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Navn:   Muoi Si 

Studium:  HD 2. del Regnskab og Økonomistyring  

 

Emneformulering:  

Pandora er ligesom mange andre virksomheder, som har meget handel i udlandet, 

eksponeret over for valutarisiko. Koncernen har en meget stor del af deres omsætning i 

fremmed valuta, som har en forholdsvis høj volatilitet, hvorfor kursændringer i disse valutaer 

kan påvirke deres resultat og egenkapital. Formålet med opgaven er derfor at finde ud af, 

hvordan Pandora sikre sig mod valutarisici.  
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1. Indledning 

Med globaliseringen og dermed åbningen af verdenen er det blevet muligt for næsten alle 

lande at handle og kommunikere med hinanden. Den teknologiske udvikling har gjort 

kommunikations- og transportmulighederne mellem landene bedre og billigere.1 Mange 

virksomheder ser det som en god mulighed for enten at flytte produktionen eller sælge deres 

produkter til andre lande for derved at øge deres indtjening. Det sidstnævnte har resulteret i, 

at flere og flere virksomheder handler med udlandet, hvor der kan være risiko for 

valutarisiko, såfremt handlen foretages i fremmed valuta. Dette skyldes, at valutakurserne 

ikke er faste og kan ændre sig løbende, hvorfor udviklingen i valutakurserne kan have en stor 

betydning for disse virksomheder. Stigning eller fald i de forskellige valutakurser kan nemlig 

medføre enten tab eller gevinster, og i værste fald kan være en trussel for virksomhedens 

eksistens.  

  

På figur 1 fremgår det, at USD og GBP er faldet med henholdsvis 30% og 25% over en ti-årig 

periode med større eller mindre udsving over hele perioden. Dette betyder, at begge valutaer 

er blevet svagere i forhold til DKK, idet der skal betales et mindre beløb i DKK for at få 100 

enheder i USD og GBP. Dette kan være godt og dårligt afhængigt af virksomhedens situation.  

 

Figur 1: Valutakurser i perioden 2002-2011 for USD og GBP (DKK pr. 100 enheder valuta) 

 

Kilde: www.nationalbanken.dk (egen tilvirkning) 

                                                      
1 www.globalisering.dk 
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Gevinster som følge af positiv udvikling af valutakursen er selvfølgelig altid godt, men det kan 

jo også gå den anden vej. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på de valutarisici der er 

ved at handle med udlandet og at man har kendskab til de redskaber, der kan være med til at 

eliminere eller minimere disse risici.  

 

2. Problemstilling 

Formålet med at drive en virksomhed er at tjene penge, og som ledelse i en virksomhed er 

man interesseret i at drive virksomheden på en sådan måde, at overskuddet maksimeres. Det 

er imidlertid ikke så nemt at drive en virksomhed, som er forbundet med en række risici, 

herunder valutarisici. Disse risici kan være med til at reducere eller øge overskuddet. For 

ledelsen er det selvfølgelig godt, at overskuddet forøges, men det er altid skidt, når 

overskuddet reduceres, med mindre det har til formål at sikre overskuddet eller øge 

overskuddet på lang sigt. Det er her risikostyring kommer ind i billledet. Formålet med 

risikostyring er at sikre stabilt overskud, da udsving i overskud gør, at risikotillægget til CAPM 

stiger. Som investor vil man nemlig kræve mere i afkast, jo større risikoen er. Det er ikke 

meningen, at en virksomhed skal spekulere ved ikke at gøre noget ved deres risici. De skal 

derimod gør det, de nu engang er bedst til, og det er at holde sig til deres kernedrift. 

Risikostyring spiller derfor en central rolle i at sikre stabilt overskud i en virksomhed.  

  

Med hensyn til risici, er Pandora eksponeret over for valutarisici ligesom andre virksomheder, 

der handler i fremmed valuta. Pandora er et typisk eksempel på en international virksomhed, 

som handler meget med udlandet. Virksomheden er børsnoteret med produktion i Thailand 

og salg i hele verdenen. De lancerede deres charms armbånd i Danmark tilbage i 2000, 

hvorefter de ekspanderede til udlandet.2 Og i takt med ekspansionen, forøges valutarisikoen 

og behovet for valutarisikostyring.  

 

Pandora har mange dattervirksomheder rundt omkring i verden.3 Koncernen aflægger 

regnskabet i DKK, som også er moderselskabets valuta, mens de enkelte enheder i koncernen 

                                                      
2 www.pandora.net (The Pandora milestones) 
3 Pandora årsrapport 2011 s.107 
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fastlægger deres egen funktionelle valuta.4 Når der skal aflægge regnskab i DKK vil man skulle 

omregne datterselskabers regnskaber til DKK, såfremt disse er i fremmed valuta. Alt andet 

lige skulle man tro, at datterselskaber fremlægger regnskaber i den valuta, hvor disse har 

hjemsted. Det vil gøre det nemmere, da indtægter og omkostninger som salg og lønninger 

højest sandsynligt vil være i lokal valuta. Derudover vil aktiver og passiver også være i lokal 

valuta.  

 

Pandora har salg i forskellige lande i forskellige valutaer, råvareindkøb foregås primært i USD 

og produktionen, som finder sted i deres produktionsenheder i Thailand i thailandsk baht.5 

Umiddelbart ser det ud til, at Pandora er meget eksponeret over for valutarisiko i kraft af de 

mange udenlandske aktiviteter i form af datterselskaber samt salg og produktion i fremmed 

valuta. I forhold til datterselskaber vil der opstå valutarisiko, når disse omregnes til DKK, og i 

forhold til driften, kan valutakursændringer enten have positiv eller negativ påvirkning på 

deres indtægter og udgifter, som kan påvirke virksomhedens resultat og dermed 

egenkapitalen. For Pandora som er børsnoteret vil stigning eller fald i indtjeningen afspejles i 

deres aktiekurs. Investorerne i Pandora er interesseret i, at det går godt med virksomheden, 

så deres aktier stiger i kurs og de får udbetalt udbytte. Ledelsen er også interesseret i højere 

aktiekurs som gør det nemmere at skaffe kapital, hvis og når der er behov for det. Derudover 

betyder en høj aktiekurs en høj markedsværdi, hvorfor virksomheden vil være dyrt at blive 

opkøbt.  

 

Set ud fra ledelsens synspunkt er valutarisiko et problem, da de ikke kan forudsige, hvad 

deres indtægter og udgifter er, da disse kan blive påvirket positivt eller negativt af 

valutakursændringer som følge af virksomhedens eksponering i fremmed valuta. De er derfor 

interesseret i at minimere disse risici for at sikre stabilt overskud gennem risikostyring,  

således at virksomhedens interessenters interesse bliver varetaget. 

 

Hovedproblemstillingen i denne opgave er, at Pandora koncernen er meget eksponeret i 

forhold til valutarisiko i kraft af virksomhedens drift i form af køb og salg i fremmed valuta 

                                                      
4 Pandora årsrapport 2011 s.83 
5 Pandora årsrapport 2011 s.20 og s74 
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men også andre udenlandske aktiviteter, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for deres 

resultat og balancen. Hvordan kan Pandora sikre sig mod valutarisici? 

  

For at løse denne hovedproblemstilling, er der en række problemstillinger, der skal løses. 

- Hvordan opstår åbne valutapositioner i Pandora? 

- Hvordan måles valutarisiko?  

- Hvilke metoder/midler kan Pandora bruge til valutarisikostyring? 

- Skal Pandora afdække eller ikke afdække deres valutarisici? 

- Hvordan er Pandoras nuværende valutarisikostyring og kan det optimeres?  

 

3. Metode 

For at besvare de stillede problemstillinger, vil der indledningsvis gives en introduktion af 

Pandora for at få en indblik i deres historie, mission, produkter  og deres regnskab for 2011.  

 

I opgaven vil valutarisiko blive behandlet, men hvad er risiko egentligt? Begrebet risiko vil 

derfor blive kort defineret.  

 

Man kan altid diskutere hvor vidt en risiko skal minimeres eller elimineres, dog skal ledelsen 

kende til risikoen og størrelsen af risikoen, således at de har de nødvendige informationer for 

at træffe den bedste beslutning for virksomheden. Det er derfor nødvendigt at identificere de 

forskellige risici. Når to valutapositioner udligner hinanden, vil positionen været lukket og der 

vil derfor ikke være tale om valutarisiko. For at forstå de valutarisici som Pandora er 

eksponeret over for, er det relevant at forstå, hvordan åbne valutapositioner opstår i 

virksomheden.  

 

Ved hjælp af valutarisici som transaktionsrisiko, omregningsrisiko og økonomisk eksponering 

analyseres Pandoras åbne valutapositioner. Der foretages en beregning af koncernens 

valutarisiko ved at finde frem til transaktionspositionerne.  
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Udover valutarisici er der en række andre risici som finansielle, strategiske og operationelle 

risici, som Pandora er eksponeret over for. Disse vil blive redegjort for at give et overordnet 

billede af virksomhedens samlede risici.  

 

Argumenter for og mod afdækning af valutarisici analyseres. Fordele og ulemper ved de 

forskellige metoder og instrumenter, som virksomheden kan bruge til at afdække deres 

valutarisici, vil ligeledes blive analyseret. Der er tale om intern og ekstern afdækning, hvor 

sidstnævnte vil omhandle valutaterminskontrakter, -futures, -swaps og -optioner.  

 

Endeligt analyseres Pandoras valutarisikostyring med henblik på at finde ud af, om der er 

mulighed for optimering.  

 

4. Afgrænsning 

 Til løsning af opgaven vil der blive anvendt materialer, der er offentligt tilgængeligt. Disse 

materialer er bøger, artikler, regnskaber og sider fra internettet.  

 

Ved fremfindelse af Pandoras transaktionspositioner og valutarisiko anvendes 

koncernregnskabet, hvor moderselskabets og dattervirksomhedernes regnskaber 

konsolideres til et regnskab. Da koncernregnskabet er aflagt i DKK, er der ikke kendskab til 

beløbsstørrelsen på de forskellige valutapositioner i de respektive valutaer, men kun det 

tilsvarende beløb i DKK, hvorfor positionerne først opgøres i DKK. Disse positioner omregnes 

derefter til de respektive valutaer ved at anvende gennemsnitskurser fra 2011. Oplysninger 

fra koncernregnskabet er meget begrænset med hensyn til debitordage og kreditdage mv., og 

der vil derfor foretages en række antagelser for at finde frem til de valutapositioner, der skal 

bruges til beregning af valutarisikoen.  

 

Der er mange risici forbundet med at drive en virksomhed. I opgaven vil der dog primært 

være fokus på valutarisiko, hvorfor de andre risici vil blive kort gennemgået for at give et 

overordnet billede af Pandoras samlede risici.  
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Afdækning i EUR vil ikke blive behandlet, da det ikke er relevant at tage med på grund af 

Danmarks fastkurspolitik i forhold til EUR, som betyder at EUR kun vil ændre sig begrænset.  

 

Der vil i opgaven kun være fokus på de mest almindelige eksterne afdækningsinstrumenter 

som valutaterminskontrakter, -futures, -optioner og swaps. På grund af opgavens omfang, vil 

andre instrumenter som blandt andet eksotiske optioner, hvor der er tale om standard 

valutaoptioner med særlige vilkår, ikke vil blive gennemgået.  

  

5. Kildekritik 

Pandoras årsrapport fra 2011 vil blive anvendt som primær kilde i opgaven. Da årsrapporten 

er revideret af uafhængige revisorer, betragtes kilden for at være troværdig og objektiv. 

Endvidere benyttes Pandoras hjemmesider, hvor der ved brug kan være behov for vurdering 

af kildens troværdighed og objektivitet. 

 

Udover Pandoras hjemmesider, tilstræbes så vidt muligt brug af hjemmesider fra offentlige 

institutioner og artikler fra onlineaviser, hvor det sidstnævnte kan indeholde forfatterens 

holdning og kan forekomme mindre objektiv.  

 

På trods af, at der anvendes primært faglitteratur, kan disse ligesom artikler bære præg af 

forfatterens holdning i en vis omfang. Såfremt der er behov for det, vil en kilde 

sammenholdes med en anden kilde for at få verificeret troværdigheden og objektiviteten, 

men også for at få en bedre forståelse.  

 

Der anvendes oplysninger om Pandoras primæres valutaers volatilitet fra Nordea. Disse 

oplysninger betragtes som pålidelige. Herudover anvendes valutakurser fra Nationalbanken, 

som ligeledes må anses for at være pålidelige. Både Nordea og Nationalbanken har at gøre 

med større datamængder, hvorfor der kan være risiko for fejl. Risikoen herfor betragtes dog 

at være minimal.  
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6. Pandora 

I dag er Pandora en virksomhed, som designer, producerer og markedsfører smykker af ædle 

metaller til overkommelige priser. Deres smykker sælges over hele verdenen gennem mere 

end 10.500 forhandlere, som inkluderer over 670 Pandora konceptbutikker. De beskæftiger 

over 5.300 medarbejdere, hvoraf over 3.600 arbejder i Thailand, hvor smykkerne bliver 

produceret. Virksomheden er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Danmark og havde en 

omsætning på DKK 6,7 mia. i 2011.6  

 

6.1. Historie7 

Pandoras historie startede for 30 år siden, hvor ægteparret Per og Winnie Enevoldsen åbnede 

deres forretning tilbage i 1982 med hovedkontor i København. I begyndelsen rejste de meget 

til Thailand for at finde smykker, som de kunne importere og sælge. På grund af øget 

efterspørgsel på deres produkter, gik de langsomt over til engros salg i Danmark. Efter nogle 

års succes stoppede de engros salget og fik ansat deres første designer til at designe deres 

smykker. I 1989 blev deres første smykker produceret i Thailand.  

 

I 2000 lancerede Pandora deres charm armbånd koncept i Danmark, som kunderne tog 

meget godt imod. Som følge af stigende efterspørgsel, begyndte Pandora at ekspandere, og i 

2003 kom de ind på det amerikanske marked. Året efter kom de ind på både det tyske og 

australske marked. I det efterfølgende år ekspanderede Pandora for alvor, og for at følge med 

efterspørgslen, blev produktionskapaciteten udvidet, og i 2005 åbnede de deres første 

produktionsbygning i Thailand. Siden da har Pandora tilføjet yderligere tre 

produktionsbygninger i Thailand. 

 

6.2. Mission og vision  

Pandoras mission er at tilbyde kvinder verden over høj kvalitet, moderne og ægte smykker til 

overkommelige priser, for derpå at inspirere dem til at udtrykke deres individualitet. Pandora 

mener, at alle kvinder har deres egen historie bestående af en masse specielle øjeblikke, som 

                                                      
6 www.pandora.net (Kort om Pandora)  
7 www.pandora.net (The Pandora story) 
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de gerne vil fortælle.8 Ved hjælp af Pandoras produkter kan de sammensætte deres helt eget 

smykker og derigennem fortælle deres historie. Dette gøres især gennem det populære 

charm armbånd, der kan sammensættes af 600 forskellige såkaldte charms9, og som har stået 

for størstedelen af deres omsætning. Se figur 2. 

 

Figur 2: Charm armbånd med charms 

 

Kilde: www.pandora.net 

 

Pandoras vision er at blive verdens mest anerkendte smykkebrand10. Med deres ekspansion 

og salg over hele verdenen, er Pandora kommet et skridt videre og er blevet til et kendt 

brand, men der er lang vej endnu, hvis de skal nå deres mål som verdens mest anerkendte 

smykkebrand.   

 

6.3. Strategi  

En af Pandoras strategi for at nå deres vision er gennem udvidelse af deres smykkesortiment. 

Indenfor de senere år har de løbende udvidet deres sortiment med nye kollektioner, og 

ligesom de andre Pandora smykker, skal de nye kollektioner være med til at fortælle en 

historie. Der vil blive satset på de nye kollektioner og andre kollektioner i forhold til de 

eksisterende og nye markeder gennem stor fokus på markedsføring og salg.11 Det er også 

gennem markedsføring, at Pandora følger deres brandstrategi, som er at tiltrække og 

fastholde kunderne gennem digitale medier. I 2011 havde de skabt en differentieret og 

                                                      
8 www.pandora.net (The Pandora story) 
9 www.pandora.net (Charms) 
10 www.pandoragroup.com (Mission and vision) 
11 www.pandoragroup.com (Business strategy)  



13 
 
 

segmenteret markedsføringsstrategi, som er tilpasset til det enkelte marked. Ved hjælp af 

forskellige former for reklamer og opretholdelse af kundeloyalitet har Pandora øget 

bevidsheden om deres brand.12 

 

Pandora har også strategisk fokus på at komme ind på nye geografiske markeder og 

ekspandere deres tilstedeværelse i nuværende markeder, hvor de enten har begrænset eller 

slet ingen tilstedeværelse. Dette vil de gøre ved at øge antallet af det såkaldte Pandora 

brandede forhandlere, hvor der er tale om direkte opererede butikker og franchising, se figur 

3. Gennem brandede salgskanaler har de mulighed for at styrke deres brand, og det vil være 

muligt at have et udvidet produktsortiment sammenlignet med andre salgskanaler. De 

brandede forhandlere steg fra 2.902 i 2010 til 3.675 i 2011, og samlet blev antallet af 

forhandlere netto forøget med 114 butikker til 10.732.   

 

Pandoras vision om at være den mest anerkendte smykkebrand har ført til strategien om at 

komme ind på nye geografiske markeder, hvilket er med til at eksponere koncernen 

yderligere i forhold til deres valutaeksponering.  

 

Figur 3: Distributionsnetværk 

 

Kilde: Pandora årsrapport 2011 s.12 

                                                      
12 Pandoras årsrapport 2011 s.25 
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6.4. Året der gik  

I 2009 og 2010 har der generelt været store stigninger i nøgletallene i Pandora koncernen, se 

figur 4. Omsætningsvæksten har været på henholdsvis 81,8%  og 92,6%, mens væksten i 

EBITDA har været på 102,1% og 92,6%. Derudover har årets resultat også vist stor vækst på 

182,3% og 86,2%, hvilket tyder på nogle gode år med meget god udvikling. I 2011 er 

omsætningen imidlertidigt faldet en lille smule i forhold til året før, mens væksten i EBTIDA er 

negativ med 15,0%. Årets resultat har dog haft en positiv vækst med 8,9%, som er meget lav i 

forhold til de sidste to år. Den negative udvikling i 2011 skyldes forværret markedsforhold på 

grund af økonomisk nedgang og stigende råvarepriser.  

 

Figur 4: Finansielle hoved- og nøgletal  

      

 

        

 

*Se fodnote 13.  
Kilde: Pandora årsrapport 2011 s.6 

                                                      
13 Koncernstrukturen under Pandora A/S er fastlagt ved de transaktioner, som fandt sted i marts 2008, hvor 
Pandora A/S erhvervede Pandoras aktiviteter i Danmark, Thailand, USA og Canada. Driftsaktiviteterne i disse er 
konsolideret i årsregnskabet, men kun fra marts 2008, hvorfor tallene er justeret for at afspejle resultatet for en 
driftsperiode på 12 måneder i stedet for 10.  
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I begyndelsen af 2011 havde Pandora en forventning om, at de ville fortsætte de tidligere års 

solide vækst, hvorfor de meddelte markedet en forventet vækst for året på 25%. Dette blev 

efterfølgende ændret til 30% efter et stærkt første kvartal. Markedsforholdene blev dog 

væsentligt forværret i løbet af året og førte til et fald i omsætningen på 30% sammenlignet 

med året før. Udover økonomisk nedgang i de mange vestlige lande, som Pandora handler 

med, oplevede de kraftigt stigende råvarepriser. Det sidstnævnte førte til, at Pandora 

hævede priserne på deres produkter, hvilket påvirkede salget endnu mere negativt, men på 

grund af begrænset indblik i salget ud af butikkerne på forhandlerniveau, indså de ikke 

problemet med det samme. Et andet problem afledt af hævede priser var, at Pandora 

bevægede sig væk fra deres stærke position indenfor affordable luxury.14 

 

For at reducere nedgangen i de sidste to kvartaler i 2011, accelererede de antallet af nye 

butikker på nye markeder som Rusland, Kina og Japan, og implementerede en række 

salgsfremmende aktiviteter. I 2012 meddelte de markedet om prissænkning og omlægning af 

deres kollektioner mod flere produkter med lavere priser for at genetablere deres position på 

markedet. Endvidere har de sat en række initiativer i gang, der er med til at kontrollere og 

overvåge salget fra deres forhandlere.15  

 

Selvom Pandora ikke var i stand til at indfri deres vækstmål i 2011, havde de formået at holde 

omsætningen på næsten samme niveau som året før, hvilket synes at være positivt i forhold 

til de udfordringer, de har haft. Med salg over hele verdenen og deres strategi om at komme 

på nye geografiske markeder er Pandora blevet endnu mere eksponeret over for valutarisiko, 

hvorfor udviklingen i de forskellige valuta, som de opererer med, har fået en  større 

betydning.  

 

                                                      
14 Pandoras årsrapport 2011 s.4 
15 Pandoras årsrapport 2011 s.4 
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7. Risiko og valutarisiko 

Ændring i valutakurserne gør, at det ikke er muligt at forudsige pengestrømmene til og fra 

koncernen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt set ud fra ledelsens synspunkt, idet ledelsen har 

interesse i at sikre stabilt overskud. Gennem valutarisikostyring kan de dog minimere eller 

eliminere valutarisikoen, hvorfor valutarisikostyring får en vigtigere rolle i takt med øget 

valutaeksponeringen i forhold til koncernens samlede risikostyring.  

 

7.1. Risiko  

Som virksomhed påtager man sig hele tiden risiko af den ene eller anden art, men hvad 

forstår man egentligt ved risiko. Hvis man søger ordet på gyldendals leksikon fås følgende:  

 

”udtryk for sandsynlighed og konsekvenser af en uønsket hændelse”
 16

 

 

Ifølge overstående, betyder risiko, at der er sandsynlighed for et udfald, som kan være 

uønsket. Her er risiko defineret som noget negativt. Der findes imidlertid andre definitioner 

på risiko:  

 

”risk is typically indicated by the standard deviation in returns”
17 og “risk can be seen as the 

difference between expectations and actual outcomes and thereby approaches an 

interpretation of risk as uncertainty”
18

 

 

Risikoen her er henholdsvis blevet defineret som standardafvigelsen i afkast og forskellen 

mellem forventninger og faktisk udfald. De to definitioner har det tilfælles, at man ikke 

kender til udfaldet, hvorfor risiko er forbundet med usikkerhed, som kan være en fordel eller 

ulempe.  

 

Med andre ord betyder det, at det med at drive en virksomhed er forbundet med en masse 

usikkerheder. Det vil som regel være i virksomhedens interesse at gøre noget ved disse 

                                                      
16 www.denstoredanske.dk 
17 Global Derivatives s.364 
18 Global Derivatives s.365 
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usikkerheder, således at de får det udfald, som de ønsker og ikke venter på, hvad udfaldet 

kommer til at blive. Men før virksomheden kan gøre det, skal de først og fremmest have 

identificeret alle deres risici.  

 

7.2 Valutarisiko 

Pandora er en international virksomhed, hvor størstedelen af deres omsætning kommer fra 

udlandet. Derudover indkøbes en betydelig andel af råvarer fra leverandører som 

prisfastsættes deres varer i udenlandsk valuta, primært i USD. Hovedparten af Pandoras 

indtægter og omkostninger er derfor i andre valutaer, USD, EUR, GBP, CAD, AUD og THB.19 

Ændring i de forskellige valutakurser som følge af udbud og efterspørgsel gør, at Pandora ikke 

kan med sikkerhed forudsige deres pengestrømme i DKK, hvilket kan være positiv eller 

negativ afhængigt af valutakursudviklingen.  

 

Som tidligere nævnt har globaliseringen og den øgede samhandel været med til at øge 

valutarisikoen, idet virksomhederne handler mere og mere i udenlandsk valuta.  Valutarisiko 

kan imidlertid opdeles i transaktionsrisiko, omregningsrisiko og økonomisk eksponering.   

 

7.2.1. Transaktionsrisiko  

Fra det tidspunkt en aftale i fremmed valuta indgås til den betales, vil der være en tidsforskel. 

Det er på grund af tidsforskellen, at der opstår transaktionsrisiko, hvilket typisk er ved køb og 

salg af varer i fremmed valuta. Eftersom transaktionerne foregår i en anden valuta, kan 

virksomhederne ikke være sikker på det endelige beløbsstørrelse på grund af 

valutakursændringer. Ved en forventet betaling, er man som virksomhed bange for, at den 

udenlandske valuta stiger i værdi, da det betyder, at de skal betale mere for varen. Mens ved 

en forventet indbetaling er de bange for, at den udenlandske valuta falder i værdi, da de vil få 

mindre for varen. Transaktionsrisikoen er derfor usikkerheden på nutidsværdien af alle 

kendte fremtidige ind-og udbetalinger.20 Idet Pandora har mange transaktioner i forskellige  

valutaer på grund af køb og salg, har de også mange åbne valutapositioner, som må antages 

                                                      
19 Pandora årsrapport 2010 s.85 
20 Finansielle instrumenter s.10 og Corporate Finance s.354 
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at være uafdækkede. Det kan være et tilgodehavende i forbindelse med salg eller en 

forpligtelse i forbindelse med køb i fremmed valuta. Alt i alt er de eksponeret over for en 

relativ stor transaktionsrisiko.  

 

Transaktionsrisikoen relateres dog ikke alene til køb og salg af varer i fremmed valuta, men 

kan også være forbundet med finansielle aktiver og passiver. Ved optagelse af lån i fremmed 

valuta vil der være usikkerhed i forhold til beløbsstørrelsen på renten og afdraget, der skal 

betales.21  

 

7.2.2. Omregningsrisiko  

Hvis en virksomhed udover indenlandske aktiviteter også har udenlandske aktiviteter, kan der 

være behov for omregning af disse regnskaber til den indenlandske valuta for derved at 

konsolidere regnskaberne til en fælles valuta. Ifølge årsregnskabsloven §109 har alle 

modervirksomheder nemlig som udgangspunkt pligt at udarbejde koncernregnskab, som 

viser koncernen som én virksomhed.22 Ved omregning kan der dog opstå risiko for en gevinst 

eller tab som følge af valutakursændringer. Selvom omregningsrisiko ikke har nogen 

pengestrømsmæssige påvirkning, kan den have konsekvenser. Det kan for eksempel være, at 

virksomheden kommer til at overskride deres lånebetingelser som maksimal gearing eller 

investorerne får en forkert opfattelse af, hvordan det egentligt går med virksomheden.23  

 

Ifølge figur 5 har Pandora mange udenlandske aktiviteter, hvor disse regnskaber skal 

konsolideres. Da virksomhedens præsentationsvaluta er DKK, skal alle resultater, aktiver, 

forpligtelser og egenkapital i disse selskaber omregnes til DKK, hvorfor de omregnede værdier 

vil være afhængigt af valutakursen. Hvilken valutakurs der anvendes afhænger af, om der er 

tale om selvstændige udenlandske enheder eller integrerede udenlandske enheder. Ved 

selvstændige enheder, har valutakursændringer begrænset eller ingen påvirkning på den 

rapporterende virksomhed. Hvorimod ved integrerede enheder kan valutakursændringer 

påvirke den rapporterende virksomheds pengestrøm på samme måde, som hvis 

                                                      
21 Finansielle instrumenter s.10 
22 Indsigt i årsregnskabsloven s.141 
23 Corporate Finance s.355 
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virksomheden selv har udført disse aktiviteter. Der anvendes slutkursmetoden for 

selvstændige enheder, hvor aktiver, forpligtelser og egenkapitalen omregnes til 

balancedagens kurs. Til resultatopgørelsens poster anvendes transaktionsdagens kurs eller 

gennemsnitskurs, såfremt denne ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurs. Ved 

integrerede enheder benyttes temporalmetoden, hvor monetære poster omregnes til 

balancedagens kurs, og ikke-monetære måles med udgangspunkt i kostpris omregnet til 

historisk kurs. Resultatopgørelsen omregnes til transaktionskurs, dog historiske kurser for 

ikke-monetære poster.24 

 

Figur 5: Koncernstruktur 

 

Kilde: Pandora årsrapport 2011 s.94 

 

                                                      
24 Indsigt I årsregnskabsloven s.192-193 
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Da omregningsrisiko ikke har nogen pengestrømsmæssige påvirkning og alene relaterer til 

risikoen ved omregning af udenlandske aktiviteter, kan det diskuteres, hvorvidt der er behov 

for at afdække denne risiko, som afhænger af to forhold. Den ene er udenlandske 

datterselskabers andel af koncernens regnskab, og den anden er volatiliteten på de valutaer, 

som datterselskaberne opererer med.25 At der er virksomheder som har valgt af afdække 

denne risiko kan skyldes, at de har datterselskaber som udgør en væsentlig del af koncernens 

regnskab, hvorfor der vil være en stor omregningsrisiko med tilhørende konsekvenser, som 

de ikke er interesseret i. I Pandora er omregningsrisikoen helt klart tilstede, men som 

udgangspunkt sikrer de ikke balanceposter eller ejerandele i udenlandske datterselskaber26. 

En del af datterselskaberne har hjemsted i lande som USA og Storbritannien, som har 

flydende valutakurser. Ved disse valutaer er der risiko for store udsvingninger. Negativ 

udvikling i valutakurser kan påvirke det samlede regnskab i 2011 endnu mere negativt, og der 

kan derfor være behov for at gøre noget ved det. 

 

7.2.3. Økonomisk eksponering 

Mens det er muligt at undgå både transaktions- og omregningsrisiko ved ikke at handle med 

udlandet eller undgå at have udenlandske aktiviteter, er det svært at undgå økonomisk 

eksponering. Økonomisk eksponering opstår, når der er forskel mellem virksomhedens 

indtæger og udgifter sammenlignet med dens konkurrenter som følge af 

valutakursændringer.27 Dette kan selvfølgelig være positiv og negativ afhængigt af 

virksomhedens situation. Hvis en konkurrent vinder på valuta, kan de sætte priserne ned på 

deres produkter, hvorved konkurrencen øges. En sådan situation vil være negativ for 

Pandora. Det er imidlertid ikke nok bare at se på konkurrenterne, men man skal se på hele 

værdikæden, hvor man også tager underleverandører og kunderne i betragtning. Hvis 

Pandora har underleverandører som taber på valuta, vil der være stor sandsynlighed, at de 

sætter priserne op på deres produkter, såfremt deres konkurrenceevne ikke bliver væsentligt 

påvirket. Dette kan betyde højere priser på Pandoras produkter, medmindre de kan nøjes 

med en lavere indtjening. Deres kunder vil derimod kræve lavere priser fra Pandora, såfremt 

                                                      
25 Finansielle instrumenter s.11 
26 Pandoras årsrapport 2011 s.74 
27 International Financial Management s.514 og Finaniselle instrumenter s.12 
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de taber på valuta. Disse situationer med leverandører og kunder synes ikke at være tilstede 

eller også kun i begrænset omfang, idet der handles i store valutaer, som kan skyldes, at disse 

parter har valgt at afdække sig ved at kræve at handle i en bestemt valuta.  

 

Et eksempel på økonomisk eksponering er kursen på den kinesiske valuta CHY. Kina er 

igennem længere tid blevet beskyldt for at holde deres valutakurs kunstigt nede, hvilket har 

været med til at holde landets eksport oppe og import nede28. Ved at holde valutakursen 

kunstigt nede, styrkes Kinas konkurrenceevne, idet det er blevet billigere for udlandet at købe 

de kinesiske varer. Det går dog ud over virksomheder fra andre lande, hvis varer nu er blevet 

dyrere sammenlignet de kinesiske, hvorfor deres konkurrenceevne svækkes. I begyndelsen 

kan den svækkede konkurrenceevne betyde lavere omsætning, men på længere sigt kan det 

betyde virksomhedens overlevelse. Økonomisk eksponering har derfor en stor betydning for 

den enkelte virksomhed og bør tages højde for i den langsigtede strategisk planlægning29. 

Spørgsmålet er så, hvordan kan konkurrenceevnen sikres, således at pengestrømmene også 

sikres mod valutakursændringer. 

 

Ligesom andre virksomheder, kan Pandora ikke undgå risikoen for, at deres konkurrenceevne 

kan blive svækket som følge af valutakursudvikling i de forskellige valuta. Da virksomheden 

sælger deres produkter over hele verdenen, vil det alt andet lige betyde, at de har en masse 

konkurrenter, men er det nu også rigtigt. Spørgsmålet er, hvordan deres kunder ser på deres 

produkter. Pandora sælger et koncept, hvor man har mulighed for selv at sammensætte sine 

egne smykker og dermed udtrykke sin egen individualitet. Derudover er det deres mission at 

tilbyde deres kunder moderne, høj kvalitets og af ægte smykker til overkommelige priser. 

Med konceptet og missionen har virksomheden således differentieret sig i forhold til nogle 

andre smykkeproducenter, hvorfor der skulle være færre konkurrenter og mindre 

konkurrence. Med en omsætning på DKK 6.658 mio. og bruttomargin på 73%30 i 2011 kunne 

det tyde på, at de har haft succes med deres produkter, hvor de har formået at tage en høj 

pris for deres varer i forhold til afholdte produktionsomkostninger. Den høje bruttomargin 

                                                      
28 www.business.dk (18.02.2010 Kina er klar til at opskrive valuta) 
29 International Financial Management s.240 
30 Pandoras årsrapport 2011 s.7 
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kan skyldes, at de har deres produktion i Thailand, hvor omkostninger er lave. Dette kan være 

et strategisk valg som følge af deres mission vedrørerende overkommelige priser. Ved at have 

produktionen i Thailand, er Pandora i stand til at holde produktionsomkostninger nede på et 

niveau, der gør dem konkurrencedygtig, selvom valutakurserne skulle ændre sig. 

  

7.3. Delkonklusion 

Risiko er sandsynlighed for udfald, som kan være positiv eller negativ. Pandora er eksponeret 

over for valutarisiko som følge af deres drift, hvor størstedelen af deres indtægter og udgifter 

er i fremmed valuta, hvorfor de ikke kan forudsige deres pengestrømme. Valutarisiko kan 

imidlertid opdeles i transaktions- omregningsrisiko og økonomisk eksponering. De åbne 

positioner, som Pandora har, er blandt andet relateret til deres transaktionsrisiko, hvor der er 

forventning om at betale eller modtage et beløb i en udenlandsk valuta. På indtægtssiden har 

Pandora meget salg i lande, som ligger udenfor Europa, og på udgiftssiden har de indkøb af 

råvarer i USD og produktionsomkostninger i THB. De har derfor mange åbne valutapositioner, 

som er udækkede og er dermed meget udsat for transaktionsrisiko. De har også åbne 

positioner som følge af deres datterselskaber, der opererer i en anden valuta. Disse 

datterselskaber er forbundet med omregningsrisiko, idet der behov for omregning af 

datterselskabernes regnskaber til den indenlandske valuta for derved at konsolidere 

regnskaberne til en fælles valuta. Mens en virksomhed kan undgå både transaktions- og 

omregningsrisiko, kan de ikke undgå økonomisk eksponering, hvor deres konkurrenceevne 

kan blive svækket som følge af valutakursændringer i de forskellige valutaer. Alt i alt, er 

Pandora meget eksponeret i forhold til valutarisici. 
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8. Risikomåling 

8.1. Virksomhedsrisiko 

En virksomheds risiko er sammensat af tre parametre. Disse er markedsvolatilitet, 

risikoposition og risikofølsomhed, se figur 6.  

 

Figur 6: Virksomhedsrisiko 

Virksomheds-
risiko 

= 
Markeds-
volatilitet 

x Position X Følsomhed 

 

Kilde: International Cash Management s.326 

 

Markedsvolatiliteten er en markedsparameter, som virksomheden ikke har indflydelse på, 

hvorfor styringen kun vil være relateret til risikopositionen og risikofølsomheden.  

 

8.1.1. Risikoposition 

Risikopositionen beskriver, hvordan virksomheden positionerer sig i forhold til en bestemt 

risikofaktor. Når en virksomhed positionerer sig i forhold til risikofaktorer, betyder det, at 

virksomheden vælger aktiviteter eller handlinger med konsekvenser, der påvirkes af de 

forskellige risikofaktorer. Eksempler på positioneringstyper kan være valg af salgsmarked, 

valg af købsmarked og valg af sikringsinstrument mv. Disse positioner har det tilfælles, at de 

primært er taget ud fra den kommercielle begrundelse, at de skal forøge virksomhedens 

værdiskabelse. Alle kommercielle positioner er dog forbundet med risici, hvorfor 

virksomheden ved positionering vil positionere sig i forhold til nogle risikofaktorer. At en 

virksomhed vælger at gå ind på et nyt marked vil den således positionere sig i forhold til 

konjunktur-, pris- og valutakursrisici. Positioner kan også være taget ud fra en finansiel 

begrundelse om kapitaltilførsel eller kapitalplacering og betegnes finansielle positioner.31 

 

                                                      
31 International Cash Management s.326-327 
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8.1.2. Risikofølsomhed 

”Risikofølsomheden angiver, med hvilken vægt en given markedsvolatilitet slår igennem på en 

given risikoposition.”
32 Når en dansk virksomhed indgår en kontrakt om salg af en vare til en 

engelsk kunde til GBP 1.000, som forfalder til betaling to måneder efter levering, vil 

virksomheden pådrage sig en valutaposition på GBP 1.000, som løber frem til 

betalingstidspunktet. Såfremt kursen på GBP falder i perioden, vil virksomheden få et tab 

svarende til kursændringen. Dette gælder selvfølgelig kun, hvis virksomheden ikke har 

foretaget sikring af beløbet. Det betyder, at hvis GBP falder med 10%, vil de få et tab på 10%. 

Idet valutakursændringen slår igennem på det omregnede værdi af salgsbeløbet i forholdet 

1:1, er følsomheden 1. Virksomheden kan dog vælge at tilpasse priserne på kommende 

ordrer til udviklingen af kursen i GBP, men en sådan prispolitik kan resultere i fald i 

markedsandel, hvorfor virksomheden i stedet vælger at fastholde prisen i GBP eller forøge 

med mindre end forventede valutakursændring. I dette tilfælde vil følsomheden ligge mellem 

0 og 1 i forhold til valutakursændringen afhængigt af konkurrenceforhold, priselasticitet mv. 

Virksomheden kan dog påvirke risikofølsomheden på flere måder, herunder differentiere 

deres produkter, så prisfølsomheden reduceres. Deres primære styringsmulighed er dog 

positionering.33 

 

8.2. Positionsmåling 

Økonomisk eksponeringen og transaktionsrisikoen opstår som følge af virksomhedens 

handlinger, hvor økonomiske positioner er relateret til de frie handlinger, mens 

transaktionspositioner er relateret til de bundne handlinger. Se figur 7. Om en handling er fri 

eller bunden vil være afhængigt af virksomheden og deres konkurrencesituation, prispolitik 

osv.34 

 

 

 

 

                                                      
32 International Cash Management s.327 
33 International Cash Management s.327 
34 International Cash Management s.334 



 
 

Figur 7: Handlingskæde set i relation til risikobindingen

 

Før binding af handlinger    
 
  
 

  
    
    
    

Økonomiske positioner   
 

Kilde: International Cash Management s.334

 

8.2.1.Transaktionspositioner

Ved transaktionspositioner vil betalingsstrømmen typisk være fastlagt som følge af 

bindingen. Dette betyder, at det eneste der kan ændre sig er de omregnede værdier som 

følge af valutakursændringer. Risikoeffekten fra valutakursændringer vil derfor slå igennem 

på positionen med følsomhed på 1. Eftersom salgsprisen ikke ændres på grund af bindingen, 

kan man se bort fra afledte markedsvirkninger. Ved indgåelse af kontrakt i fremmed valuta, 

vil en valutakursændring derfor påvirke betalingsstrømmen fra en transaktio

en effekt svarende til ændringen i den nominelle kurs.

 

Økonomiske positioner er lidt mere komplicerede end transaktionspositioner, da der er tale 

om ikke bundne handlinger, hvor priserne ikke er bundne. Dette betyder, at der skal tages 

højde for de indirekte markedseffekter, der opstår ved, at indenlandske priser målt i 

udenlandsk valuta ændrer sig på grund af valutakursændringer. Man bliver derfor nødt til at 

betragte de hjemlige prisændringer og valutakursændringer som et, hvorfor det er

priser, der fokuseres på.  De økonomiske positioner består af betalingsstrømme fra 

virksomhedens aktiviteter og effekter fra de indenlandske aktiviteter som følge af 

valutakursændringer. Disse effekter kan komme på grund af priskonkurrence med 

udenlandske virksomheder eller ved, at priserne er fastsat i udenlandsk valuta. 

 

                                                     
35 International Cash Management 

: Handlingskæde set i relation til risikobindingen 
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     Transaktionspositioner

Kilde: International Cash Management s.334 

.Transaktionspositioner og økonomiske positioner 

ransaktionspositioner vil betalingsstrømmen typisk være fastlagt som følge af 

bindingen. Dette betyder, at det eneste der kan ændre sig er de omregnede værdier som 

følge af valutakursændringer. Risikoeffekten fra valutakursændringer vil derfor slå igennem 

følsomhed på 1. Eftersom salgsprisen ikke ændres på grund af bindingen, 

kan man se bort fra afledte markedsvirkninger. Ved indgåelse af kontrakt i fremmed valuta, 

vil en valutakursændring derfor påvirke betalingsstrømmen fra en transaktio

en effekt svarende til ændringen i den nominelle kurs.35  

Økonomiske positioner er lidt mere komplicerede end transaktionspositioner, da der er tale 

om ikke bundne handlinger, hvor priserne ikke er bundne. Dette betyder, at der skal tages 

jde for de indirekte markedseffekter, der opstår ved, at indenlandske priser målt i 

udenlandsk valuta ændrer sig på grund af valutakursændringer. Man bliver derfor nødt til at 

betragte de hjemlige prisændringer og valutakursændringer som et, hvorfor det er

priser, der fokuseres på.  De økonomiske positioner består af betalingsstrømme fra 

virksomhedens aktiviteter og effekter fra de indenlandske aktiviteter som følge af 

valutakursændringer. Disse effekter kan komme på grund af priskonkurrence med 

enlandske virksomheder eller ved, at priserne er fastsat i udenlandsk valuta. 

              
International Cash Management s.335 og s.339 
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ransaktionspositioner vil betalingsstrømmen typisk være fastlagt som følge af 

bindingen. Dette betyder, at det eneste der kan ændre sig er de omregnede værdier som 

følge af valutakursændringer. Risikoeffekten fra valutakursændringer vil derfor slå igennem 

følsomhed på 1. Eftersom salgsprisen ikke ændres på grund af bindingen, 

kan man se bort fra afledte markedsvirkninger. Ved indgåelse af kontrakt i fremmed valuta, 

vil en valutakursændring derfor påvirke betalingsstrømmen fra en transaktionsposition med 

Økonomiske positioner er lidt mere komplicerede end transaktionspositioner, da der er tale 

om ikke bundne handlinger, hvor priserne ikke er bundne. Dette betyder, at der skal tages 

jde for de indirekte markedseffekter, der opstår ved, at indenlandske priser målt i 

udenlandsk valuta ændrer sig på grund af valutakursændringer. Man bliver derfor nødt til at 

betragte de hjemlige prisændringer og valutakursændringer som et, hvorfor det er de reale 

priser, der fokuseres på.  De økonomiske positioner består af betalingsstrømme fra 

virksomhedens aktiviteter og effekter fra de indenlandske aktiviteter som følge af 

valutakursændringer. Disse effekter kan komme på grund af priskonkurrence med 

enlandske virksomheder eller ved, at priserne er fastsat i udenlandsk valuta.  
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Risikofølsomheden på de økonomiske positioner kan variere afhængigt af 

konkurrenceforhold, priselasticiteter osv. Dette adskiller økonomisk position fra 

transaktionsposition, da følsomheden ikke kan sættes til at være lig med 1, eftersom 

økonomisk position bliver påvirket af indrekte effekter.36 

 

Det kan diskuteres, hvornår en handling er bunden eller ubunden. Når man har indledt et 

samarbejde med nogle leverandører eller kunder, hvor man ved, at der vil opstå fremtidige 

transaktioner, vil der være tale om økonomiske positioner. Det er imidlertid svært at opgøre 

sådanne positioner. Man ved, at der vil være køb og salg, men størrelserne af disse vil variere 

fra ordre og ordre. Størrelsen af ordrerne kan afhængigt af mange ting, herunder høj og lav 

konjunktur. I 2011 har en kombination af lavkonjunktur og højere priser resulteret i, at 

forhandlerne af Pandoras produkter brændte inde med deres produkter.  

 

En kontrakt, hvor begge parter har skrevet under vil uden tvivl være en bunden handling, 

mens afgivelse af tilbud kan være svært at placere. Afgivelse af tilbud kan dog betragtes som 

en bunden handling, selvom den egentlige binding først finder sted ved accept. Som regel er 

man nemlig allerede bundet fra tidspunktet for tilbudsgivningen.  

 

8.2.2. Opgørelse af valutapositioner  

Der er to dimensioner ved opgørelse af valutapositioner. Det ene er opdeling  på de 

forskellige valutaer, og den anden er den tidsmæssige dimension. I forhold til 

tidsdimensionen skal der foretages en hensigtsmæssig opdeling, således at de betalinger, der 

forfalder i hvert delinterval betragtes som et.37 Oplysningerne fra regnskabet viser 

koncernens positioner pr. 31 december 2011, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da det ikke er 

det hele positioner, der skal afdækkes. Det er for eksempel ikke den hele omsætning i året, 

der skal afdækkes, men derimod de gennemsnitlige tilgodehavender fra salg. Da 

oplysningerne fra årsrapporten er meget begrænset i forhold til debitordage, kreditdage mv., 

vil der foretages en række antagelser for at finde frem til de nettopositioner i de forskellige 

valutaer, der skal afdækkes.  

                                                      
36 International Cash Management s.346 og s.347 
37 Virksomhedens valutastyring s.95 



27 
 
 

Tilgodehavender fra salg 

Tilgodehavender fra salg opstår, når der er sket et salg. Da salget og betalingen ikke falder på 

samme tidspunkt, vil der være et tilgodehavende indtil betalingen er sket. Salget vil være 

bundet til en aftale, hvorfor der er at gøre med en transaktionsposition. Valutarisikoen er dog 

opstået allerede ved tidspunktet for afgivelse af tilbud på salg af deres produkter til en aftalt 

pris.  

 

De tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er opgivet som en samlet sum i DKK, hvorfor 

det er svært at opdele den i forskellige valutaer. Omsætningsfordelingen vil derfor blive brugt 

til opdelingen. I 2011 havde Pandora en samlet omsætning på DKK 6.658 mio. 

Omsætningsfordelingen på geografiske områder i 2011 kan ses i figur 8a og figur 8b. Det 

fremgår af figur 8a, at 39% af omsætningen kommer fra Europa, 47% fra Nord- og Sydamerika 

og de resterende 13% fra Asien og Stillehavsområdet.  

Figur 8b viser en mere specificeret omsætningsfordeling. Idet Danmark har en fastkurspolitik i 

forhold til EUR, vil DKK kun ændre sig begrænset i forhold til EUR. Handel i EUR vil derfor ikke 

give anledning til større valutarisiko, dog er der stadig en del europæiske lande, som ikke har 

EUR, herunder Storbritannien, som repræsenterer 14% af den totale omsætning i 2011. 

Pandora kan dog højst have en samlet eksponering i EUR og DKK på 26% (Tyskland 10% og 

Øvrig Europa 16%). Det resterende 74% er således eksponering i andre valutaer end EUR og 

DKK. 
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Figur 8a: Omsætningsfordeling i DKK mio.       Figur 8b: Specifikation af omsætn. fordeling   
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Kilde: Pandoras årsrapport 2011 s.14 (egen tilvirkning) 

 

Omsætning i USA  vil foregå i USD, mens omsætning i øvrig Nord- og Sydamerika kan foregå i 

andre valutaer som for eksempel CAD. Idet der ikke er yderligere oplysninger antages det, at 

omsætning i øvrig Nord- og Sydamerika også foregår i USD. Salg i Tyskland og øvrig Europa 

antages at foregå i EUR og opgøres ikke på grund af fastkurspolitikken. Omsætning i 

Australien vil foregå i AUD, mens omsætning i øvrig Asien og Stillehavsområde antages at 

foregå i valutaer, hvis kurser korrelerer med USD under forudsætningen om, at mange af 

landene i denne verdensdel har bundet deres valutaer til USD.  

 

For at finde frem til de gennemsnitlige positioner i forskellige valutaer, er det nødvendigt at 

kende til antal debitordage. Årsrapporten oplyser, at der pr. 31. december er tilgodehavender 

fra og salg og tjenesteydelser på DKK 900 mio., hvilket er en stigning på ca. 8% sammenlignet 

med året før. Dette skyldes forlænget kreditgivning på to af deres hovedmarkeder, USA og 

Tyskland.38 Hvis vi antager, at Pandoras politik normalvis er 15 debitordage, men har nu 

forlænget det med yderligere 30 dage, i alt 45 dage.  

 

                                                      
38 Pandoras årsrapport 2011 s.70 og s.19 
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De gennemsnitlige valutapositioner fra tilgodehavender fordelt efter omsætning og 

debitordage: 

Valuta   DKK i mio. 

USD: USA            313  

  Øvrig Nord- og Sydamerika               75  

  Øvrig Asien og Stillehav               29  

GBP: Storbritannien            117  

AUD: Australien               81  
Kilde: Pandoras årsrapport 2011 s.14 (egen tilvirkning) 

 

Rentebærende gældsforpligtelser 

De rentebærende gældsforpligtelser på balancedatoen var på DKK 385 mio. I  

regnskabsperioden har Pandora optaget lån for DKK 537 mio. og betalt afdrag for DKK 2.376 

mio. Disse transaktioner relaterer sandsynligvis til deres revolverende kreditfaciliteter på DKK 

2.500 mio., der er fast fra bankens side indtil marts 2014.39 Med en næsten fuldt trukket 

kredit i 2010, er størstedelen af de betalte afdrag en tilbagebetaling på kreditten. Da Pandora 

kun har mindre lokale ikke bindende bankkreditter og størstedelen af datterselskabernes 

likviditetsbehov finansieres via interne lån fra moderselskabet40, forudsættes, at de 

rentebærende gældsforpligtelser på DKK 385 mio. er i DKK. Der vil således ikke være 

valutarisiko. 

 

Hensatte forpligtelser 

På balancedatoen er der i alt hensat forpligtelser for DKK 294 mio., hvoraf DKK 51 mio. 

vedrører en delvis betaling af købet af minoritetsinteresser i Pandora Jewelry Central 

Western Europe A/S og DKK 225 mio. vedrører returvarer.41 Det førstnævnte vil være et 

beløb i DKK, mens det sidste kan være i forskellige valutaer. Øvrige hensatte forpligtelser 

består af forskellige typer af forpligtelser, som er i forskellige valutaer og er ikke muligt at 

opgøre. I visse markeder har Pandora givet deres kunder muligheden for returneringer af 

deres varer, især USA, hvorfor DKK 225 mio. antages at være i USD. Selvom omkostninger til 

                                                      
39 Pandoras årsrapport 2011 s.43 og s.45 og www.danskebank.dk (finansiel ordbog)  
Fleksibel låneaftale med fast kreditmaksimum, hvor man frit kan trække på kreditten og tilbagebetale efter 
ønske. 
40 Pandoras årsrapport 2011 s.72 og s.74 
41 Pandoras årsrapport 2011 s.78 
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returvarer kommer meget senere end salget, er valutarisikoen allerede opstået ved afgivelse 

af salgstilbud. I 2011 var der returneret for DKK 155 mio.42 Det antages, at returnering af 

varer er foregået løbende med 45 dages mellemrum således at eventuelt salg bliver 

modregnet heri. Positionen for returvarer er således:  

Valuta DKK i mio. 

USD: Returvarer 19 

 

Leverandørgæld 

Det kan forestilles, at Pandora har langtidssamarbejde med nogle bestemte leverandører for 

at sikre, at leverancerne sker til tiden. Dette er vigtigt, da Pandora skal producere for at 

kunne levere ordrerne. Samarbejdet vil resultere i økonomiske positioner, hvor priserne 

aftales fra kontrakt til kontrakt for at følge med prisændringen, som især gælder for råvarer. 

Med de væsentligste råvarer guld og sølv, som prisfastsættes i USD, antages leverandørgæld 

på DKK 288 mio.43  at være i USD. Da Pandora har været i stand til at give længere 

debitordage til deres kunder, må de kunne have forhandlet til længere kredittid. Det antages, 

at antal kreditdage er de samme som antal debitordage, altså 45 dage. Positionen for 

leverandørgæld er: 

Valuta DKK i mio. 

USD: Leverandørgæld 36 

 

8.3. Delkonklusion  

Ved brug af gennemsnitskurser fra 2011, omregnes positionerne fra DKK til de respektive 

valutaer. De samlede valutapositioner er opgjort til:  

Valuta Type  DKK i mio. Omregnet i mio. 

AUD: Tilgodehavender 80,9                      14,6  

GBP: Tilgodehavender 117,2                      13,6  

USD: Tilgodehavender 312,8                      58,3  

  Returvarer            -19,1                        -3,6  

  Leverandørgæld            -35,5                        -6,6  

 

 

                                                      
42 Pandoras årsrapport 2011 s.78 
43 Pandoras årsrapport 2011 s.43 
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For at finde frem til valutarisikoen anvendes formlen for virksomhedsrisikoen på 

positionerne.  

  
Markeds-

volatilitet  x Position x  Følsomhed = 

Virksomheds-

risiko 

AUD: 12,7%   14,6   1   1,9 

GBP: 15,0%   13,6   1   2,1 

USD: 13,2%   48,1   1   6,4 

 

Udfra ovenstående tabel, er Pandoras valutarisiko på AUD 1,9 mio. ved en position på AUD 

14,6 mio., GBP 2,1 mio. ved en position på GBP 13,6 mio. og USD 6,4 mio. ved en position på 

USD 48,1 mio. Pandoras valutarisiko relaterer mest til USD, som skyldes, at en stor del af 

deres salg er i USA.  

 

9. Andre risici 

Som tidligere nævnt er der en række risici, som er forbundet med at drive en virksomhed. I 

dette kapitel vil der kort redegøres for de risici, som Pandora er eksponeret over for udover 

valutarisici for at give et overordnet billede af deres samlede risici. 

 

9.1. Finansielle risici 

Som følge af sin drift, finansiering og investeringer, er Pandora eksponeret for en række 

finansielle risici ligesom andre virksomheder. Disse risici skyldes typisk eksterne faktorer, som 

er udenfor virksomhedens kontrol, hvorfor man kan have interesse i at begrænse dem ved at 

have procedurer i forhold kreditvurdering af kunder, afdækning osv.44 De finansielle risici i 

Pandora kan opdeles i kreditrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, råvarerisiko og 

valutakursrisiko45, hvor det sidstnævnte er allerede gennemgået.  

 

9.1.1. Kreditrisiko  

Kreditrisikoen er risikoen for, at modparten ikke kan opfylde sine forpligtelser.46 Pandoras 

kreditrisiko relaterer primært til tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser, hvor ansvaret 

                                                      
44 Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers s. 62 
45 Pandora årsrapport s.83 
46 Deloitte: IFRS Introduktion til de internationale standarder s.74 
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for kreditvurderingen af disse ligger hos dattervirksomhederne. Selvom de ikke har eller har 

haft væsentligt tab på deres debitorer, har de pr. 31. december 2011 et større beløb på DKK 

336 mio. vedrørende debitorer, som er overforfalden, dog er 76,5% af beløbet indenfor 30 

dage47. Det kan være i Pandoras interesse at finde ud af, hvad dette skyldes før de kan 

foretage yderligere, hvis de  ikke allerede har taget fat på problemet. Såfremt koncernen ikke 

har en overordnet politik for kreditvurdering af deres kunder, kan de måske overveje det for 

have en fælles retningslinje, så de undgår, at deres debitorer ikke overholder 

betalingsbetingelserne. En forbedring af debitorernes indbetaling vil gøre, at Pandora kan 

bedre planlægge i forhold til deres likviditet og derved minimere omkostninger til eventuelt 

kassekredit.  

 

9.1.2. Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er risikoen for, at virksomheden ikke er i stand til at indfri sine finansielle 

forpligtelser.48 For at en virksomhed kan løbe rundt er det nødvendigt med tilstrækkeligt 

likviditet til betaling af de forskellige udgifter på kort og lang sigt. Såfremt dette ikke er 

muligt, kan det i sidste ende betyde lukning af virksomheden. I Pandora er formålet med 

likviditetsstyring at have en optimal likviditetsreserve til finansiering af deres forpligtelser 

samt at minimere rente- og bankudgifter og undgå finansielle vanskeligheder49. For at kunne 

finansiere disse forpligtelser, er der behov for en strøm af indtægter fra salg, 

kassekreditudvidelse eller optagelse af lån. Pandora har revolverende kreditfaciliteter på DKK 

2.500 mio. og mindre lokale bankkreditter.50 Figur 9 viser, at der har været overskydende 

likviditet i Pandora i 2009 og 2010, mens der har været underskud af likviditet i 2011, som 

kan tilskrives de negative pengestrømme fra finansieringsaktivitet, der primært skyldes 

afdrag på lån på DKK 2.376 mio. Der har dog ikke været fuldt udnyttet kreditter i alle tre år, 

hvorfor der ikke er nogen indikation for, at virksomheden ikke kan indfri sine finansielle 

forpligtelser. 

 

                                                      
47 Pandora årsrapport 2011 s.70 
48 Deloitte: IFRS Introduktion til de internationale standarder s.74 
49 Pandoras årsrapport 2011 s.72 
50 Pandoras årsrapport 2011 s.72 
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Figur 9: Pandoras likvider i DKK mio.  

  2011 2010 2009 

Likvider pr. 1. jan          1.224             824             305  

        

Pengestrømme fra driftsaktivitet          1.823          1.316          1.066  

Pengestrømme fra investeringsaktivitet            -364            -304            -207  

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet         -2.502            -644            -343  

Årets ændring i likvider          -1.043             368             516  

        

Kursdifference                 -5                32                  3  

        

Likvider pr. 31. december               176          1.224             824  

        

Uudnyttede kreditter, inklusiv  likvider           2.492          1.382             859  

 

Kilde: Pandora årsrapport 2011 s.6 og s. 45, Pandoras årsrapport 2010 s.52 (egen tilvirkning) 

 

9.1.3. Renterisiko  

Renterisiko er risikoen for renteændring, som gør det svært at forudsige fremtidige 

pengestrømme. Om en renteændring har en positv eller negativ virkning på virksomhedens 

pengestrømme afhænger af, om det er stigning eller fald, og om deres renteposition er indlån 

eller udlån.51 På grund af finanskrisen, er det blevet sværere for bankerne at skaffe kapital, 

hvorfor det er blevet dyrere at låne. Da Pandoras primære renterisiko er deres variabelt 

forrentede lån, vil en eventuelt rentestigning betyde større renteudgifter med negativ 

virkning på resultatet og egenkapitalen. Det er deres politik at minimere renterisikoen ved at 

styre de rentefølsomme aktiver og passiver, og pr. balancedatoen var alle rentebærende lån 

fuldt afdækket, hvorved renterisikoen er elimineret.52  

 

9.1.4. Råvarerisiko 

Da Pandora selv fremstiller deres smykker, er de også eksponeret for råvarerisiko. Prisen på 

råvarer kan ligesom kursen på valuta ændre sig, hvorfor det kan være nødvendigt at afdække 

denne risiko, så man kan sikre stabile råvarepriser. Pandora har i 2010 indført en politik om 

afdækning af prisen på deres væsentligste råvarer guld og sølv, som handles i USD, hvilket 

                                                      
51 Fundamentals of Risk Management for a Accountants and Managers s.236 og Corporate Finance, s.352 
52 Pandoras årsrapport 2011 s.73 
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synes at være fornuftigt i forhold til, at de historisk kun har sikret sig mod denne risiko i 

begrænset omfang.53 Afdækningen foregår på basis af en rullende 12 måneders 

produktionsplan, som skal sikre 100% af risikoen 1-3 måneder fremad, 80% af risikkoen 4-6 

måneder fremad, 60% af risikoen 7-9 måneder fremad og 40% af risikoen 10-12 måneder 

fremad.54  

 

9.2. Strategiske risici 

Strategiske risici skyldes virksomhedens valg af strategi, og ligesom finansielle risici skyldes 

disse hovedsageligt eksterne faktorer, som de ikke har kontrol over. Det kan være 

økonomiske faktorer som høj- og lavkonjunktur, politiske i form af ændret lovgivning, 

industrielle som følge af konkurrencen og koncentrationen mv55. Det er derfor vigtigt, at 

virksomheden er opmærksom på sine omgivelser, således at de hurtigt kan tilpasse sig i 

tilfælde af ændringer. 

 

I forbindelse med virksomhedens strategisk planlægning vil der blive sat mål for, hvad der 

skal opnås. Virksomhedens stærke og svage sider og omverdenens muligheder og trusler 

identificeres. Derudover identificeres de strukturer, systemer og processer, som kan hjælpe 

virksomheden med at nå de fastsatte mål på både kort- og langsigt.56 Som følge af Pandoras 

strategi, herunder ekspansion til nye markeder, differentiering af produkt og placering af 

produktionen i Thailand er med til at eksponere virksomheden overfor strategiske risici. Det 

kan nævnes, at Pandoras produktion er koncentreret i Thailand, hvilket gør dem meget 

sårbar, da der kan indtræffe begivenheder, der kan have indvirkning på produktionen. Deres 

drift er afhængigt af, at råvarerne kan importeres til landet, at produktionen kører, og at 

produkterne kan eksporteres ud af landet. For eksempel blev Thailand ramt af en kraftig 

monsunregn i juli 2011, hvilket har resulteret i en oversvømmelse på op til 45 cm i det 

område, hvor de har deres fabrikker. De har dog en nødplan for vandstandsstigning på op til 

1,5 meter, som har forhindret væsentlige afbrydelser. Selvom virksomheden ikke har haft 

                                                      
53 Pandoras årsrapport 2010 s.86 
54 Pandoras årsrapport 2011 s.75 
55 Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers s.63 
56 Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers s.185 
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væsentlige afbrydelser i de sidste mange år, er der stadig en risiko for, at det kan finde sted. I 

deres årsrapport oplyser de, at de løbende vurderer fordelene og risiciene ved at koncentrere 

produktionen.57 At de løbende har udvidet deres produktion i Thailand må være et udtryk for, 

at risiciene er små i forhold til fordelene.  

 

På trods af, at der ikke er nævnt noget i deres årsrapport vedrørende afdækning af 

strategiske risici, som kan være svært at afdække, har de som følge af deres strategi 

begrænset nogle af disse risici. Deres salg af produkter gennem mange salgskanaler placeret 

på forskellige geografiske markeder gør dem mindre sårbar, end hvis de kun solgte deres 

produkter til USA. Produktionen i Thailand er med til at holde deres omkostninger nede og 

sammen med deres sortiment med fokus på design og udvikling, har de en forholdsvis god 

konkurrenceposition. Pandoras strategiske risici vurderes derfor til at være af mindre 

betydning.  

 

9.3. Operationelle risici 

Hvor finansielle og strategiske risici skyldes eksterne faktorer, som en virksomhed ikke har 

kontrol over, skyldes operationelle risici interne faktorer. Operationelle risici relaterer til de 

aktiviteter der udføres i en virksomhed og kan være i forhold til systemer, mennesker, 

produkter og processer.58  

 

I 2011 har der været en række problemer i Pandora. Som tidligere nævnt hævede de priserne 

på deres produkter som følge af stigende råvarepriser med konsekvenser, som de ikke indså 

på grund af manglende indblik i salget ud af butikkerne på forhandlerniveau. Endvidere 

svigtede de kvaliteten på deres arbejde med indretning og disponering af butikker.59 Disse 

ting kan skyldes manglende eller ikke optimale processer i form af kontrol og overvågning. 

 

                                                      
57 Pandoras årsrapport 2011 s.26 
58 Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers s.61-62 
59 Pandoras årsrapport 2011 s.4 
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9.4. Delkonklusion 

Pandora er eksponeret over for en række risici som finansielle, strategiske og operationelle 

risici, hvoraf valutarisiko kun udgør en del af de finansielle risici. Set ud fra ledelsens 

synspunkt er det derfor ikke tilstrækkeligt at afdække valutarisikoen alene. For at en 

virksomhed kan have en optimal risikostyring, er det nødvendigt, at de får identificeret alle 

deres risici. Stillingtagen og beslutning for, hvorvidt de forskellige risici skal afdækkes eller 

begrænses skal nemlig foregå på baggrund af alle risici og ikke en delmængde af de samlede 

risici. 

 

Hvad angår kreditrisiko, synes Pandora at have problemer med overforfalden 

tilgodehavender, hvor der er behov for en nærmere undersøgelse, før de kan foretage 

yderligere. Derudover er de eksponeret overfor råvarerisiko som følge af deres produktion, 

hvilket de har valgt at få afdækket. I forhold til deres valg af placering af produktionen i 

Thailand, kan de blive udsat for strategisk risici, der kan have indvirkning på deres produktion. 

Hvor både de finansielle og strategiske risici primært skyldes eksterne faktorer, som 

virksomheden ikke har kontrol over, skyldes operationelle risici de interne faktorer. I Pandora 

har der været en række problemer, som kan være på grund af manglende processer.   

 

10. Afdækning af valutarisici 

Når en virksomhed har identificeret sine valutarisici, skal der tages stilling til, om disse skal 

afdækkes og i så fald, hvor meget skal der afdækkes. Derefter er det et spørgsmål om, 

hvordan disse risici afdækkes. Der er nemlig mange måder, hvorpå man kan begrænse sin 

eksponering, som kan foregå intern og ekstern.   

 

10.1. Intern afdækning 

Intern afdækning er at foretrække fremfor ekstern afdækning, som er forbundet med større 

omkostninger. Det er dog sjældent, at en virksomhed kan afdække sine valutarisici med 

intern afdækning alene.60 

 

                                                      
60 Corporate Finance s.355 
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10.1.1. Faktureringsvaluta 

Når en virksomhed udsteder faktura til deres kunder, kan de vælge hvilken 

faktureringsvaluta, de vil anvende. På denne måde kan de ændre, dele eller diversificere 

deres valutarisiko.61 En dansk virksomhed der anvender DKK som faktureringsvaluta, kan 

uden omkostninger eliminere deres risiko ved at overdrage risikoen til modparten. Dette kan 

lyde ideelt, dog kan fremgangsmåden resultere i, at potentielle kunder vælger en anden 

virksomhed, som fakturerer i deres valuta. Derudover kan der være forhold, der har 

indflydelse på, om virksomheden kan vælge hvilken valuta, de fakturerer i. Det kan være 

brancheforhold, hvor det er kutymen at anvende en bestemt valuta, for eksempel foregår 

handel med guld og sølv i USD. Styrkeforhold kan også have betydning, da man som regel vil 

stå i en svagere position, hvis modparten er en større virksomhed.  

 

10.1.2. Prisklausuler 

Ved indgåelse af aftale, kan man få indarbejdet en klausul, hvor begge parter er enige om at 

justere salgsprisen, såfremt kursen på faktureringsvaluta ændrer sig. Denne klausul er ofte 

benyttet i eksportkontrakter i importørens valuta, som er er meget volatil. For at reducere 

risikoen, bruger eksportøreren klausulet til at afdække sin valutarisiko hel eller delvis ved at 

overføre den til importøren. Ligesom ved valg af faktureringsvaluta, kan prisklausuler betyde, 

at potentielle kunder vælger et andet alternativ. Ved længere samarbejde, kan køberen og 

sælgeren aftale at dele valutarisikoen, hvis valutakursen skulle udvikle sig mere end på 

forhånd aftalt niveau.62 Dette kan være med til at styrke samarbejdet mellem to 

virksomheder. 

 

10.1.3. Netting og matching 

Metoderne netting og matching ligner meget hinanden og anvendes primært af 

multinationale selskaber med udenlandske datterselskaber. De forskellige udenlandske 

transaktioner matches eller nettes ud mod hinanden beløbsmæssigt og tidsmæssigt for at 

finde frem til nettoeksponeringer i de forskellige valuta, som så kan afdækkes eksternt. 

Fordelen ved disse metoder er, at transaktionsomkostninger reduceres ligesom omkostninger 

                                                      
61 International Financial Management s.204 
62 International Business s.398-399 
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i forbindelse med ekstern afdækning også reduceres, da det beløb der skal afdækkes bliver 

mindre.63 For at det kan lade sig gøre, er der behov for en centralstyring, som holder styr på 

de forskellige udenlandske transaktioner, der bliver rapporteret fra de forskellige 

datterselskaber. Mens netting foregår internt i koncernen, kan matching anvendes både 

internt og eksternt. Problemer kan dog opstå i forhold til den tidsmæssige aspekt ved 

indbetalinger og udbetalinger til og fra eksterne64, hvorfor koncernen kan risikere at stå i en 

situation med åbne positioner, som mangler at blive afdækket. Det kan for eksempel være, at 

de har en indbetaling, der er forsinket, men samtidigt har de en betaling, der forfalder. For at 

betale deres forpligtelser, skal de have anskaffet valuta. Når indbetalingen så sker, vil denne 

position stå som åben, da modpositionen ikke længere er tilstede.   

 

10.2. Ekstern afdækning  

Ikke al afdækning af valutarisici kan foregå intern, og det er kun nødvendigt at afdække 

nettoeksponering, som kan ske ved hjælp af finansielle afdækningsinstrumenter som 

valutaterminskontrakter, valutafutures, valutaoptioner og valutaswaps.  

 

10.2.1. Valutalån  

Man kan kurssikre et udenlandsk tilgodehavende ved at optage et lån denomineret i 

udenlandsk valuta. Valutalån kan optages i en række valutaer, hvor der er mulighed for 

omlægning til en anden valuta. Disse lån tilbydes typisk med korte løbetider med løbende 

refinansiering. Fordelen ved valutalånet er, at når der optages et lån i samme valuta og 

samme beløbsstørrelse som tilgodehavendet, elimineres valutarisikoen for de to positioner.65 

Omkostninger forbundet med denne form for afdækning er oprettelsesgebyr og 

rentebetalinger. 

 

                                                      
63 Corporate Finance s.357 
64 Multinational Finance s.214 
65 Virksomhedens valutastyring s.134 og www.nykredit.dk/erhverv/info/bank/valutalaan-multicurrency.xml og 
www.andelskassen.dk/da-DK/Erhverv/Udland/Valutalaan 
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10.2.2. Valutakonti og –kassekredit 

En valutakonto fungerer i praksis ligesom en almindelig konto. Den anvendes bare til at 

indsætte og hæve udenlandsk valuta. For hver valuta skal der særskilt oprettes en konto. 

Valutakonto er velegnet til indbetalinger og udbetalinger i samme valuta og kan bruges som 

en opsamlingskonto, hvor indbetalinger akkumuleres inden omveksling til den indenlandske 

valuta. På denne måde sparer man en masse omvekslingsgebyrer og undgår 

omvekslingsrisikoen ved at veksle frem og tilbage. Omkostninger ved at have en valutakonto 

kan være en lavere forrentning end ved placering i den indenlandske valuta og 

omvekslingsrisiko forbundet med det indestående beløb på kontoen.66 

 

Valutakassekredit er en valutakonto med trækningsret. Kassekredit skal ligesom valutakonto 

oprettes særskilt for hver valuta og ligesom en almindelig kassekredit, skal der fastsættes et 

maksimumbeløb, der kan trækkes. Valutakassekredit har den fordel, at den kan anvendes ved 

udbetalinger, som finder sted før indbetalinger. Dette giver virksomheden en vis form for 

fleksibilitet, da de ikke skal bekymre sig om, at indbetalingstidpunktet på deres 

tilgodehavende   falder senere end udbetalingen, eller at det indestående beløb ikke matcher 

med den kommende udbetaling. Omkostninger ved at have en valutakassedredit består af en 

rentebetaling af det trukne beløb.67 

 

10.2.3. Valutaterminskontrakter 

En valutaterminskontrakt er en aftale om køb og salg af et valutabeløb på et givet fremtidigt 

tidspunkt til en aftalt valutakurs.68 Da der er tale om en kontrakt, har man som virksomhed 

ved indgåelse af aftalen forpligtet sig til at købe eller sælge uafhængigt af, hvad kursen er ved 

kontraktens udløbstidspunkt. Disse kontrakter er meget fleksible, da man kan aftale 

løbetiden, beløbstørrelsen og valutatypen, hvorfor virksomhedens behov kan tilpasses, men 

på grund af manglende standardisering, er valutaterminskontrakter ikke særligt likvide.69  

 

                                                      
66 Virksomhedens valutastyring s.130 
67 Virksomhedens valutastyring s.132 
68 International Finance s.72 
69 Corporate Finance s.358 
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Kontraktens bindende virkning og fleksibilitet gør dog, at valutaterminskontrakter er velegnet 

til fuldstændig afdækning af kendte valutarisici. Dette kan være i virksomhedens interesse, 

hvis man vil være sikker på, hvor stort et beløb, der skal betales eller modtages ved en 

handel. For eksempel hvis en virksomhed har solgt varer i fremmed valuta, kan de sælge den 

pågældende valuta på termin til samme tidspunkt, som betalingen forfalder. Omvendt kan de 

ved køb af varer i fremmed valuta købe den pågældende valuta på termin.  

 

Handlen med valutaterminskontrakter foregår på de uorganiserede markeder, også kaldt 

Over the counter (OTC), hvor bankerne indgår disse kontrakter indbyrdes med hinanden eller 

med deres kunder mod betaling af et tillæg. Disse kontrakter kan løbe fra et par dage til op til 

flere år.70 

 

10.2.4. Valutafutures 

Modsat valutaterminskontrakter, handles futures på de organiserede markeder og ligner 

meget terminskontrakter til forveksling. Ligesom terminskontrakter, har man også ved 

futures pligt til at købe eller sælge til den aftalte kurs. Hvor valutaterminskontrakter er 

tilpasset den enkelte virksomheds behov, er futures standardiserede kontrakter, hvor 

beløbstørrelsen, løbetiden, valutatypen fastlagt på forhånd. For at have et marked med 

futures, er det nødvendigt at have få udløbstidspunkter, og på Chicago Mercantile Exchange 

(CME) er det marts, juni, september og december. Derudover handles futures i specifik 

beløbstørrelse:  JPY 12,500,000, GBP 62,500, EUR 125,000 osv. Endvidere er det begrænset til 

nogle bestemte valutaer.71 Dette gør, at futures ikke er ligeså fleksibe som terminskontrakter, 

og det er derfor ikke muligt at afdække sin eksponering fuldstændigt, som man kan ved 

terminskontrakter. Standardiseringen er dog med til at gør futures likvide, hvorfor man har 

større mulighed for at sælge den. 

 

Udover transaktionsomkostninger, skal køber og sælger ved handel med futures indsætte en 

marginbetaling på mellem 1-3 procent af kontraktværdien på en marginkonto. Gevinst og tab 

vil blive løbende afregnet, hvor køber og sælger skal indbetale til marginkontoen, såfremt 

                                                      
70 International Finance s.72 og s.91 
71 International Finance s.74-75  
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denne er faldet til et vist niveau. Dette er med til at minimere misligholdelse fra køber og 

sælgers side, da clearingscentralen er med til at garantere handlerne gennemføres. Futures 

har en maksimal løbetid på et år og har ligesom terminskontrakter en forholdsvis kort 

tidshorisont.72  

 

10.2.5. Valutaoptioner 

I modsætning til terminskontrakter og futures, hvor aftalen skal gennemføres, har optioner 

den fordel, at man har ret men ikke pligt til at udøve dem. Der skelnes mellem call og put 

option, hvor call optionen giver køberen mulighed for køb af et aftalt valutabeløb til en 

bestemt kurs og put optionen mulighed for salg til en bestemt kurs.73 På figur 10a ses en call 

option med en aftalt kurs på 430. Hvis kursen ved udløbstidspunktet er over 430 og dermed 

in the money, vil det give værdi når man udøver sin ret til at købe74. Omvendt hvis kursen 

kommer under 430 vil optionen være out of the money, hvorfor man vil vælge ikke at udøve 

optionen. På figur 10b ses en put option med en aftalt kurs på 430. Her vil man udøve sin ret 

til at sælge såfremt kursen ved udløbstidspunktet er under 430, mens man ved en kurs 

derover ikke vil udøve optionen.  

 

Figur 10a: Call option                     Figur 10b: Put option 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Principles of Corporate Finance s.535 (egen tilvirkning) 

 

                                                      
72 International Finance s.75 og s.91 og Corporate Finance s.359 
73 International Business s.397 
74 International Finance s.555 
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Udover put og call optioner, skelnes der også mellem europæiske og amerikanske optioner. 

Ved europæiske optioner kan man kun udøve sin ret til køb eller salg ved udløbstidspunktet, 

mens ved amerikanske optioner kan man udøve optionen på et hvilket som helst tidspunkt 

indtil  udløbstidspunktet, hvorfor denne er mere fleksibel og også dyrere.75 Ved både call og 

put optioner er der ubegrænset muligheder for gevinst, mens tabet er begrænset til de 

omkostninger, der er ved at have optionen, som er transaktionsomkostning og en præmie til 

banken. Sammenlignet med terminskontrakter og futures er omkostninger ved optioner 

større.76  

 

Da optioner giver ret til køb eller salg til en bestemt kurs, kan man bruge optioner til at 

afdække både kendte og ukendte valutarisci. Grundet større omkostninger ved optioner, er 

det bedst at bruge dem til ukendte risici. Det kan for eksempel være, at virksomheden vil 

afgive et tilbud i fremmed valuta, men ved ikke om modparten vil acceptere tilbuddet, 

hvorfor der er tvivl om hvorvidt der er behov for afdækning. Virksomheden kan så vælge at 

købe en option i forbindelse med afgivelse af tilbuddet, hvor risikoen vil blive elimineret.  

 

Optioner handles gennem bankerne på Over the counter (OTC) og på de organiserede 

markeder. På OTC kan man få tilpasset optionen til virksomhedsbehov ligesom ved 

terminskontrakt, mens på de organiserede markeder vil optionen være standardiserede og 

underlagt visse begrænsninger ligesom ved futures. Igen gør standardiseringen, at man kan 

afsætte optionen på det sekundære marked. Den maksimale løbetid for en option, som 

handles på de organiserede markeder er 3 år.77 

 

10.2.6. Valutaswaps 

Som tidligere gennemgået kan valutarisikoen på en enkelt transaktion i fremmed valuta 

afdækkes ved hjælp af forskellige finansielle afdækningsinstrumenter, men hvad nu hvis der 

er tale om en hel serie af transaktioner. Umiddelbart kan man afdække det på samme måde, 

                                                      
75 International Finance s.81 
76 International Business s.397 
77 Corporate Finance s.363-364 og International Finance s.91 
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dog kræver det, at man skal bruge en serie af terminskontrakter i stedet for én. Alternativt 

kan man bruge valutaswap.  

 

En valutaswap er en aftale mellem to parter om at bytte hovedstolen og rentebetalinger i 

forskellige valuta over en aftalt periode. Valutaswaps bliver brugt af virksomheder som 

udnytter deres komparative fordele ved at optage lån på de markeder, hvor de kan låne 

billigst, men ikke i den samme valuta som de vil låne i. Virksomhederne bytter derefter 

lånene, så de får lånet i den valuta, de gerne vil have til en lavere rente end de selv kan 

låne.78  

 

Fordelen ved valutaswap er at man kan afdække sine valutaeksponeringer i relativ lang 

periode i forhold til øvrige finansielle afdækningsinstrumenter og omkostninger for 

valutaswap er som regel også lavere. Valutaswap er ikke standardiserede, hvorfor 

virksomhedens behov kan tilpasses. Der kan dog være risiko for, at modparten ikke er i stand 

til at opfylde sine forpligtelser, mens man stadig er juridisk bindende i forhold til den 

oprindelige aftale, som man har pligt til at opfylde. Det er derfor vigtigt, at virksomheden 

laver valutaswap med en, som har en god kreditværdighed.79 

 

10.3. Delkonklusion 

Der er forskellige metoder og finansielle afdækningsinstrumenter, man kan bruge til at 

afdække sine valutarisici på. Interne metoder er at foretrække fremfor eksterne, som er  

forbundet med større omkostninger. I forhold til interne metoder, kan man ved hjælp af 

faktureringsvaluta bestemme sin valutarisiko, dog kan der være forhold der begrænser, 

hvilken valuta der kan anvendes. Netting og matching kan bruges til at finde frem til 

nettoeksponering i de forskellige valutaer, hvorved behovet for afdækning og dertil 

omkostninger reduceres. Endvidere kan man ved indgåelse af aftale få indarbejdet en klausul, 

hvor begge parter er enige om at justere salgsprisen, hvis kursen på faktureringsvaluta skulle 

ændre sig.  

                                                      
78 Corporate Finance s.368 
79 Corporate Finance s.368 og 373-375 
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Med hensyn til ekstern afdækning, kan man anvende valutalån, -konto, -kassekredit og 

finansielle instrumenter. Valutalån giver virksomheden muligheden for at afdække et 

tilgodehavende i en fremmed valuta, mens valutakonto og valutakassekredit er med til at 

matche indbetalinger og udbetalinger i fremmed valuta, hvorved vekselomkostninger 

reduceres. Af finansielle instrumenter kan man benytte valutaterminskontrakt, -futures, -

options og -swaps. Valuataterminskontrakter er tilpasset den enkelte virksomheds behov i 

forhold til valuta, beløbsstørrelse og løbetiden, hvorfor det er muligt med fuldstændig 

afdækning af en forventet valutaposition. Futures ligner til forveksling terminskontrakt, men 

er mindre fleksible på grund af standardisering. Standardisering er dog med til at gøre futures 

likvide. Mens der ved terminskontrakter og futures er en forpligtelse for at opfylde aftalen, er 

der ved optioner ret og ikke pligt. Der skelnes mellem call og put option, hvor køberen af call 

optionen giver mulighed for køb og put optionen mulighed for salg til en bestemt kurs. 

Herudover skelnes der mellem europæiske og amerikanske optioner. På grund af mulighed 

for gevinst er optioner dyrere end de to andre alternativer, hvorfor det er mest velegnet til 

ukendte risici. Ved afdækning af en serie af transaktioner over en længere periode, kan man 

anvende valutaswap, som er en aftale mellem to parter om at bytte hovedstolen og 

rentebetalinger i forskellige valutaer over en aftalt periode. 

 

11. Argumenter for og mod afdækning 

Som virksomhed er man ikke forpligtet til at foretage afdækning af sine valutarisici. Det er 

dog op til den enkelte virksomhed at tage stilling til, om de vil afdække disse ved at opveje de 

fordele og ulemper der er ved afdækning. De forskellige virksomheder står i forskellige 

situationer, og det er derfor ikke muligt at finde et entydigt svar eller løsning for alle. I dette 

kapitel analyseres argumenter for og mod af afdækning af koncernens valutarisici.  

 

11.1. Argumenter for afdækning 

11.1.1. Volatilitet og følsomhed 

Hvis der er at gøre med valutaer med lav volatilitet som for eksempel EUR kan man diskutere, 

hvorvidt der er behov for afdækning. Selvom volatiliteten er lav, kan det være en fordel at 

afdække sig, hvis man har meget store valutapositioner og de omkostninger der er forbundet 
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med dertil afdækning ikke er for høje. Med volatilitet på over 10% på de fleste af Pandoras 

primære valutaer og relative store valutapositioner, er de eksponeret overfor en større 

valutarisiko.  

 

Og som nævnt vil valutaændringen slå igennem med en følsomhed på 1 ved transaktions-

positioner, mens følsomheden på økonomiske positioner kan variere. Pandora har mange 

valutapositioner, og da deres primære valutaer er relative volatile, vil volatiliteten komme til 

udtryk i form af store svingninger, som vil påvirke deres resultat og egenkapital. Ifølge figur 

12 vil et fald i kursen på USD på 10% have en effekt på DKK 270 mio. på resultatet før skat og 

DKK 40 mio på egenkapitalen. I 2011 var resultatet før skat på DKK 2.369 mio. og egenkapital 

på DKK 5.411 mio80, hvorfor effekten svarer til henholdsvis 11% og 1%. Denne effekt er dog 

beregnet på baggrund af eksisterende sikring, hvorfor effekten vil være større, hvis Pandora 

har foretaget yderligere sikring af deres valutapositioner, og omvendt hvis de har foretaget 

mindre sikring, vil effekten være mindre.   

 

De store svingninger på resultatet er ikke hensigtsmæssigt i forhold til deres likviditet og 

planlægning. Gennem afdækning kan virksomheden reducere valutakursudsvingene og 

dermed opnå stabile pengestrømme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
80 Pandoras årsrapport 2011 s.6 
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Figur 11: Primære valutaers indvirkning på årets resultat og egenkapital efter sikring
81 

 

Kilde: Pandora årsrapport 2011 s.75 

 

11.1.2. Udfald og sandsynlighed 

Man kan behandle risici på forskellige måder afhængigt af, hvilke beslutninger man er 

kommet frem til vedrørende de forskellige risici. Disse beslutninger kan være at acceptere, 

undgå, reducere eller overføre risikoen, baseret på risikoens udfald og sandsynligheden for 

udfald.82 Hvis der er tale om lav risiko, hvor man mener, at påvirkningen er begrænset, skal 

man ifølge figur 12 ikke foretage noget, men derimod acceptere risikoen. Det kan for 

eksempel være, at virksomheden har en lille valutaposition i en ikke særlig volatil valuta, hvor 

der kun er en mindre risiko for valutakursændring.  

 

Set ud fra ledelsens synspunkt vil Pandoras valutarisiko ikke høre til lav risiko, hvor de skal 

acceptere den, eller mellem risiko hvor sandsynligheden for udfaldet er lav jævnfør figur 12. 

Man kan diskutere om risikoen er høj eller mellem med mindre væsentlig påvirkning. Taget i 

betragtning at en stor del af deres omsætning kommer fra lande, hvor valutakurserne er 

relative volatile, må deres valutarisiko betragtes som høj, og de skal derfor reducere og 

kontrollere risikoen. 

 

                                                      
81 Analysen er baseret på monetære aktiver og forpligtelser ved udgangen af 2011 og behandler ikke forventede 
valutapengestrømme. Pandoras årsrapport s.75 
82 Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers s.90 
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Figur 12: Risk mapping and response 
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Kilde: Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers s. 90 

 

11.1.3. Værdiskabelse 

Ved hjælp af afdækning kan man reducere udsvingene på valutakurser som afspejles i 

virkomhedens indtægter og udgifter. Afdækning kan imidlertid være forbundet med 

omkostninger afhængigt af, hvordan og hvor meget man har valgt at afdække sine 

valutapositioner. Umiddelbart virker det ikke som om, at afdækning er med til at skabe værdi 

for virksomheden. Men afdækning er med til at reducere sandsynligheden for, at 

virksomheden kommer ud i økonomiske problemer, som kan komme til at koste 

virksomheden. På indtægtsiden kan det være mistede omsætning som følge af, at kunderne 

handler andet steds, idet de er bange for, at de mister deres krav på reklamation og service, 

hvis virksomheden skulle gå konkurs. I forhold til leverandørerne kan virksomheden miste 

deres kreditværdighed, som betyder at de skal betale kontant, og i forhold til fremmedkapital 

kan de risikere højere låneomkostninger som kompensation83. Pandora er en noteret 

virksomhed, hvor stor udsving i aktiekursen som følge af valutakursændringer betyder større 

afkastkrav fra investorernes side. Mindre udsving i aktiekursen er derfor at foretrække, idet 

det vil gøre det billigere at skaffe kapital og dermed også billigere at drive virksomhed. 

Derudover er afdækning med til at øge sandsynligheden for, at virksomheden kan følge deres 

ønskede strategi, som er nøglen til deres værdi84. Ved planlægning er der lagt et budget over 

                                                      
83 Multinational Finance s.186 
84 Multinational Finance s.185 
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de forskellige omkostninger og indtægter, hvor lavere indtægter på grund af negativ 

valutakursudvikling kan resultere i, at planlagte aktiviteter ikke bliver gennemført. Afdækning 

er derfor med til at skabe værdi for virksomheden på forskellige måder.  

 

11.2. Argumenter mod afdækning 

11.2.1. Omkostninger 

I forhold intern afdækning som er forholdsvis billig, kræver ekstern afdækning større 

omkostninger. For eksempel vil fakturering i en anden valuta ikke kræve det store arbejde, 

mens der vil altid være omkostninger i forbindelse med at indgå i en valutaterminskontrakt 

eller swap aftale og køb af futures og option. Derfor er intern afdækning at foretrække, dog 

er det sjældent muligt at få afdækket al valutarisici. I forhold til Pandora som har en masse 

åbne valutapositioner, vil det ikke være muligt at få en fornuftig afdækning af disse alene ved 

hjælp af intern afdækning. Ledelsen, som er interesseret i at sikre stabile cash flows, vil være 

for ekstern afdækning, hvorfor der i koncernen er politikker for at sikre valutarisici. Hvor 

meget der skal afholdes i omkostninger til ekstern dækning afhænger af virksomhedens 

risikovillighed og cost-benefit. Carlsberg anvender for eksempel ikke ekstern afdækning af 

deres valutaeksponering i virksomheder i Østeuropa på grund af høje omkostninger med 

afdækningen af disse valuta over længere periode85. Hvis der er at gøre med valutaer, som 

ikke har stor volatilitet, kan de omkostninger der er forbundet med afdækning overstige den 

eventuelle valutakursændring, hvilket ikke er økonomisk rentabel.  

 

11.2.2. CAPM 

CAPM modellen er en meget anvendt risiko og afkast model, som kan bruges til at finde 

forventet afkast Ri på en given investering og er bestemt af den risikofrie rente Rf, beta som 

er et udtryk for den systematiske risiko, og risikotillægget (Rm - Rf), som er forskellen mellem 

markedsrenten og den risikofrie rente, se figur 13.86 Risiko og afkast hænger sammen på den 

måde, at man som investor vil kræve højere afkast, jo højere risikoen der er ved en 

investering. 

 

                                                      
85 Carlsberg årsrapport 2010 
86 Corporate Finance s.253-254 



49 
 
 

Figur 13: CAPM 
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Kilde: Corporate Finance s.253 

 

Den totale risiko består af systematisk og usystematisk risiko. Ifølge CAPM er det den 

afgørende risiko systematisk risiko, som ikke kan bort diversificeres. Dette skyldes, at såfremt 

en investor betragter valutarisiko som usystematisk, kan man bort diversificere fra denne 

risiko ved at have en diversificeret portefølje. Omvendt hvis en investor betragter valutarisiko 

som systematisk risiko, vil det ikke give nogen værdi for virksomheden at afdække risikoen 

ved hjælp af finansielle kontrakter, som er prissat efter CAPM. I den perfekte verden, hvor 

der ikke er nogen transaktionsomkostninger og risiko for misligholdelse, vil de finansielle 

kontrakter have en værdi på 0. I den virkelige verden reduceres virksomhedens værdi med 

transaktionsomkostninger.87 CAPM argumenterer derfor imod afdækning af finansielle 

kontrakter, da man som investor selv kan diversificere sig fra usystematisk risiko, mens det 

ved systematisk risiko ikke giver værdi for virksomheden.  

 

Ligesom mange modeller, er CAPM baseret på en række antagelser, som ikke altid er 

realistiske. Der kan rejse spørgsmål om, hvorvidt modellen kan anvendes til argumentation 

mod afdækning. Ved systematisk risiko kan værdien på finansielle kontrakter diskuteres. Hvis 

Pandora ikke sikrer deres pengestrømme mod valutarisiko, kan de risikere, at valutakurserne 

udvikler sig negativt, hvilket kan påføre virksomheden store tab. Ved hjælp af finansielle 

kontrakter kan de reducere eller eliminere risikoen, hvorfor disse synes at have en stor værdi 

for virksomheden.  

 

11.2.3. Miller og  Modigliani (MM) 

Ifølge Miller og Modigliani er udbyttepolitikken og kapitalstruktur irrelevante i en verden 

uden skatter, transaktionsomkostninger og markedsimperfektioner. Deres argument er, at  

man som investor kan gøre det samme som virksomheden. I forhold til kapitalstruktur, kan 

                                                      
87 Multinational Finance s.181 
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investoren selv låne penge i stedet for, at virksomheden gør det.88 Dette argument kan 

anvendes på afdækning af valutarisiko, hvorfor virksomhedens afdækning er irrelevant. For 

en investor kan der dog være begrænsninger med hensyn til afdækning. De anvendte 

instrumenter som terminskontrakter, futures og optioner handles i visse størrelsesorden og 

er forbundet med  transaktionsomkostninger. Derudover er de tidligere nævnte metoder til 

intern afdækning som anvendelse af faktureringsvaluta og prisklausuler begrænset til 

virksomhedens brug. For en investor er muligheden for selv at afdække risikoen derfor 

begrænset, hvilket er en svaghed ved MMs argument. Endvidere vil de omkostninger der er 

forbundet med afdækning for den enkelte investor være for store. Set ud fra investorens 

synspunkt, vil det også være nemmere at lade virksomheden foretage afdækning. Ledelsen i 

virksomheden vil også synes, at det er bedst, at virksomheden foretager den nødvendige 

afdækning for derved at sikre stabile cash flows, således at forskellige interesser tilgodeses. 

MMs argument mod afdækning er derfor ikke stærk nok, da der i den virkelige verden er 

mange ting, der skal tages højde for.  

 

11.2.4. Købekraftsparitetsteorien 

Ifølge købekraftsparitetssteorien vil valutakurserne bevæge sig mod et niveau, hvor de 

forskellige valutaer giver den samme købekraft i alle lande. Med andre ord bliver 

valutakursændringer udlignet af prisændringer.89 Der vil således ikke være valutarisiko, 

hvorfor der heller ikke er behov for at foretage afdækning. Men er det nu også rigtigt. Hvis 

dette er tilfældet, vil de forskellige virksomheder jo ikke betale store beløb til afdækning af 

deres positioner. En af forudsætningerne for denne teori er, at prisforskellen mellem landene 

udlignes gennem arbitrage, hvorved der er tale om ”loven om en pris”. Der er imidlertid en 

række forhold som transportomkostninger og handelshindringer i form af told og 

importkvoter, som kan forhindre prisudjævningen90. Et andet problem med teorien er, at 

tilpasningen mellem prisændringer og valutakursændringer ikke umiddelbart sker med det 

samme, men med store forsinkelser i den virkelige verden.91 På grund af den forsinkede 

tilpasning, vil virksomheden være eksponeret over for valutarisiko. Og når en virksomhed er 
                                                      
88 Principles of Corporate Finance s.426 og Multinational Finance s.182 
89 Økonomisk teori s.453 
90 Økonomisk teori s.453-454 
91 Multinational Finance s.180-181 og Økonomisk teori s.453 
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udsat for valutarisiko, vil der opstå behov for afdækning. Købekraftsparitetsteorien som 

argument mod afdækning holder derfor ikke.  

 

11.3. Delkonklusion 

Som gennemgået er der en række argumenter for og mod afdækning. De valutakurser, som 

Pandora beskæftiger sig med, har en vis volatilitet, hvorfor afdækning vil reducere 

volatiliteten og sikre mere stabile pengestrømme, således at ønskede aktiviteter kan 

gennemføres, hvilket er med til at skabe værdi for virksomheden. I forlængelsen af 

volatiliteten, skal der også tages højde for følsomheden. Ved transaktionspositioner slår 

valutaændringen igennem positionen på med en følsomhed på 1, mens følsomheden ved 

økonomiske positioner kan variere. Derudover vurderes det, at der er stor sandsynlighed for, 

at valutarisikoen finder sted. Som følge af eksponeringen i flere valutaer er valutarisikoen høj, 

og der er derfor behov for styring og kontrol af risikoen.  

 

Omkostninger og teorierne CAPM, Miller og Modigliani og købekraftsparitetsteorien 

argumenterer mod afdækning. Det er ikke gratis at sikre sig, og ved ekstern afdækning har 

man overført risikoen til en anden part gennem betaling ligesom en forsikring. Man skal 

derfor opveje fordele og ulemper ved at anvende de forskellige metoder of instrumenter. 

CAPMs argument, at finansielle instrumenter ved systematisk risiko ikke giver værdi for 

virksomheden synes ikke at være rigtigt, da manglende afdækning kan påføre virksomheden 

tab. Miller og Modiglianis argument, at en investor selv kan afdække risikoen synes heller 

ikke at være valid på grund af den enkelte investors begrænsede muligheder for afdækning. 

Købekraftsparitetsteori, hvor valutakursændringer blive udlignet af prisændringer, falder også 

til jorden som følge af den forsinkede tilpasning af prisændringer og valutakursændringer. På 

den teoretiske plan kan disse teorier have deres berettigelse, men de er baseret på 

forudsætninger, som ikke er tilstede i den virkelige verden. De vurderes derfor ikke at være 

valide. Det kan konkluderes, at argumenterne for afdækning fremstår stærkere i forhold til 

argumenterne mod. Pandora skal derfor foretage afdækning af deres valutarisici.  
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12. Pandoras afdækning af valutarisici 

Som følge af Pandoras aktiviteter og investeringer, hvor indbetalinger og udbetalinger ikke 

foregår i samme valuta, vil der opstå åbne valutapositioner. Det er tidligere kommet frem til 

den konklusion, at Pandora skal afdække deres valutarisici. Denne afdækning kan foregå på 

forskellige måder ved hjælp af en sammensætning af forskellige metoder og instrumenter, og 

kan foregå internt og/eller eksternt.  

 

12.1. Intern afdækning  

For Pandora kan de kun anvende faktureringsvaluta i begrænset omfang til at minimere deres 

valutarisiko. Da Pandora er en dansk virksomhed, som har meget international handel og er 

derfor i konkurrence med mange andre udenlandske virksomheder, vil det i de fleste tilfælde 

ikke være muligt at fakturere i DKK, som er en meget lille valuta. Til de danske og måske de 

skandinaviske kunder, kan Pandora fakturere i DKK, men dette er ikke en mulighed ved salg til 

andre lande. Til de europæiske kunder kan de vælge at fakturere i EUR, som er en almindeligt 

anvendt valuta i Europa, og som kun ændrer sig begrænset i forhold til DKK på grund 

fastkurspolitikken. Med hovedparten af deres indtægter i USD, EUR, GBP, AUD og CAD har 

Pandora valgt de faktureringsvalutaer, der synes at være mest hensigtsmæssigt på de 

forskellige markeder.  

 

Med hensyn til prisklausuler kan det være svært at vurdere, hvorvidt det er en god løsning til 

at minimere valutarisikoen. Udover at der skal forhandle om prisen på produktet, skal der for 

hver kontrakt der indgås med en udenlandsk kunde have indarbejdet en prisklausul, hvor der 

skal tages stilling til størrelsen af prisjusteringer ved eventuelle kursændringer. Disse 

prisjusteringer vil være forskelligt fra kontrakt til kontrakt, hvilket kan være besværligt for 

både køberen og sælgeren. Ud fra kundens synsvinkel er prisklausuler forbundet med 

prisusikkerhed, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Formålet med en kontrakt er netop at få 

fastlåst betingelserne. For Pandora vil prisklausulerne kræve meget arbejde, når man tænker 

på, at de har omsat for DKK 6,5 mia. i 2011, hvilket alt andet lige betyder, at de har mange 

kontrakter. I stedet kan det afdække deres positioner på anden vis, som vil gavne begge 

parter. Prisklausuler er derfor ikke anbefalelsesværdigt.  
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I Pandora foregår risikostyringen centralt gennem enheden Group Treasury. Det er 

koncernens politik at sikre de valutarisici, der er knyttet til risikoen for faldende 

nettopengestrømme som følge af valutakursændringer.92 At risikostyringen foregår centralt, 

indikerer det, at de bruger netting til opgørelse af deres nettovalutapositioner for derpå at 

foretage afdækning. Det er dog tvivlsomt, om de bruger matching, som kræver større 

koordinering mellem de forskellige enheder i koncernen. At matche positionerne 

valutamæssigt, beløbsmæssigt og tidsmæssigt på tværs af enhederne kan være en svær 

opgave, især når der ikke er plads til tidsforskydning mellem indbetalinger og udbetalinger. 

Hvis en stor indbetaling i en specifik valuta til betaling af en forpligtelse er forsinket, kan 

Pandora  stå i en meget uheldig situation. Det kan forestilles, at moderselskabet har meget 

store transaktioner i forhold til datterselskaberne, hvorfor matching kun er relevant for 

datterselskaberne. Såfremt Pandora ikke anvender matching, kan de overveje at benytte 

denne metode til afdækning af deres positioner for deres datterselskaber.    

 

12.2. Ekstern afdækning 

12.2.1. Valutalån, -konto og -kassekredit 

Det nævnes kun i årsrapporten, at Pandora har revolverende kreditfaciliteter for DKK 2.500 

mio. og mindre lokale bankkreditter. Umiddelbart er det ikke særligt hensigtsmæssigt at have 

kreditter for DKK 2.500 mio., når mange af deres indtægter og omkostninger er i andre 

valutaer. Dette kan være på grund af den centrale styring, hvor størstedelen af 

datterselskabernes likviditetsbehov bliver dækket gennem interne lån denomineret i 

datterselskaberne lokale valuta.93 Tilbagebetalingen af kreditter vil dog foregå i DKK, hvorfor 

lånene vil være forbundet med valutarisiko. I stedet kan Pandora optage valutalån og låne 

videre til datterselskaberne. Alternativt kan datterselskaber selv optage lån og enten få en 

kassekredit eller få forhøjet kassekreditten afhængigt af situationen. Ved investeringer kan de 

optage lån og ved almindelig drift kan kassekreditten sikre en mere fleksibel likviditetsstyring. 

Det er dog ikke sikkert, at det enkelte datterselskab kan opnå samme lånevilkår som Pandora, 

hvilket skal tages i betragtning. 

                                                      
92 Pandoras årsrapport 2011 s.74 
93 Pandoras årsrapport 2011 s.74 
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Pandora bør overveje at få oprettet valutakonti til deres relevante valutaer som USD, EUR, 

GBP, AUD og CAD, hvis de ikke allerede har gjort det, således at de får samlet indtægterne 

sammen til en vis størrelse inden veksling til DKK, hvorved omkostningerne dertil reduceres. 

Der vil dog stadig være valutarisiko knyttet til de indeståender, eftersom der ikke er en 

decideret matching mellem indtægter og omkostninger. Her er det nødvendigt at tage stilling 

til, om man vil afdække valutarisikoen, og hvor meget der skal afdækkes. Det er især oplagt at 

have en valutakonto til USD, hvor en stor del af Pandoras indtægter og omkostninger i 

forbindelse med indkøb af råvarer er i. På denne måde undgår de at betale for en masse 

gebyrer i forbindelse med vekslingen og dermed valutarisikoen.  De kan eventuelt få knyttet 

kassekredit til deres USD konto, så de ikke behøver at hæve penge fra deres DKK konto for at 

veksle til USD, hvis de ved, at der kommer en indbetaling lidt senere efter udbetalingen.  

 

12.2.2. Valutaterminskontrakter 

Som tidligere nævnt er valutaterminskontrakter meget fleksible, idet man kan aftale 

løbetiden, beløbstørrelsen og valutatypen, hvorfor virksomhedens behov kan tilpasses. Det 

fremgår af deres årsrapport, at de anvender finansielle instrumenter som 

valutaterminskontrakter, sølv- og guldfutures, valuta- og renteswaps, optioner og lignende til 

styringen af deres finansielle risici94. Da Pandoras afdækning foregår på baggrund af et 

rullende 12 måneders likviditetsbudget, kan de risikere at afdække for meget eller for lidt i 

forhold til, hvor meget der faktisk skal afdækkes. Et budget er kun en prognose over deres 

forventede indtægter og udgifter, men det er de bedste estimater, de har at arbejde ud fra. 

Der er derfor stor sandsynlighed for, at forudsætninger for terminskontrakter ændres. Dette 

er imidlertid ikke et problem, idet der er en række muligheder for ændring af 

terminskontrakten som forlængelse, delafvikling og lukning af terminsforretningen95.   

 

Terminskontrakter vil være en god løsning til at sikre valutarisikoen 100% 1-3 måneder frem, 

idet budgettet på kort sigt kan forudsiges mere nøjagtigt end på lang sigt. Her kan de udnytte 

terminskontraktens fleksibilitet, så de får deres positioner afdækket som ønsket. Men jo 

længere sigt de afdækker, des større er sandsynligheden for afvigelse i budgettet, hvorfor 

                                                      
94 Pandoras årsrapport s.72 
95 Finansielle instrumenter s.48 
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terminkontraktens fleksibilitet ikke bliver fuldt udnyttet. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt 

anvendelsen af terminskontrakter er en god løsning for Pandora på de positioner, hvor 

beløbsstørrelsen ikke er helt faste. Og når de kun i en vis udstrækning har behov for den 

fleksibilitet, som terminskontrakter tilbyder, er det vigtigt at vurdere, om den højere pris kan 

retfærdiggøres, og om der er alternative løsninger, som bedre kan passe til deres behov. 

 

12.2.3. Valutafutures 

Valutafutures ligner meget valutaterminskontrakter. Forskellen ligger i, at futures er 

standardiserede, hvilket gør, at de er billigere og mere likvide end terminskontrakter. 

Pandora bruger futures til at afdække deres råvarerisiko, men det fremgår ikke klart af deres 

årsrapport, om de bruger futures til afdækning af deres valutarisiko. Som følge af 

standardiseringen er futures afgrænset til nogle bestemte valutaer, hvor DKK ikke indgår som 

en af dem. Hvis de vælger at bruge futures, skal de derfor vælge de futures, som har 

modregningsvaluta i EUR. Da deres transaktioner hovedsageligt foregår i store valutaer, vil 

det ikke være et problem at finde futures med modregningsvaluta i EUR. For Pandora kan 

anvendelsen af futures være et godt alternativ til terminskontrakter eller supplement dertil. 

Dette skal begrundes i, at de ikke får fuldt udnyttet fleksibiliteten ved terminskontrakter på 

grund af de usikkerheder, der er forbundet med budgettet. Ifølge deres politik er deres 

afdækning ret specificerede, hvilket betyder at afdækning med futures ikke er tilstrækkeligt 

med mindre der sker en ændring af politikken. De kan dog vælge af afdække noget af deres 

positioner med futures og det resterende med terminskontrakt, således de opnår den 

ønskede dækning. Som førnævnt vil der være løbende afregninger i forbindelse med futures 

for at minimere misligholdelse. Dette vil kræve større arbejde sammenlignet med 

terminskontrakter, men bliver opvejet af lavere omkostninger.  

 

12.2.4. Valutaoptioner 

Udover terminskontrakter bruger Pandora også optioner til at sikre deres valutarisiko. Dette 

skyldes sandsynligvis, at de afgiver mange tilbud i forskellige valutaer, hvor ikke alle afgivne 

tilbud bliver til noget. For Pandora vil der ikke være valutarisiko, hvis tilbuddet ikke 

accepteres af modparten, men hvis det bliver til en bindende aftale, vil de få en åben position 
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med tilhørende valutarisiko. Ved sådanne positioner hvor der er usikkerhed for, hvorvidt der 

vil opstå en valutarisiko, vil optioner have sin berettigelse på trods af den højere pris 

sammenlignet med andre afdækningsinstrumenter. Ved hjælp af optioner kan de afdække 

valutarisikoen i forbindelsen med afgivelse af tilbud med mulighed for ikke at udøve 

optionen, hvis tilbuddet skulle falde til jorden og kursen udviklet sig i en forkert retning. 

Selvom Pandora ikke får en aftale på plads, kan de stadig drage nytte af optionen ved at 

udøve den og få hentet noget af pengene hjem til dækning af omkostninger til præmien, 

såfremt kursen har udviklet sig gunstigt. Det skal dog understreges, at de bør kun bruge 

optioner, hvis de har forventning om, at der er mulighed for valutarisiko på grund af åben 

position, ellers vil der være tale om spekulation og ikke afdækning. Pandoras kerneforretning 

er at producere og sælge smykker. Spekulation er ikke en del af forretningen, hvilket de skal 

holde sig væk fra.  

 

Hvis de i stedet afdækker ukendte valutarisiko med terminskontrakter kan der være risiko for, 

at de står med en åben position i form af en terminskontrakt, som skal lukkes med en modsat 

kontrakt, hvilket kan blive dyrt. Valutaoptioner er derfor helt klart at foretrække, når der er at 

gøre med ukendte valutarisiko.  

 

12.2.5. Valutaswaps 

Som tidligere nævnt bruger Pandora også valutaswaps til at sikre deres valutarisiko. Dette kan 

skyldes, at de har en fordel ved at låne penge i Danmark i form af lavere renter. Endvidere 

kan det skyldes, at de har en stor omsætning i forskellige valutaer, som kun kan matches 

begrænset med deres omkostninger, hvilket betyder, at de har en stor eksponering. På de 

valutaer, hvor indtægterne er større end omkostninger, kan de optage lån i DKK for derpå at 

bytte det til en anden valuta. De kan for eksempel bytte det ud med et USD lån, idet deres 

omsætning er størst i USA og udfra forudsætningen om, at deres udgifter i USD er lavere end 

indtægter i samme valuta. De kan så bruge indtægterne fra deres omsætning i USD til at 

betale afdrag og renter på deres USD lån, hvorved eksponeringen i USD reduceres. For at det 

kan fungere, kræver det dog, at Pandora har stabile indtægter i USD i længere periode som 

kan bruges til at tilbagebetale lånet med, ellers kan der opstå behov for, at de skal fremskaffe 
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USD til betaling af lånet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt og kan være dyrt. På allerede 

etablerede markeder, hvor indtægterne er stabile, kan de bruge valutaswaps til at reducere 

deres eksponering, hvilket er en billigere løsning end at bruge terminskontrakter, da der skal 

have lavet mange kontrakter. På de nye markeder med en ny valuta eller de markeder med 

ustabile indtægter, vil swaps ikke være en god løsning. Her kan de med fordel bruge andre 

metoder eller instrumenter. De kan alternativt supplere swaps med terminskontrakter eller 

futures for at opnå den ønskede dækning. 

 

12.3. Delkonklusion 

Pandora har klare politikker for sikring af deres valutarisiko, hvor de prøver at afdække deres 

risiko så vidt muligt på kort sigt, mens risikoen på længere sigt bliver afdækket i begrænset 

omfang. Dette synes at være en god praksis, da det er svært at forudsige indtægter og 

udgifter på lang sigt, hvorfor det også vil være svært at afdække dertil afledte risiko. For 

meget afdækning kan nemlig resultere i unødvendige omkostninger. For at opfylde deres 

politikker, bruger de en stor del af de metoder og instrumenter, der er gennemgået, hvilket 

synes at være fornuftigt. Pandora kan sammensætte de forskellige metoder og instrumenter 

på mange måder, så de kan få tilpasset deres behov i forhold til deres ønskede afdækning. 

Det kan imidlertid være svært at konkludere, hvad der er den bedste løsning for dem. Den 

bedste løsning nu er ikke nødvendigvis den bedste løsning om et år. Det skal understreges, at 

deres situation kan ændres, hvorfor deres måde at afdække på skal løbende revurderes.  

 

I det omfang det er muligt, bør de fakturere i enten DKK eller EUR, således at de ikke 

udsætter sig selv for unødvendige risiko. På de større markeder hvor der anvendes bestemte 

valutaer, skal Pandora ikke fakturere i andre valutaer, ellers kan det påvirke deres salg og 

konkurrenceevne negativt. Hvad angår prisklausuler, er disse ikke anbefalelsværdigt for 

Pandora, idet de må have mange kontrakter, hvilket betyder for meget besvær for dem og 

deres kunder.  

 

Som følge af Pandoras centrale styring bruger de netting, som er en god og billig måde at 

reducere deres eksponering på. Udover netting kan de overveje at bruge matching i forhold 
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til datterselskabernes transaktioner, dog skal de være opmærksom på, at denne metode i høj 

grad kræver koordinering.  

 

Med hensyn til optagelse af lån i DKK, kan det overvejes, om det måske er en bedre ide at 

optage lånet i en anden valuta, således at de kan bruge deres indtægter i en udenlandsk 

valuta til betaling af gælden. Det kan derudover anbefales at have valutakonto for de 

valutaer, hvor der sker mange transaktioner, som går begge veje. Dette er især gældende for 

USD, hvor store omkostninger i form af indkøb af råvarer og indtægter foregår i denne valuta. 

Ved at have valutakonto kan de minimere transaktionsomkostninger i forbindelse med 

vekslingen og tilhørende valutarisiko. 

 

Pandora bruger tre ud af de fire instrumenter, som er blevet gennemgået. Valutaswaps er 

helt klar at foretrække ved de valutaer, hvor der er stabile indtægter i længere periode, da 

omkostninger er relativ lave sammenlignet med andre instrumenter. De kan med fordel 

bruge valutaswaps som den primære afdækningsinstrument og supplere det med enten 

futures og/eller terminskontrakter, hvorved deres eksponering yderligere reduceres. Ved 

afdækning af ukendte valutarisiko som afgivelse af tilbud, vil optioner være den bedste 

løsning på trods af prisen.  

 

13. Konklusion  

Åbne positioner i Pandora opstår som følge af deres aktiviteter i form af køb og salg til 

forskellige land i forskellige valutaer. Når de køber varer vil der opstå en forpligtelse, mens 

ved salg vil der opstå et tilgodehavende, idet betalingerne ikke finder sted på samme 

tidspunkt som ved indgåelsen af en kontrakt.  

 

Pandoras valutarisiko kan måles ved at opgøre de forskellige positioner i forskellige valutaer. 

Idet risikoen kun opgøres på transaktionspositioner anvendes formlen: volatilitet x position x 

følsomhed, hvor følsomhed vil være 1, idet ændring af valutakurs vil slå igennem på 

positionen med den fulde effekt. En stor del af Pandoras valutarisiko relaterer til deres salg i 

USA.  
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Pandora kan afdække sine valutrarisici ved at anvende forskellige metoder og instrumenter. 

De interne metoder er at foretrække, da de er forbundet med mindre omkostninger 

sammenlignet med eksterne. Interne metoder omfatter faktureringsvaluta, prisklausuler og 

netting og matching. Brugen af faktureringsvaluta er anfalelsesværdigt, idet det er forbundet 

med meget lidt arbejde, men der kan være forhold, der kan begrænse brugen af denne 

metode. Omvendt kræver prisklausuler meget arbejde, eftersom der hele tiden skal 

forhandles med den enkelte kunde, hvor meget prisen må ændre sig, når valutakursen 

ændres. Metoden synes at være for besværligt for både køber og sælger, hvorfor denne 

metode ikke kan anbefales. Netting og matching kan bruges til at nette de forskellige 

valutapositioner for at finde frem til nettopositioner i forskellige valutaer, hvorefter disse kan 

afdækkes eksternt. Dette er med til at minimere omkostninger til afdækning, hvilken er en 

fordel. Netting er nemmere at have med at gøre sammenlignet med matching, som også 

foregår eksternt, hvor der kan være risiko for tidsforskydning mellem indbetalinger og 

udbetalinger, hvilket kan have konsekvenser.  

 

De eksterne metoder omfatter valutalån, valutakonto, valutakassekredit og finansielle 

instrumenter. Man kan kurssikre et udenlandsk tilgodehavende ved at optage et lån på 

samme beløbsstørrelse denomineret i udenlandsk valuta, hvorved valutarisikoen elimineres. 

Valutakonto kan bruges som transaktionskonto eller som opsamlingskonto, således at der 

bliver færre vekslinger og dermed mindre transaktionsomkostninger. Man kan få oprettet en 

kassekredit til sin valutakonto, som giver fleksibilitet i forhold til likviditetsstyringen. 

 

Valutaterminskontrakter og futures ligner hinanden, dog er futures standardiserede, hvorfor 

koncernens behov ikke kan tilpasses. Ved begge instrumenter er man forpligtet til at købe 

eller sælge, hvorfor de er bedst til at afdække kendte valutarisiko. Ved optioner har man 

derimod ret men ikke pligt, og på grund af den højere pris på optioner, er det bedst at bruge 

dem til at afdække ukendte valutarisiko. Valutaswaps er forbundet med lavere omkostninger 

og længere tidshorisont og kan bruges til at afdække valutaeksponeringer i længere periode.   
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Pandoras nuværende valutarisikostyring synes at være fornuftigt, hvor de bruger forskellige 

metoder og instrumenter til afdækning af deres valutarisiko. Det kan imidlertid være svært at 

konkludere, hvad den optimale løsning er for Pandora, idet de kan sammensætte de 

forskellige metoder og instrumenter på mange måder, og det vides ikke i hvor stort omfang 

disse anvendes. En optimering af deres valutarisikostyring vil være at bruge valutakonti i 

større omfang, hvis de ikke i forvejen gør det, således at de bruger indbetalinger til betaling af 

deres forpligtelser i samme valuta. Derudover kan de få samlet beløbene til en vis størrelse 

inden veksling, hvorved transaktionsomkostninger reduceres. Til afdækning af løbende 

stabile indtægter kan det anbefales at bruge valutaswaps, som har en lang tidshorisont og er 

en billigere løsning sammenlignet med andre instrumenter. De kan kombinere swaps med 

futures og/eller terminskontrakter afhængigt af deres risikovillighed. Optioner kan de 

anvendes ved afgivelse ved tilbud, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt der vil opstå en åben 

position med tilhørende risiko.  
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