge, til at det vil give mening at medtage 

den. 
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Men i lyset af nylig forskning er det yderst problematisk ikke at medtage denne sekundære 

omkostning. 

I bl.a. byggebranchen opererer man med begrebet ”point of no return” dvs.  den tærskel, hvor de 

økonomiske konsekvenser ved at ændre eller afvikle et projekt bliver så store, at det alt andet lige 

bedre kan betale sig at fuldføre et projekt.  

Typisk vil der i budgettet for et byggeri være indregnet en ”contingency” post til risikohændelser og 

uforudsete omkostninger, og som udgangspunkt vil en virksomhed som eksempelvis bygherren, tidligt 

i sin risikovurdering, forholde sig til sit point of no return.  

Det gør han, fordi lige netop dette punkt samlet set kan reducere hans risiko ved simpelt hen at 

opgive projektet og afhænde f.eks. grunden til anden side.  

Men hvis han ikke i sin risikovurdering tager højde for de sekundære risikoomkostninger, er punktet 

for ”no return” sandsynligvis forkert, og han engagerer sig altså i et projekt, der måske i den sidste 

ende ikke vil være rentabelt. 

For Alk Abello A/S er problematikken egentlig ikke anderledes. Ligesom i byggebranchen er 

investeringerne i udvikling af lægemidler langsigtede og omkostningsfyldte. For at sikre sig en stabil 

vækst er de nødt til hele tiden at have en pipeline med produkter på forskellige stadier.  

Men hvor Bygherren er underlagt ad hoc risici, har Alk Abello A/S en mere konstant risikofaktor, 

nemlig at succesraten for udvikling af nye lægemidler kun er ca. 13%.  

Fælles for både Bygherren og Alk Abello A/S er, at beslutningsgrundlaget for hvornår et projekt bør 

opgives fordi risikoen forbundet med projektet bliver for høj, ikke er korrekt, med mindre de 

sekundære risikoomkostninger integreres i risikoledelsesprocessen.  

Det er dog ikke en ensidig konklusion.  

Som vi også påviste i casen med Bygherren er det muligt for virksomheder, såfremt de agerer 

proaktivt, at reducere disse sekundære omkostninger, i forbindelse med at de påtager sig risikoen. 
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7.3 Integration af stresstestning 

Der rejser sig dog flere problemstillinger. 

1) Hvordan integreres  de sekundære risikoomkostninger i risikoledelsesprocessen 

2) Indtil nu er det blevet anset for omkostningsfyldt at integrere disse sekundære 

risikoomkostninger i risikoledelsesprocessen, men hvad er omkostningen reelt ?  

3) Hvad koster det at sikre sig mod disse sekundære omkostninger 

Som vi har set i de to cases, er det muligt, når først en risiko er identificeret og analyseret, at stress 

teste effekten af en hændelse ved hjælp af risikoscenarier. I de to cases valgte vi meget simple 

scenarier for at demonstrere princippet, men i virkeligheden kan disse scenarier være yderst 

komplekse.  

Som tidligere vist kunne denne stress test proces se således ud : 

 

Stress testen bør være en del af både risikoanalysen og risikovurderingen. 

 

 

Hvis først stresstest processen er integreret i risikoledelsesprocessen, og organisationen er gearet til 

at håndtere stress testning, vil startfasen løbende kun bestå af dataindsamling. Fokus vil herefter 

primært ligge på design og udførsel.  
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Men hvor risikoledelses processen starter ude i de forskellige afdelinger eller filialer, der oftest er de 

mest kompetente til at identificere de relevante risici for deres afdeling eller filial, så vil analysen af 

risici og dataindsamling til stresstest typisk ligge hos risikoafdelingen,  hvis en sådan findes, og ellers 

hos økonomiafdelingen. 

Endelig vil risikovurdering, scenarieopbygning, og stresstestning typisk ligge hos risikoledelsen og/eller 

den økonomiske ledelse. 

 

Som tidligere nævnt er grænserne for, hvor de forskellige opgaver ligger, ikke altid lige skarpe. 

Undertiden behandles Risikoidentifikation, analyse og vurdering under et. Som udgangspunkt vil det 

afhænge af virksomhedens størrelse og organisatoriske opbygning. 

Ligeledes kan det diskuteres hvor opgaven med dataindsamlingen bør ligge. Vi vil mene at ansvaret 

ligger hos risiko/økonomiafdelingen, men de vil være nødt til at indhente information hos risiko 

ejerene, så det vil være en tværgående proces.  

Også opgaven med at kvantificere den totale omkostning forbundet med en risikohændelse bør ligge 

hos risiko/økonomiafdelingen, da det kræver et samlet overblik over virksomheden at analysere og 

kvantificere både de direkte, men også de afledte konsekvenser. 

Det kan være både besværligt og omkostningsfyldt at kortlægge alle de afledte konsekvenser, særligt 

hvis der er flere risici med gensidig afhængighed. Derfor kan virksomhederne begrænse denne øvelse 

til de store risiko faktorer, altså dem der virkeligt kan stresse en virksomhed finansielt såfremt de 

indtræffer, og som de ikke kan omgå, forsikre sig ud af eller på anden vis eliminere. 
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7.4 Omkostning ved Integration af stresstestning 

Men hvad koster det så at integrere stresstestning i virksomheden?  Der er ikke noget entydigt svar på 

dette spørgsmål. Det vil afhænge af virksomhedens risikoprofil, størrelse organisation etc.  

Hvis virksomheden allerede har en veletableret kvantitativ risikoledelsesproces, begrænser 

omkostningen sig som sagt til at integrere stress testning i processen.  

Det vil typisk ske ved at lave en Monte Carlo simulering baseret på sandsynlighed og konsekvens 

(økonomisk konsekvens) af de identificerede risici, og holde resultatet op mod relevante parametre, 

så som tilgængelig reservekapital. 

Et simpelt eksempel på hvordan den kan benyttes i.fm. vurdering af værdien er de ekstra sekundære 

risikoomkostninger, er kast med en mønt. Som vi så i afsnit 2.1 vil normalfordeling ved kast med en 

mønt gå mod en sandsynlighed på 50% for henholdsvis plat eller krone ( se figur nedenfor ).  

Risiko 1 – 

Forsikring 

Risiko 2 – 

Eliminering 

Risiko 3&4 

Stresstestes 
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Ved at tilføje et økonomisk element i form af et spil, hvor en spiller ved plat modtager 100.000 kr. og 

ved krone skal betale 100.000 kroner, kan man simulere resultatet for spilleren ved f.eks. 1000 kast 

med mønten.  

I en Monte Carlo simulering vil man således få oplyst frekvenserne af de mulige udfald, og en 

simulering på ovenstående case, ville vise at ca. 50% af udfaldene vil give et negativt udfald på 

100.000 kroner, og 50% af udfaldene vil give et positivt udfald på 100.000 kroner.  

Ingen udfald ligger på 0,00 kroner.  

Monte Carlo simuleringen kan derved bibringe vigtig viden om reelle fremtidige scenarier, som 

virksomheder kan blive udsat for. 

En Monte Carlo simulering kan konstrueres i excel ved hjælp af f.eks. en ”add in” , ligeledes findes der 

en række virksomheder der tilbyder programmer der kan udføre Monte Carlo simuleringer.  

Det er altså noget virksomheder relativt enkelt kan gøre til en dynamisk proces. 

Men hvad enten risikoledelses processen udvides eller ej med stress testning af risikoscenarier, er det 

vigtigste for virksomhederne, at omkostningen til begge dele står mål med den gevinst de kan få ud af 

det.  

Så hele processen skal være tilpasset virksomheden. 
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En virksomhed som Alk Abello A/S har allerede en risikoledelsesproces på plads der er tilpasset 

virksomhedens behov. Ligeledes har de allerede budgettering for fremtid etc. som benyttes som base 

case.  

For dem vil omkostningen afhænge af hvor komplekse scenarier de vælger at sætte op og hvor mange 

komponenter der stresstestes simultant, Ligeledes vil det afhænge af om de internt har 

kompetencerne til at udføre opgaven eller om de vælger at gøre brug af eksterne konsulenter. 

 

7.5 Virksomheders behov for stresstestning 

Det kan være svært for virksomheder at erkende behovet for stresstestning, fordi den reelle 

omkostning ved en risikohændelse uden forudgående finansiel stresstestning af et risikoscenarie, 

først viser sig, når hændelsen er sket.  

Men også fordi en del af omkostningerne aldrig bliver sat i relation til risikohændelsen når den 

indtræffer.  

Hvis vi lige kigger på bygherren igen.  

Hvis han ikke laver en analyse af de faktisk omkostninger ved en risikohændelse, vil hans omkostning 

til risikohændelsen ved Roskilde fjord sandsynligvis kun blive opgjort til de 50 mio. kr. det kostede at 

lave de nødvendige arkæologiske udgravninger, mens resten af omkostningerne vil fremgår af 

forskellige andre poster der ikke sættes i relation til risikohændelsen.  
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Som vi tidligere har konstateret er hans omkostning ved en hændelse, der ikke er kapitalmæssigt 

sikret, på 95 mio. kr. samlet set.  

Det skyldes i denne case at hans forhandling med banken kun delvist lykkes, og han derfor er nødt til, 

internt at afhjælpe effekten af ressourcefluktuationer, for at dække det resterende kapitalbehov. 

Hvis han derimod stresstester hændelsen og proaktivt sikrer sig kapitalmæssigt, reduceres 

omkostningen ved en hændelse med 25 mio. kr.  

Hvorvidt Bygherren på baggrund af disse tal vil ønske at sikre sig, vil afhænge af hvor risikovillig han 

er. I denne case viser tallene ikke, hvorvidt han i tilfælde af denne risikohændelse, vil befinde sig i en 

”livstruende situation”.  

Men det er klart at jo mere en hændelse stresser en virksomheds økonomiske situation, jo mere 

interesseret vil ledelsen være i at forsikre sig mod hændelsen, også selvom omkostningen er 

forholdsvist høj 

 

 



Strukturel Risiko Side 65 

 

7.6 Værdiansættelse af strukturel risiko 

Hvad der ligeledes er vigtigt at konstatere, er at den forventede værdi af risikoen stiger, fordi den 

udvides med den strukturelle risiko.  

I Eksemplet med Bygherren, er det med omkostningerne til at holde kapital i en periode, her 

budgetteret med 20 mio. kr. svarende til de forventede renteomkostninger, såfremt hændelsen sker.  

Sker den ikke, kan lån betales tilbage, og egenkapital disponeres til anden side, hvorefter den faktiske 

sekundære omkostning reduceres til 10,2 mio. kr. svarende til det beløb det har kostet at holde 

kapital i form af fri driftslikviditet i den periode risikoen er tilstede. 

Ser vi på formlen for værdiansættelse af risiko, kan den altså udvides til at hedde :  

Direkte konsekvens x sandsynlighed x strukturel risiko 

Der er ikke noget præcist svar på hvor stor den sidste størrelse skal være, da den vil afhænge af om 

virksomhederne er opmærksomme på den, og sikrer sig mod den, eller om den kommer som en 

overraskelse som vi så i tilfældet med Bygherren.  

Endelig kan det jo også være et bevidst valg fra virksomhedens side, ikke at sikre sig. 

Hvis f.eks. bygherren ikke er opmærksom på den strukturelle risiko, men har en forventning om at 

han sagtens kan låne hvis uheldet var ude, så ville han ikke umiddelbart have en interesse i at sikre 

sig, da minimums omkostningen for ham at se vil være 10,2 mio. kr. og den forventede værdi af 

risikoen er 10 mio. kr.  

Men i virkeligheden er den måske reelt 19 mio. kr. hvis han mod forventningen alligevel ikke kan låne 

det nødvendige beløb når uheldet er ude. 

Det kan også betyde en forskel i go/no-go ved hans ”point of no return”. 

 Hvis eksempelvis hans max. værdi for forventet risiko på Roskilde fjord projektet er 14 mio. kr. Så vil 

stresstesten vise, at såfremt han sikrer sig mod den strukturelle risiko kan han vælge ”go”.  

Men hvis han ikke stresstester for strukturel risiko, vil han med en forventet værdi på 10 mio. kr. sige 

”go”, og i virkeligheden burde det have været ”no-go” da projektets forventede værdi uden sikring 
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muligvist er på 19 mio. kr. med mindre hans forhandling med banken lykkes 100%, og det er der jo 

som tidligere nævnt ingen garanti for. 

 

7.7 Kapitalsikring mod strukturel risiko 

Hvorvidt virksomheder ønsker at kapitalsikre sig vil afhænge af deres risikovillighed, samt, hvor meget 

den samlede konsekvens, uden sikring vil stresse virksomheden økonomisk.  

Hvis konsekvensen er kritisk vil de oftest være langt mere tilbøjelige til at kapitalsikre sig i risiko 

perioden.  

I afsnit 2.5 skrev vi at langt de fleste beslutningstagere i en eller anden grad har risikoaversion,  dvs. 

de ikke bryder sig om risikofyldte beslutninger og derfor oftest vil vælge det alternativ, der indebærer 

mindst risiko, såfremt det gennemsnitlige udbytte er det samme.  

Men som virkeligheden er i dag, er deres beslutningsgrundlag reelt set ikke komplet, og de vælger 

måske derfor i god tro løsninger, der langt fra er optimale, hvilket er en adfærd der aldeles afviger fra 

deres personlige risikoprofil. 

Derimod kan stresstest af flere løsningsscenarier hjælpe beslutningstageren til at træffe en rationel og 

oplyst beslutning. 

For Alk Abello A/S vil der også være overvejelser som ” Hvad siger markedet til et børsnoteret selskab 

med rød bundlinje ” ”Vil det have en effekt på værdien af aktien ?” etc. 

Ligesom der ikke er noget entydigt svar på værdien af den ekstra faktor i risikoværdiansættelses 

ligningen, så er der heller ikke noget entydigt svar på hvad det koster at sikre sig. 

Vælger en virksomhed at kapital sikre sig, er det vigtigt at de på forhånd beregner samtlige 

konsekvenser.  

Vælger de eksempelvis at tilføre fremmedkapital, hvor de nettofinansielle forpligtelser er 

rentebærende, og hvor en forøgelse af disse sandsynligvis, alt andet lige, på sigt vil betyde at 
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lånerenten også vil stige, skal de være opmærksomme på, at ved fortsatte investeringer kan det 

modvirke fald i driftsindtægterne, i hvert fald indtil ROIC= r ( renten ) som vil være vendepunktet.  

Hvis r>ROIC vil den finansielle gearing have den modsatte effekt, og forstærke et fald i egenkapitalens 

forrentning. 

Det vil klart være optimalt hvis forsikringen kan ske via kassekredit i banken med garanti i 

virksomherdernes aktiver, således at der først løber renteomkostninger på såfremt der trækkes på 

kassekreditten.  

Selv hvis banken i et eller andet omfang kræver gebyrer for at opretholde kassekreditten, vil 

omkostningen under alle omstændigheder være langt under omkostningen ved et egentlig lån.     

Vælger de at kapitalsikre sig ved hjælp af egenkapital, skal de være opmærksomme på, at jo mere 

risikabel en investering det er for aktionærerne, jo højere afkast vil de kræve for at stille kapital til 

rådighed. 

Men kapitalsikring er ikke ensbetydende med at virksomheder konsekvent skal holde fri kapital til 

dækning af samtlige risici.  

Problemet i dag er, at virksomheder kun opererer med fast contingency % af en projektværdi, som 

kapitalsikring af risikohændelser, hvilket er en meget statisk metode, der på ingen måde afspejler det 

reelle behov. 

I afsnit 4 beskrev vi et eksperiment udført af Mimer Consulting. En af simuleringerne bestod af et spil 

hvor spillerne havde mulighed for indbyrdes forhandling om kapital og investeringsmuligheder 
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Eksperimentet der tillod interaktion mellem spillerne viste tydeligt at de spillere der havde ledig 

kapital men ingen projekter at investere i, og derfor stod over for en situation hvor de på sigt ville 

mangle indtægter, mod en pris, stillede kapital til rådighed for spillere der havde projekter i pipeline, 

men ingen kapital til optimalt at udnytte den.  

Alle spillerne stod altså, såfremt de ikke kunne forhandle, overfor et værditab. Men forhandling om 

den kapital der samlet set var til rådighed betød at de værdimæssigt klarede sig langt bedre end uden 

forhandling.  

 Nu eksisterer det frie kapitalmarked jo ikke, men eksperimentet viser at jo mere dynamisk 

virksomhedernes adgang til kapitalberedskab er, jo mere værdiskabende er de, når de udsættes for 

risikohændelser. 

Dette gælder reelt set også i situationer med usandsynlige hændelser. Hvis virksomhederne har et 

dynamisk kapitalberedskab, jo bedre rustede vil de også være ved de usandsynlige hændelser.  

Virksomhederne kan også forsøge at sikre sig på andre måder end ved kapitaltilførsel. Via 

rationaliseringer internt, forlængelse af leverandør betalingsfrister, forkortelse af kundekredit, 

reduktion af lagre etc. kan de forbedre deres driftslikviditet.  

Problemet med denne løsning er, at det ofte er langsigtede løsninger, der ikke har effekt ved en 

pludseligt opstået risikohændelse. 

Så det er af ekstrem vigtighed, at virksomhederne regner og simulerer den mest optimale løsning, 

såfremt de ønsker at kapital sikre sig mod en risikohændelse. 

 

7.8 Bowmans paradoks 

Der er lavet forbavsende få empiriske studier af sammenhængen mellem risiko og afkast, da langt det 

meste arbejde er teoretisk, og få af disse empiriske studier har haft risiko som den forklarende faktor 

for faldende afkast.  

En af de første der lavede et systematisk studie af virksomheders risikoniveau og afkastevne var 

Edward H. Bowman.  
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Han lavede en analyse af virksomheder opdelt per industri for årene 1972-1976, og fandt at mange af 

virksomhederne med højt afkast, rent faktisk havde en lav risikoprofil. Dette resultat var så 

modstridende ift. den gængse investeringsteori, der siger, at jo højere risiko jo højere afkast, at hans 

modsatrettede teori blev kendt som Bowmans paradoks. 

Senere definerede Professor Phillip Bromiley  i 1991 risiko som en ex ante usikkerhed for 

virksomhedernes indtjeningsstrøm. Han fandt, baseret på data over en tiårsperiode for 288 

amerikanske virksomheder, at der var en række direkte forbindelser mellem risiko og virksomheders 

afkastevne.  

Han udtalte bl.a. ”Risk taking has a negative influence on future performance. Thus not only does low 

performance result in company’s income stream become more risky, such riskiness lowers future 

performance even when factors such as past and industry performance are controlled… “ 

Men hvad er forklaringen så på dette fænomen? 

Virksomheder, der agerer rationelt og økonomisk ansvarligt, løber ikke risiko, hvis ikke afkastet 

matcher risikoen.  

Hvis virksomhederne derimod vurderer risikoen alene baseret på de direkte risikoomkostninger, og så 

senere oplever ekstraordinært store omkostninger pga. risikoafledte ressourcefluktuationer, kunne 

det måske forklare fænomenet med det faldende afkast ved højere risikoprofil. 

 

8. Perspektivering 

8.1 Kvalitetsfondsprojekter 

Som tidligere nævnt er strukturel risiko især vigtig at være opmærksom når virksomhederne opererer 

under stor kapitalbegrænsning. 

Et rigtig godt eksempel på dette er kvalitetsfondsprojekterne. 
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Disse meget store sygehusbyggeprojekter er underlagt budgetmæssige rammer udstukket af staten. 

Det betyder bl.a. at anlægs og driftsbudgetterne ikke må blandes sammen, hvorfor et projekts 

anlægsbudget ikke kan gå ud over de rammer, der er besluttet for projektet.  

F.eks. blev rammebetingelserne for sygehusbyggerier fastlagt af et ekspertpanel på det tidspunkt, 

hvor investeringsprocessen blev igangsat.  Det betyder at rammerne er låst fast i hele byggeriets 

løbetid, som forventes at være mellem 10-15 år.  

Disse rammer tager altså ikke højde for væsentlige ændringer i betingelserne fra den periode, hvor 

investeringsprocessen starter til det færdige byggeri står klart. 

I forbindelse med sygehusbyggerierne kom KPMG med en rapport i 2008 der bl.a. analyserede 

regionernes risikoprincipper. De konkluderede, at stort ingen af regioner havde nedskrevne principper 

for risikopolitik, risikostyring og vurdering.  Regionernes argument for den manglende risikoledelse 

var, at risikoen var minimal når udbudsrunderne var overståede. 

KPMG konkluderede ligeledes, at stort set alle regionerne havde meget begrænset erfaring med 

brugen af risikostyringsværktøjer og modeller. 

Dvs. store milliard byggerier blev sat i gang af regionerne, uden at de havde en egentlig 

risikostyringsproces på plads. 

Men selv hvis regionerne havde en konventionel risikoledelsesproces, er det yderst tvivlsomt om den 

ville være anvendelig til at opgøre de faktisk omkostninger forbundet med en risikohændelse med 

relation til byggeprojekterne. 

Problemet for regionerne er de rammebetingelser de opererer under. De tillader ikke ekstern 

finansiering af budgetunderskud forårsaget af f.eks. en risikohændelse.     

Dvs. ved en hændelse er regionerne tvunget til at prioritere internt. Men også her er de underlagt 

forskellige bestemmelser vedr. m2, kvalitet etc.  

I marts 2012 blev det konstateret at byggeriet af det nye hospital i Nordsjælland ikke kunne gøres for 

de afsatte 3,9 mia. bl.a. pga. øgede omkostninger til byggemodning.  
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Det betød at planen for byggeriet blev ændret på en række punkter. 

• Justering af byggeudgifter  

• Nedjustering af de økonomiske reserver 

• Arealreduktioner på ca. 16.000 m2 på bla. kontorfaciliteter, værksteder, og centralkøkken. 

Omprioritering internt er altså den eneste mulighed regionerne har for at finansiere risikohændelser. 

Hvis vi lige kigger på de to første punkter. Reelt skubber de bare problemet foran sig. Ved at 

nedjustere byggepriserne, øger de blot risikoen for budgetoverskridelse på et senere tidspunkt.  

Og ved at nedjustere de økonomiske reserver indskrænker de blot deres evne til at indeholde 

fremtidig risiko.  

Det er altså ikke reelt en løsning, men blot en udskydelse af et problem. 

Endelig reducerer de, inden for rammerne, selve byggeriet. 

Spørgsmålet er så hvad det reelt, fremover, vil koste at finansiere en budgetoverskridelse på 

projektet, såfremt en sådan indtræffer. 

Lad os antage at et byggeri har et budgetunderskud som er f.eks. 200 mio. kr. større end de 

økonomiske reserver. 

Regionen kan ikke bare låne pengene i banken, og rammebetingelserne tvinger dem til at holde sig 

inden for det samlede anlægsbudget. De er altså tvunget til at finansiere overskridelsen via en 

reduktion i anlægsbudgettet for et andet område af byggeriet. 

De kan let komme i en situation, hvor bedste mulighed for at udmønte de krævede besparelser, er at 

skære aktiviteter væk, som der allerede er investeret i.  

Eksempelvis ved at nedlægge byggeriet af et tilknyttet parkeringshus der har et budget på 250 mio. 

De har således løst problemet internt og dækket deres budgetunderskud. 

Lad os antage at der allerede er brugt 50 mio. kr. på investeringsplanerne for parkeringshuset. 

Nedlægningen betyder altså at der samlet set frigives 200 mio. kr. til dækning af budgetunderskuddet. 
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Problemet her er at de reelle finansieringsomkostninger ved budgetunderskuddet ikke opgøres. 

De 50 mio. kr. der allerede er brugt, vil blive afskrevet som ”Sunk Cost” på Parkeringshuset, og vil ikke 

figurere som finansieringsomkostninger på det resterende byggeri. 

Men virkeligheden er at det har kostet regionen mindst 50 mio. kr. at finansiere et budgetunderskud 

på 200 mio. kr. 

Det er altså en ekstrem høj finansieringsomkostning der pålægges et byggeri alene fordi 

rammebetingelserne forhindrer fleksibelt kapitalberedskab. 

Et helt konkret eksempel på dette problem er byggeriet af  DR-Byen og musikhuset (selvom det ikke 

var et kvalitetsfondsprojekt) 

Oprindeligt var byggeriet budgetteret til 3,0 mia. kr. men efter flere budgetoverskridelser endte det 

med at staten smækkede kassen i.  

Det betød at DR måtte ud i en større sparerunde for at finansiere den del af budgetunderskuddet 

staten ikke længere ville betale.  

Der blev bl.a. gennemført fyringsrunder på nyhedsområdet, 25-26 redaktionelle stillinger blev 

nedlagt. 

De afledte konsekvenser af spareplanen betød bl.a. forringet programkvalitet, og dermed også 

forringet konkurrenceposition i forholdet til f.eks. TV2. 

Men igen er disse omkostninger aldrig kvantificeret som finansieringsomkostninger for 

budgetoverskridelsen. 

Der bliver altså truffet investeringsbeslutninger uden at kende den reelle finansieringsomkostning, 

hvilket strider mod enhver økonomisk teori. 

Ligeledes betyder det at en lang række anlægsinvesteringer i virkeligheden er langt dyrere end 

regnskaberne viser. 

Fordi disse ekstreme finansieringsomkostninger ikke fremgår af regnskabet for et byggeri, er der 

heller ikke nogen ”Lessons learned” på finansieringsområdet. 
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9. Konklusion 

9.1 Konklusion 

Hovedformålet med dette projekt var at illustrere, hvorvidt virksomheder risikerer at lide et 

væsentligt værditab, fordi deres kapitalberedskab er utilstrækkeligt, i forhold til de risici de opererer 

med. 

Vi ønskede at vise, hvordan ekstreme risikohændelser risikerer at tvinge virksomheder til at prioritere 

deres ressourcer internt, og at denne prioritering kan afstedkomme meget store 

finansieringsomkostninger af en risikohændelse, og dermed betyde væsentlige værditab for 

virksomhederne.  

Både med Alk Abello A/S casen og Bygherren casen viste vi, med en simpel stresstest, hvorledes en 

ekstrem risikohændelse kan stresse en organisation, hvis fremtidige mulige kapitalkrav til 

virksomheden kan overstige rådigheden over kapital.  

I casen med Bygherren eksemplificerede vi det ved situationen hvor et utilstrækkeligt 

kapitalberedskab tvang Bygherren til at sælge et aktiv, med et tab af indtægter som følge. 

Dette tab kunne han have minimeret, hvis han i starten af sit Roskildeprojekt bl.a. havde lavet en 

Monte Carlo Simulering af de væsentlige risikofaktorer.  

En sådan simulering ville have vist ham hvor stor risiko hans eksisterende kapitalreserver kunne 

indeholde, hvorefter han kunne have forhandlet en løsning på plads i form af enten øget egenkapital 

eller ekstern kapital. 

I hans base case år 20X3 var ROIC 24,8 % . Ved at kapitalsikre sig faldt ROIC i år 20X3 til 21,3% da både 

banklånet og den tilførte egenkapital blev indsat som likviditet, fordi det har en pris at holde fri 

likviditet. 

Men fordi han havde kapitalsikret sig på forhånd, ville en hændelse på 50 mio. kr. ”kun” afstedkomme 

et fald i ROIC til 8,17%, hvilket stadig er større end hans WACC på ca. 6,5%.  

Dvs. selv med en så stor hændelse er hans virksomhed stadig værdiskabende. 
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Hvis han derimod ikke havde kapitalsikret sig, ville en hændelse i 20X3 have bragt han ROIC ned på 5,3 

% hvilket er langt under hans WACC.  

Uden kapitalsikring lider hans virksomhed altså et væsentligt værditab. 

At nå til denne erkendelse kan, som vi har vist, reelt ske ved simpel regnskabsscenariesimulering, og 

nøgletalsberegninger. 

Man kan derfor undre sig over at formentlig ingen virksomheder i dag tager højde for denne 

problematik i deres risikoledelse. 

Vi tror problemet ligger i erkendelsen af behovet. 

Da staten for nylig besluttede organiseringen af de nationale kvalitetsfondsprojekter, lavede man en 

konstruktion, som kun tillader finansiering af risiko via en foruddefineret og begrænset projektspecifik 

reservekapital. 

Men i virkeligheden betyder de ekstremt stramme rammebetingelser, at finansieringsomkostningerne 

til budgetoverskridelser kan blive ekstreme i forhold til markedsprisen for finansiering.  

Der er altså, trods en nylig case ved DR’s ingen erkendelse af problemstillingen ved igangsættelse af 

nye projekter.  

Årsagen skal nok findes i, at ekstraomkostningen ved egenfinansiering af pludselige ressourcebehov, 

regnskabsmæssigt ikke fremgår nogen steder.  

De interne ekstra omkostninger der opstår som resultat af utilstrækkeligt kapitalberedskab, bliver 

afskrevet som eksempelvis ”sunk cost” andre steder i regnskabet.  

De sættes derfor ikke i forbindelse med risikohændelsen, og indgår derfor heller ikke i opgørelsen af 

finansieringsomkostningerne ved en risikohændelse.  

Der er altså ingen ”lessons learned”, og ingen røde lamper der blinker, så ingen er reelt 

opmærksomme på denne ekstra omkostning. 

Konsekvensen er at virksomheder i dag træffer investeringsbeslutninger uden reelt at kende 

finansieringsomkostningerne hvilket strider mod enhver økonomisk teori.  
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