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1.0 Indledning 

Mange relaterer optionsaflønning til de historier, pressen har haft fokus på i det danske erhvervsliv i de 

seneste år – der var bl.a. sagen om de tre direktører, der slap fra bankkrakket i Roskilde Bank med en 

samlet bonus på 55 mio. kr., og så var der Daniscos’ to direktører, der hver fik 50 mio. kr. efter, at 

virksomheden blev solgt til Amerikanske Dupont samt historien om den administrerende direktør i 

Genmab, der fratrådte sin stilling og udover fratrædelsesgodtgørelse på tre års løn, fik indløst 

aktieoptioner for 18 mio. kr.1 

I relation blandt andet til ovenstående sager har optionsaflønning vakt stor opsigt igennem de seneste 

år, og flere løneksperter mener, at denne form for aflønning vil fortsætte sin stigende tendens.2 Dette 

kan virke undrende, når medierne har stillet skarpt på brugen af den, og dermed givet anledning til stor 

debat om det fornuftige i anvendelsen af incitamentsprogrammer som optionsaflønning.  

De danske børsnoterede virksomheder står overfor til - eller fravalg af incitamentsprogrammer, der på 

den ene side har til hensigt at øge motivationen og effektiviteten hos medarbejderne og dermed 

konkurrenceevnen, og på den anden side kan være årsag til uhensigtsmæssige incitamenter, som kan 

have fatale følger for virksomheden. Hvorvidt virksomhederne alene fokuserer på de positive aspekter, 

er endnu uvis. I 2007 blev der foretaget en undersøgelse danske børsnoterede virksomheders 

anvendelse af optionsaflønning, som viste en stigende tendens 3 , men hvorfor foretrækkes denne 

aflønningsform, frem for almindelig bonus? Findes der ikke en ’bagside af medaljen’? 

                                                        
1 Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten; Bonusguld til topchefer, 2011 
2 Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten; Bonusguld til topchefer, 2011 
3 Kilde: Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede virksomheder, 2007 
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 Mange forskellige parter har interesser i virksomhedernes brug af optionsaflønning. Ikke blot 

virksomhedens aktionærer, men også revisorer og andre investorer. Der kræves en vis gennemsigtighed 

på området, og netop for at undgå komplikationer mellem blandt andet aktionærer og medarbejdere, 

blev der i 2005 indført nogle nye internationale standarder, med en række krav til blandt andet 

opgørelsen af optionsaflønning i virksomhedernes årsrapporter. Ligeledes har der udarbejdet rapporter 

med anbefalinger til god selskabsledelse – her i blandt, brugen af optionsaflønning. Spørgsmålet er, i 

hvilken grad disse lovkrav og anbefalinger efterleves i de danske børsnoterede virksomheder. 

1.1 Problemformulering 

Aktieoptioner er oppe i tiden – ikke mindst i medierne. Aktiebaseret aflønning er i dag en almindelig 

del af den samlede aflønning af virksomhedsledere og medarbejdere – Det er hensigten, at 

aktieoptionerne skal fungere som et middel til at ensrette de medarbejderes interesser med 

virksomhedens ejere, samt anspore dem til at forblive i virksomheden. 

Optionsaflønning har primært med hjælp fra medierne fået en negativ reference, som ønskes nærmere 

belyst. Hensigten er dels at få forståelse for motiverne bag optionsaflønning samt de mulige 

konsekvenser heraf, og dels at skabe et overblik over de lovkrav, de danske børsnoterede virksomheder 

skal efterleve i henhold til opgørelsen af årsrapporten. Det kan virke undrende hvordan kritikken 

fortsætter, når reglerne for opgørelsen af optionsaflønning øges – måske disse to faktorer skal ses uden 

sammenhæng… 

Qua min igangværende uddannelse i finansiering, har jeg stiftet bekendtskab med de teoretiske, 

beregningsmæssige metoder til værdiansættelse af optioner, og finder det interessant at undersøge, 

hvorvidt disse anvendes i praksis, når de danske virksomheder skal oplyse om 

optionsaflønningsprogrammerne i deres årsrapporter.  

Ovenstående frembringer følgende problemformulering: 

Hvilke udfordringer opstår der i forbindelse med danske børsnoterede virksomheders 
anvendelse af optionsaflønning, og herunder værdiansættelsen af denne? 
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Problemformuleringen giver anledning til en række undersøgende spørgsmål: 

- Hvad består det finansielle instrument options grundlæggende teoretiske termer af? 

- Hvad er aktieoptionsaflønning, hvorledes anvendes den, og hvilke motiver ligger der bag? 

o Fordele og ulemper 

- Hvilke krav stilles der overordnet til den regnskabsmæssige behandling af optionsaflønning og i 

særdeleshed til oplysningsforpligtelsen og værdiansættelsen i relation til opgørelsen af 

årsrapporten? 

- Hvorledes oplyser konkrete danske børsnoterede virksomheder om deres anvendelse af 

aktieoptionsaflønning i deres respektive årsrapporter? 

o Hvordan harmonerer dette med log og teori? 

 

Opgavens opbygning vil herefter gennemgås i afsnit 1.2 med en tilhørende afgrænsning i afsnit 1.3. 
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1.2 Model- og metodevalg 

Kapitel 2 Teoretisk tilgang til begrebet optioner i bred forstand – For at skabe en grundlæggende 

forståelse for det finansielle instrument, optioner, behandles de teoretiske bagvedliggende termer, der er 

relevante for forståelse af opgavens øvrige kapitler. Teorien underbygges med eksempler de steder hvor 

dette vurderes at være relevant. Formålet med den introducerende fase er at give læser et solidt 

fundament til options-universet og skabe en naturlig overgang til opgavens efterfølgende kapitel. 

Kapitel 3 Optioner som aflønning – Fokus rettes i dette kapitel mod brugen af optionsaflønning. 

Først identificeres de grundlæggende elementer i anvendelsen af optionsaflønning, herefter diskuteres 

incitamentsteorien herfor. Der foretages en analyse af fordele og ulemper sammen med en afsluttende 

opfølgning af, hvad virksomheder kan indsætte af instanser for at minimere de mulige 

uhensigtsmæssigheder, der udgør de belyste ulemper. Kapitlet afsluttes med en opsamlende 

delkonklusion, med oplæg til kapitel 4. 

Kapitel 4 Regelsæt for virksomheden – Dette kapitel vil identificere en række af de regelsæt, som 

danske børsnoterede virksomheder skal følge i relation til opgørelsen af optionsaflønningsomfanget i 

årsrapporten. Dette vil mere konkret berøre en overordnet og kortfattet gennemgang af den 

regnskabsmæssige behandling og efterfølgende en mere detaljeret analyse af den, i årsrapporten, 

opgjorte værdiansættelse, herunder en identificering af de faktorer, der som minimum skal indgå i 

oplysningsforpligtelserne. Hvorvidt disse regelsæt efterleves i praksis, vil opgavens kapitel 5 se nærmere 

på. 

Kapitel 5 Konkrete eksempler på optionsaflønning i danske børsnoterede virksomheders 
årsrapporter – Først og fremmest vil tre danske børsnoterede virksomheders opgørelse af 

optionsaflønning, i deres respektive årsrapporter, blive identificeret. Efterfølgende vil der blive 

udarbejdet en analyse af virksomhedernes årsrapporter, som vil blive sammenholdt med henholdsvis de 

i kapitel 2 gennemgåede teorier for værdiansættelsen af en option, de i kapitel 3 oplyste fordele og 

ulemper ved optionsaflønning samt de i kapitel 4 gennemgåede lovkrav, som virksomheden skal følge i 

relation til årsrapporten. Afslutningsvis vil der blive foretaget genberegninger af virksomhedernes 

angivne værdier i deres respektive årsrapporter, i det omfang det er muligt. 
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Kapitel 6 Konklusion – Delkonklusionerne fra kapitel 3, 4 og 5 samles i relation til opgavens 

problemformulering.  

Kapitel 7 Perspektivering – Den fremkomne konklusion perspektiveres til områder, der findes 

aktuelle og interessante, men som på grund af opgavens omfang ikke tillader behandling heraf. 
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Kilde: egen tilvirkning 
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1.3 Afgrænsning 

Optionstyper 
Der findes et utal af optionstyper i det finansielle marked. De hyppigst anvendte kategoriseres oftest 

som de ’sædvanlige optioner’. Sædvanlige optioner vil i denne opgave være europæiske eller 

amerikanske aktieoptioner, hvorfor typer som; fantomaktier, konvertible obligationer og eksotiske 

optioner ikke vil gøre sig gældende i denne opgave. 

Skatteforhold, transaktionsomkostninger og dividender 

Denne opgave vil ikke tage højde for skatteeffekter og transaktionsomkostninger. Dividender vil blive 

medtaget de steder, hvor dette er vurderet relevant for opgavens helhed. Når der udloddes udbytte til 

aktionærerne falder aktiekursen, men til gengæld bliver aktionærerne kompenseret for dette, idet de 

modtager en sum penge i form af udbytte. Dette udbytte tilfalder ikke optionsindehaverne, hvorfor 

udlodning af udbytte er en ulempe for dem! Der er tilfælde, hvor optionsindehaver vil blive 

kompenseret for aktiekursfaldet i forbindelse med udlodning af udbytter, men dette faktum, er ikke 

medtaget i opgaven. 

Værdiansættelsen 

Når der i denne opgave skrives om værdiansættelse af optioner, vil der være tale om beregningen af 

optionsværdien. Værdiansættelsesmetoden i denne opgave vil alene tage udgangspunkt i Black-
Scholes-Merton metoden (B&S), hvorfor øvrige værdiansættelsesmodeller ikke vil blive behandlet. 

Den anvendte metode vil præcist omfatte: Black-Scholes-Merton metoden for værdiansættelse af 

almindelige call optioner under simple markedsantagelser. Den anvendte metode, tager ikke højde for 

dividender. 
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Det skal nævnes, at Black-Scholes formlen kan give visse udfordringer i relation til værdiansættelse af 

optionsaflønning, idet modellens forudsætninger ikke helt holder stik i optionsaflønnings-universet. 

Her tænkes blandt andet på amerikanske optioner, der bryder forudsætningen om kontinuerte handler. 

I denne opgave vil B&S formlen blive anvendt, uden hensyntagen til om der er tale om europæiske eller 

amerikanske aktier. De uhensigtsmæssigheder, der måtte forekomme i relation til amerikanske optioner, 

ville kunne undgås ved at tilpasse modellens inputvariable, men da dette er vurderet til at være 

forholdsvis kompliceret holdt op mod effekten af rettelserne, er der set bort fra dette faktum i opgaven.  

Ligeledes vil værdiansættelsen af aktieoptionsaflønning kun blive behandlet set fra udsteders perspektiv, 

hvilket vil sige virksomheden, der optionsaflønner sine ansatte. Da hele formålet med optionsaflønning 

er at eksponere de ledende medarbejderes formue overfor ændringer i virksomhedens aktiekurs, må 

disse medarbejdere hverken videresælge eller hedge deres optioner, hvilket bryder grundlaget for B&S 

modellen. Der ses derfor udelukkende på værdiansættelsen i relation til virksomheden. 

Værdiansættelsen af optionsaflønning i relation til den enkelte medarbejder ville i stedet omfatte 

opgørelser af de enkelte medarbejderes præferencer, hvad angår nyttefunktion og risikoaversion samt 

porteføljeformue, hvilket ikke vil blive behandlet i større omfang, i denne opgave. 

Krav til årsrapporten 

Den regnskabsmæssige behandling af optionsaflønning indebærer mange forskellige delområder. 

Grundet opgavens omfang, vil det ikke være alle forhold, der bliver belyst. I relation til opgavens 

problemformulering vil der blive fokuseret på de lovkrav, der stilles til værdiansættelsen af 

optionsaflønning, herunder oplysningsforpligtelserne Dog vil enkelte grundlæggende elementer i den 

regnskabsmæssige behandling, blive belyst. 
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2.0 Teoretisk tilgang til begrebet optioner 

Optioner anvendes i dag i mange henseender. Private har mulighed for at investere i optioner ved brug 

af forholdsvis beskeden kapital. Erhvervsvirksomheder har mulighed for at investere i optioner, hvad 

enten der er tale om afdækning af risiko, simpel investering som del af en portefølje, eller ikke mindst 

som aflønning af medarbejdere. Netop sidstnævnte skal der ses nærmere på i denne opgave - aflønning 

af medarbejdere ved brug af optioner. Forinden skabes der i dette kapitel, en forståelse for de 

bagvedliggende teoretiske termer for optioner. Teorien underbygges løbende af eksempler, der så vidt 

det er muligt også ses i relation til optionsaflønning. 

2.1 Hvad er en option? 

En option er en ret til at handle et underliggende aktiv, på et fremtidigt tidspunkt, til en forudbestemt 

pris. Der skelnes overordnet mellem to typer af optioner – europæiske og amerikanske4. Er der tale 

om en europæisk option, vil det fremtidige tidspunkt være ét bestemt tidspunkt, hvorfor europæiske 

optioner giver ret til at handle alene på udløbstidspunktet. Er der tale om en amerikansk option, vil det 

fremtidige tidspunkt ikke være et bestemt tidspunkt, hvorfor amerikanske optioner giver ret til at 

handle på alle tidspunkter frem til udløbstidspunktet. Optionen er en ret, og dermed er der ikke en pligt 

til at handle – hvorfor dette instrument kan ses som en valgmulighed, man som indehaver kan vælge at 

gøre brug af eller ej.  

Retten til at handle kan både indebære køb og salg, hvorfor der skelnes mellem optioner, der giver 

retten til at købe og optioner, der giver retten til at sælge. En call5 option giver ret til at købe et 

underliggende aktiv, hvor en put6 option giver ret til at sælge et underliggende aktiv. Det er alene 

indehaveren af optionen, der besidder denne ret. Udstederen af en option har på den anden side en 

pligt til at opfylde indehaverens ret, såfremt sidstnævnte vælger at gøre brug af sin ret. Dette er skitseret 

i figur 2 nedenfor. 

                                                        
4 Kilde: Hull, John, C., 2011, kap. 9. Disse betegnelser er blot begreber – de refererer ikke til den lokation, hvor optionen 
eksempelvis er udstedt eller handlet. 
5 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 1, s. 6. Kilde: www.ordbogen.com: ”Call” betyder at indløse eller effektuere et krav. 
6 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 1, s. 6. Kilde: www.ordbogen.com: ”Put” betyder at anbringe eller afhænde 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Hvilke udfordringer opstår der i forbindelse med danske børsnoterede virksomheders anvendelse af 
optionsaflønning og herunder værdiansættelsen af denne? 

 
 

Side 12 af 81 

 

Figur 2 

 

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra http://www.nasdaqomxnordic.com/   

Indehaveren af en option, kan have erhvervet denne enten ved direkte køb i markedet, eller der kan 

være tale om en tildeling fra den virksomhed, der foreligger ansættelse i, som et led i et 

optionsaflønningsprogram. Udstederen af en option, vil ligeledes kunne være forskellige parter. I 

relation til investering i optioner, vil udstederen oftest være en børs samtidig med, at børsen vil være 

modpart og derfor være den part, der påtager sig forpligtelsen, hvis indehaveren vælger at udnytte sin 

ret7. I relation til optionsaflønning vil det være virksomheden, der som et led i optionsaflønningen til 

sine medarbejdere, påtager sig rollen som udsteder og dermed også forpligtelsen. 

Som beskrevet ovenfor, kan indehaveren af en option have forskellige roller, hvilket ligeledes afspejles i 

hensigten med optionen. Der kan være tale om, at optionen er erhvervet til brug for almindelig 

investering, hvor investor ikke nødvendigvis vil satse store summer og samtidig ønsker at kende den 

maksimale tabsrisiko. Investering i optioner anvendes også af de større investorer, som forsikring mod 

udviklingen i markedet og dermed som risikostyringsværktøj. I relation til optionsaflønning, anses 

optioner som et alternativ til at udbetale bonus til ansatte. Dette vil blive nærmere behandlet i opgavens 

kapitel 3. 

De grundlæggende kendetegn ved optioner, er blevet belyst ovenfor, hvorfor der nu skal ses nærmere 

på øvrige optionsbegreber. 

  

                                                        
7 Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/  
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2.2 Optionsbegreber 

Der findes mange forskellige termer ved anvendelsen af optioner - flere af disse har sammenfaldende 

betydning, og bruges derfor i flæng i det finansielle marked. Nedenfor er listet de mest anvendte 

optionsbegreber, der vil være gennemgående i resten af opgaven, her i blandt de fire forhold; det 

underliggende aktiv, exercisekursen og aktiekursen, der er afgørende for en optionskontrakt. 

Det underliggende aktiv er det aktiv, optionen giver ret til at handle med. Dette kan spænde meget 

bredt og indebære handel med alt fra værdipapirer til råvarer og sågar vejrforhold8. I denne opgave vil 

det underliggende aktiv udelukkende være aktier. I relation til optionsaflønning, vil der være tale 

virksomhedens aktie. En aktieoption skal ses i forholdet 1:100 - hvorfor én option giver ret til at handle 

100 af de underliggende aktier9+10. 

Aktiekursen er her og nu prisen på virksomhedens aktie. Afhængigt af hvilken type underliggende 

aktiv optionskontrakten indeholder, vil denne pris være den nuværende pris i markedet for det 

pågældende underliggende aktiv. Da der i denne opgave udelukkende ses på aktieoptioner, anvendes 

’aktiekursen’ som markedsprisen for aktien, som afspejler investorernes forventning til markedet. 

Begrebet ’Stockprice’ anvendes synonymt med dette begreb og af samme årsag vil forkortelsen i 

forbindelse med den senere værdiansættelse være kendetegnet ved: S. 

Exercisekursen er den pris, som indehaveren af en option kan handle det underliggende aktiv til. Det 

vil sige den forudbestemte pris, der fremgår af optionskontrakten. Dette begreb vil blive anvendt 

synonymt med begreber som ’udnyttelseskursen’, ’Strikeprice11’ og ’aftalekursen’. For at kunne vurdere, 

om exercisekursen på et givent tidspunkt er fordelagtigt, sammenholdes denne med aktiekursen – også 

kaldet optionens ’moneyness’, hvilket defineres senere i dette kapitel. Exercisekursen vil i forbindelse 

med værdiansættelse være kendetegnet ved: K. 

                                                        
8 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 9 
9 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 9 
10 Med undtagelse af A.P.MøllerMærsk B aktien, hvor forholdet vil være 1:1, på grund af aktiestørrelsen. 
11 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 9 
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Udløbstidspunktet er den dag, optionens levetid ophører. Som nævnt ovenfor er udløbsdatoen på en 

europæisk option den eneste dato, indehaveren har mulighed for at exercise optionen på. Hvad angår 

amerikanske optioner, er udløbsdatoen knap så afgørende, da der her er mulighed for at exercise på en 

valgfri dato helt frem til udløbsdatoen. I relation til værdiansættelsen af en option vil udløbstidspunktet 

være angivet i antal år og betegnes som: T. 

Volatilitet er et udtryk for størrelsen af de historiske kursudsving. Denne anvendes i forbindelse med 

værdiansættelsen af optioner, netop for at tage højde for den usikkerhed, der ligger i den fremtidige 

udvikling12. Når et marked har forventninger om store udsving i aktiekursen, påvirkes aktiens volatilitet. 

Volatiliteten afspejles i optionens værdi, da sandsynligheden for høje kursudsving, er lig med 

sandsynlighed for større. I relation til værdiansættelse, betegnes volatiliteten som: σ 

Den risikofrie rente er den rente, man kan erhverve i markedet, såfremt man ikke ønsker nogen 

risiko13. Som risikofri rente kan man vælge alt fra indestående på bankernes indlånskonti til kortere 

statsobligationer med høj kreditrating. Nogen bruger afkastet på skatkammerbeviser som risikofri 

rente14, andre anvender renten på en statsobligation, med samme løbetid som optionen15. I opgavens 

værdiansættelse, vil den risikofrie rente være antaget og fremgå som: r / rf 

Da der ovenfor er stiftet bekendtskab med optionens grundlæggende elementer og begreber, rettes 

fokus mod værdien af en option, for at være klædt på til selve værdiansættelsen, der følger. 

  

                                                        
12 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 13, s. 293 
13 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 10, s. 230-231 
14 Kilde: Investeringsforeningsrådets ordbog; http://www.ifr.dk/composite-598.htm  
15 Kilde: Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
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2.3 Optionens moneyness16 

Indehaveren af en option vælger kun at exercise sin option, såfremt dette kan betale sig. Hvis 

aktiekursen er højere end exercisekursen, giver det mening at anvende sin option, såfremt der er tale 

om en call option. Det vil sige, at indehaveren af en call option kan købe billigere igennem sin option, 

frem for at købe direkte i markedet. Hvis der derimod er tale om en put option, vil optionen kun være 

fordelagtigt at udnytte, hvis aktiekursen er lavere end exercisekursen. Der findes i denne sammenhæng 

betegnelser for, hvornår det er muligt at opnå gevinst igennem sin option. I relation til optionsaflønning 

anvendes disse begreber blandt andet, når virksomheden udsteder optioner til medarbejdere, hvilket 

fortæller noget om hvor fordelagtig tildelingen er.  

En option opdeles i tre kategorier, afhængigt af hvordan optionens exercisepris 17  er i forhold til 

aktiekursen i markedet18. Der skelnes mellem begreberne ”in-the-money”, ”at-the-money” og ”out-of-

the-money”.  

In-the-money vil sige, at optionens exercisekurs er fordelagtig i forhold til aktiekursen i markedet.  

At-the-money vil sige, at optionens exercisekurs er identisk med aktiekursen i markedet.  

Out-of-the-money vil sige, at optionens exercisekurs ikke er fordelagtig i forhold til aktiekursen i 

markedet. 

 

Udstedelse af optioner i forbindelse med aflønning, vil oftest være i ”at-the-money” kategorien19. Dette 

er et udtryk for at virksomheden har et ønske om at medarbejderen gør sit bedste til at virksomhedens 

kurs, skal nå et niveau over det, der gør sig gældende ved selve udstedelsen. Såfremt en virksomhed 

udsteder ”in-the-money” optioner, vil medarbejderen allerede på udstedelsestidspunktet, have opnået 

en gevinst. Dette er ikke nødvendigvis en god idé for virksomheden, hvilket kapitel 4 vil se nærmere på. 

                                                        
16 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 9, s. 212-213 
17 Synonymer jf. tidligere i opgaven; aftalekursen, strikeprice og udnyttelseskurs 
18 Synonymer jf. tidligere i opgaven; spotprice 
19 Kilde: Hull, John C., 2012, kap. 15, s. 332-333 
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Når en option befinder sig i én af de tre ovenstående kategorier, er det ikke ensbetydende med, at 

betegnelsen ikke kan ændre sig. Et eksempel på dette kunne, i relation til optionsaflønning være, hvis en 

medarbejder får tildelt optioner at-the-money, med mulighed for udnyttelse om 6 måneder til kurs 90. 

Efter fem måneder er aktiekursen 80, hvorfor optionen på dette tidspunkt er out-of-the-money. Da de 

seks måneder er gået, har kursen udviklet sig til 95, hvorfor optionen på dette tidspunkt er in-the-

money. Dette er et simplificeret eksempel, blot for at underbygge teorien om optionens moneyness. 

De tre kategorier afhænger derfor af exercisekursen (K) og aktiekursen (S) – tilmed er det afgørende at 

klarlægge, hvorvidt der er tale om en call eller en put option, for dermed at kunne vurdere om en 

situation er fordelagtig. Dette er illustreret ved hjælp af figur 3. 

Figur 3 

 

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Hull, 2011, kap. 9, side 212-213 

 

I de tilfælde, hvor der er tale om ekstreme afvigelser mellem optionens exercisekurs og aktiekursen, 

betegnes optionen som værende henholdsvis ”deep-in-the-money” og ”deep-out-of-the-money”. 
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2.4 Optionens værdi 

Optionens værdi kan betegnes på forskellige måder og vil ligeledes have forskellig betydning, afhængigt 

af hvilken relation der er til optionen. En investor der overvejer at investere i optioner, kan have 

interesse i at kende til værdien af optionen. Der er tale om den pris investor, skal betale for at erhverve 

optionen. Når optionen er erhvervet, vil investor fortsat have interesse i at kende værdien, for at kunne 

vurdere hvorvidt et eventuelt salg af optionen, vil kunne generere en gevinst. En virksomhed der 

udsteder optioner i forbindelse med aflønning af sine medarbejdere, vil ligeledes være interesseret i 

optionens værdi, men dette vil ikke være men henblik på at kunne tjene penge. Virksomheden skal vide 

hvilken værdi de samlede optionsprogrammer udgør, for at kunne medtage dette i deres regnskaber. Da 

udstedelse af optioner til medarbejdere, skal ses som et alternativ til almindelig bonus, udgør 

optionsværdien en lønomkostning for virksomheden. 

Eksempler i dette kapitel vil være simplificerede, og derfor kun indeholde handel med én option. I 

relation til optionsaflønning, er der ofte tale om tildeling af flere optioner, til flere forskellige 

medarbejdere. Dette vil der blive set nærmer på i kapitel 4. 

Eksempel20: En ledende medarbejder tildeles en europæisk call option, der giver retten 

til at købe aktier i virksomheden til kurs 90 om 4 år. Markedsprisen på 

aktien er på udstedelsestidspunktet 90, dvs. optionen er at-the-money. 

Såfremt virksomhedens aktier om 4 år er over kurs 90, så har den ledende 

medarbejder mulighed for at opnå en gevinst for hver aktie, der købes. 

Hvis virksomhedens aktie derimod ligger under kurs 90, når de 4 er gået, vil 

optionen være værdiløs, da den ledende medarbejder nu kan købe aktier 

billigere i markedet, end igennem optionen. Således har den ledende 

medarbejder ikke tabt noget, men blot gået glip af gevinst.  

Da europæiske optioner kun, kan exercises specifikt på udløbsdatoen, og amerikanske optioner kan 

exercises frem til udløbsdatoen, vil sidstnævnte oftest være at foretrække for indehaveren, frem for den 

europæiske option.  
                                                        
20 Fiktivt eksempel (Kilde: egen tilvirkning) 
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Eksempel21: Hvis en ledende medarbejder får tildelt europæiske call optioner med udløb 

om 4 år og med exercisekurs 90, kan han eller hun blot se til i forhold til 

markedsudviklingen helt frem til udløbsdatoen, hvorefter det vil give sig 

selv, om optionerne skal exercises eller ej. Hvis aktiekursen er over 90, vil 

der opnås en gevinst ved exercises, og hvis aktiekursen er under 90, vil 

optionerne gå til spilde. Er der derimod tale om en amerikansk option, har 

den ledende medarbejder mulighed for at exercise alle dage frem til udløb.  

Dette betyder, at den ledende medarbejder har mulighed for at gøre brug af 

sin ret, lige så snart aktiekursen overstiger 90, og dermed har 

vedkommende indflydelse på udfaldet af optionen.  

Dette eksempel er simplificeret og ikke altid hvad der forekommer i praksis. Forskellen på europæiske 

og amerikanske optioner, skal ikke ses som en forringelse ved europæiske optioner, da amerikanske 

optioner oftest vil være tilsvarende dyrere, på grund af fleksibiliteten i instrumentet. 

Uanset hvad der investeres i, ses der generelt en sammenhæng mellem afkast og risiko, hvis der er 

mulighed for at opnå et højt afkast, vil der ligeledes være en stor risiko forbundet med investeringen, 

hvilket også gør sig gældende for optioner. Hvis exercisekursen ligger meget langt fra aktiekursen, vil 

indehaveren have mulighed for at opnå en stor gevinst, men sandsynligheden for at dette sker, vil være 

derefter. 

Optionens værdi, er ovenfor i princippet et udtryk for hvorvidt en option er noget værd eller ej. Dette 

er nyttig viden for en privat investor, men for en virksomhed der skal opgøre fondsregnskab, eller som 

anvender optionsaflønning, er det vigtigt at kende de faktorer, der spiller ind i henhold til optionens 

værdi, så der skabes forståelse for værdien i kroner. 

  

                                                        
21 Fiktivt eksempel (Kilde: egen tilvirkning) 
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2.5 Faktorer, der påvirker optionens værdi 

Værdien af en option består af to dele; indre værdi og tidsværdi. Indre værdi kan betegnes som den 

umiddelbare værdi af optionen, hvis denne blev udnyttet her og nu. Med andre ord er det forskellen 

mellem aktiekursen og optionens aftalekurs. Tidsværdien er en betegnelse for sandsynligheden for, at 

aktiekurserne ændrer sig inden udløbsdagen, hvilket ligeledes kan betegnes som forskellen mellem den 

aktuelle optionsværdi og den indre værdi. 

 
Indre værdi 

Indre værdi påvirkes typisk af tre faktorer; aktiekursen, exercisekursen og eventuelle dividende 

betalinger22. Afhængigt af om der er tale om en ret til at købe, eller til at sælge, vil værdien af optionen 

blive påvirket af henholdsvis aktiekursen og exercisekursen, som illustreret i figur 4 og 5. 

Figur 4 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Såfremt kursen på en call options underliggende aktie stiger, vil værdien af optionen tilmed stige, 

hvorfor det bliver mere fordelagtigt at udnytte optionen. Modsat gør sig gældende for optionens 

exercisekurs, dog vil denne oftest være fast ved udstedelsen, hvorfor der ikke er tale om en løbende 

påvirkning af optionsværdien. Jo højere exerciseprisen er (i forhold til aktiekursen), des lavere vil 

værdien på en call option være. 

 

 

                                                        
22 Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/optioner/  

Aktiekurs

Stiger

Falder

Værdi af call-
option

Stige

Falde

Værdi af put-
option

Falde

Stige

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Hvilke udfordringer opstår der i forbindelse med danske børsnoterede virksomheders anvendelse af 
optionsaflønning og herunder værdiansættelsen af denne? 

 
 

Side 20 af 81 

 

Figur 5 

  
Kilde: Egen tilvirkning 

Såfremt der er tale om en underliggende aktie, hvor der udloddes dividender, vil aktiekursen som regel 

falde, hvilket påvirker optionsværdien. Dividender får aktiekursen til at falde, hvorfor værdien af en call 

option, vil påvirkes i negativ retning og en put option i positiv retning. 

 

Tidsværdi 

Da en option (formentlig) ikke skal udnytte i det øjeblik værdien af den skal beregnes, er der 

sandsynligheden for, at aktiekursen ændrer sig inden udløbsdatoen. Denne sandsynlighed, kaldes for 

tidsværdi23 og påvirkes af følgende tre faktorer; Løbetid, aktiens volatilitet og markedsrenten (risikofrie 

rente).  

Løbetiden spiller ind på værdien af optionen, idet chancen for at aktiekursen bevæger sig i den rigtige 

retning er større, jo længere løbetiden er. Volatiliteten er, som nævnt i afsnit 2.2, et udtryk for størrelsen 

af kursudsving i aktien, og dermed vil en høj volatilitet, hvad enten der er tale om en call eller en put 

option, påvirke til en høj værdi. Hvad angår markedsrenten, også kaldet den risikofri rente, vil denne 

påvirke optionsværdien, idet udsteder i princippet ”holder” den investering, som optionen giver ret til. 

Hvis markedsrenten stiger, vil udsteder også skulle betale mere for at finansiere investeringen. Det skal 

dog bemærkes, at effekten af ændring i markedsrenten mindskes, når der er tale om optioner med kort 

restløbetid. 

 

 

                                                        
23 Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/optioner/  
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Figur 6 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående faktorer er ikke alene om at bestemme værdien af en option. Det er ikke alle faktorer, der 

kan beskrives ved hjælp af teori. Optionsværdien afhænger, som alle andre former for investeringer, af 

udbud og efterspørgsel. 

I relation til optionsaflønning, vil det i de ovenstående tilfælde, være virksomheden, der påvirkes af 

disse faktorer, idet der under alle omstændigheder er tale om en omkostning for virksomheden, ved at 

udstede optioner til medarbejderne. Spørgsmålet er blot, hvor stor omkostningen er. Dette afgøres ud 

fra hvordan markedet udvikler sig, samt hvorvidt de enkelte medarbejdere vælger at udnytte deres 

optioner eller ej. Dette vil blive behandlet nærmere i kapitel 3. 

 

2.6 Teoretisk værdiansættelse med Black-Scholes 

Der er nu set på de faktorer, der påvirker værdien af optionen, hvorfor det vil være naturligt at se på, 

hvordan selve beregningen med disse faktorer fungerer rent matematisk, i relation til Black-Scholes 

formlen. Der gøres opmærksom på at det foregående afsnit består at generelle faktorer, der uanset 

værdiansættelsesmodel, påvirker optionens værdi. 
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Optioner kan værdiansættes ved hjælp af forskellige modeller, som blandt andet; Binomialmodellen, 

Monte Carlo Metoden eller Black Scholes formlen. Denne opgave vil alene behandle Black Scholes 

formlen da denne, trods nogen kritik, er hyppig anvendt i praksis og derfor være interessant for 

opgavens problemstilling. 

I starten af 1970’erne udledte Fisher Black, Myron Scholes og Robert Merton en banebrydende formel 

til prisfastsættelse af alle typer finansielle aktiver24. Denne formel kaldes Black-Scholes-Merton formlen, 

som i det følgende vil gå under B&S. Formlen er meget anvendte til værdiansættelse af optioner trods 

dens mange forudsætninger, der er med til at betegne anvendelsen af den, som; ”The Quick and Dirty 

Approach”25. 

B&S formlen har en række forudsætninger, der antages at være opfyldt – selvom dette langt fra gør sig 

gældende i praksis. Disse er som følger26: 

- Udviklingen i aktieprisen er kontinuerlig 

- Markedet er perfekt 

- Der er ikke er mulighed for arbitrage 

- Der er ingen skatter og transaktionsomkostninger 

- Alle handler foregår kontinuerligt 

- Den risikofrie rente er konstant 

- Der forekommer ikke dividender 

- Investorer kan in – og udlåne til samme rente 

 

                                                        
24 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 13, s. 289 
25 Kilde: Hull, John C., 2012, kap. 15, s. 337 
26 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 13, s. 298 
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Det er mildest talt umuligt, ikke at bryde nogle af disse forudsætninger, når der ses på optioner i praksis. 

Hvis et marked er perfekt, indebærer det blandt andet, at alle har adgang til den samme information – 

med andre ord, alle ved alt. Ligeledes vil forudsætninger som, ingen skatter og 

transaktionsomkostninger, heller aldrig gøre sig gældende i praksis.  

Forudsætningerne er kritisable, men det er dog grundet disse, at modellen er særdeles let at anvende, 

sammenlignet med alternative modeller. 

Det bemærkes i øvrigt, at forudsætningen om, at alle handler foregår kontinuerligt bevirker, at 

amerikanske optioner udelukkes, på grund af muligheden for at udnytte før udløbstidspunktet. Dog vil 

formlen i denne opgave, som angivet i afgrænsningen, blive anvendt til værdiansættelse uden 

hensyntagen til, om der er tale om europæiske eller amerikanske optioner.  

Prisformlerne for B&S europæiske hhv. call og put option er som følger27: 

� � ��������  ������������ 

� � ��� ����� ������  �������� 

N er standard normalfordelingen med middelværdi 0 og standardafvigelse 1. Dette udtrykkes 

matematisk som N ~ (0,1). Denne sandsynlighedsværdi kan findes på forskellige måder, enten ved tabel 

opslag i en normalfordelingstabel eller i Excel.  

Værdierne  �� �� �� findes vha. formlerne28. 
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27 Kilde: Hull, John C., 2011, s. 299 
28 Kilde: Hull, John C., 2011, s. 299 
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Såfremt der skal foretages beregning af både en call og en put option, og disse har identiske input, vil 

put-call-pariteten kunne anvendes, hvilket vil sige at prisen på en call, kan anvendes til at beregne prisen 

på en tilsvarende put, og omvendt. Formlerne for denne paritet er angivet nedenfor29.  

�� � � �� ���� � � �  ��  ↔ � � �� � � ������ �  �� 

Alle ovenstående formler er anvendt i et udarbejdet Excel dokument, hvor det er muligt at beregne 

prisen på en call og en put option, ved at indtaste valgfrie input variable i form af aktiekurs, 

exercisekurs, rente, volatilitet og løbetid i cellerne, markeret med blå. Nedenfor ses et billede af de 

beregninger, der er foretaget i Excel arket, i relation til ovenstående formler. 

1. Excel beregning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

                                                        
29 Kilde: Hull, John C., 2011, s. 299-300 
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2.7 Optionsstrategier med henblik på aflønning 

Optioner er som nævnt et meget fleksibelt instrument i og med, at de kan anvendes, uanset hvilken 

forventning investor måtte have til udviklingen i markedet. Der findes et utal af optionsstrategier, og 

nedenfor vil de primære strategier blive gennemgået. 

Covered call-strategien: Såfremt investor køber, eller i forvejen ejer en portion aktier i den samme 

fondskode, og ønsker at opnå en sikker gevinst, kan denne strategi anvendes. Ved at udstede ”at-the-

money” optioner, opnås en gevinst i form af præmieindtægterne fra optionerne30. Det skal understreges 

at denne strategi kun er fordelagtig, såfremt der er forventninger om et stabilt eller faldende marked i 

tiden frem til optionens udløbstidspunkt. Såfremt aktiekursen falder ekstremt, kan denne strategi ikke 

fuldt ud forhindre tab, men dog kan tabet mindskes. I relation til optionsaflønning, vil denne strategi 

ikke kunne anvendes, idet virksomheden ikke opnår en præmieindtægt, når der udstedes optioner til 

medarbejderne.  

Protective-put strategien: Hvis investor frygter kursfald i nogle af de aktier, der i forvejen indgår i 

vedkommendes beholdning, og investor har et ønske om at beholde sine aktier, kan denne strategi 

anvendes. I stedet for at sælge aktierne, og dermed gå glip af muligheden for gevinst, hvis markedet går 

mod forventningen om kursfald, kan investor erhverve put optioner31. På denne måde har investor 

sikret sig mod kursfald. I relation til optionsaflønning, kan der argumenteres for at medarbejderen, efter 

at have udnyttet sine optioner, kunne få gavn af denne strategi, såfremt der forelægger frygt for en 

faldende udvikling i virksomhedens aktie. 

Bull spread strategien: Anvendes såfremt investor har forventning om begrænsede kursstigninger32. Ved 

at købe en call option og efterfølgende sælge denne med en højere exercisekurs, end hvad den købte 

call option lød på, opnås en gevinst. Denne gevinst er dog begrænset til forskellen mellem de to 

exercisekurser og optionspræmien, men samtidig er der tale om et begrænset tab.  

                                                        
30 Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/optioner/ samt Hull, John C., 2011, s. 565 
31 Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/optioner/ samt Hull, John C., 2011, s. 573 
32 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 11, s. 251-253 
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Bear spread strategien: Anvendes såfremt investor har forventning om et kursfald på den underliggende 

aktie, og ønsker at opnå en mindre gevinst herpå33. Som ved bull-spread-strategien, går denne ligeledes 

ud på at købe og sælge optioner. Her er der blot tale om en forventning til en negativ udvikling i 

markedet, hvorfor investor skal købe og sælge put optioner. Først erhverves en put option med en 

exercisekurs, der ligger lidt over markedsprisen og efterfølgende sælges en put option med en 

exercisekurs, der ligger langt under markedspris. På denne måde sikrer investor et begrænset tab. 

Straddle strategien: Såfremt investor har forventninger om store ændringer i markedet34, enten i op - 

eller nedadgående retning, kan investor erhverve en call og en put option, begge med exercisekurs der 

nærmer sig at være in-the-money. Stiger kursen opnås en gevinst igennem call optionen, samtidig er 

tabet på put optionen begrænset til den betalte præmie. Falder kursen, opnås en gevinst igennem put 

optionen, samtidig med at tabet på call optionen er begrænset til den betalte præmie. 

Strangle strategien: Kan betegnes som en billigere måde at gå efter Straddle strategien. Til forskel fra 

Straddle strategien, skal investor for at følge denne strategi vælge call og put optioner, der har 

forskellige exercisekurser35. På købstidspunktet skal exercisekurserne ligge henholdsvis over (call) og 

under (put) aktiekursen – hvilket gør dem billigere. Til gengæld skal kursændringerne være større for at 

opnå gevinst ved udløb. 

De ovennævnte strategier, er blot et udpluk af mange. Optioner kan kombineres på et utal af måder, 

hvilken gør det muligt at anvende som et led i mange forskellige investeringsstrategier. De 

ovenfornævnte strategier anvendes primært i forbindelse med en virksomheds risikostyring, hvilket ikke 

behandles nærmere i denne opgave. Introduktionen til strategierne, er medtaget i denne opgave, for at 

skabe forståelse for, hvor fleksibelt instrumentet, optioner, er og at anvendelsen af disse både kan ses 

som et individuelt investeringsobjekt, som et led i en større investeringsstrategi. 

 
  

                                                        
33 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 11, s. 253-255 
34 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 11, s. 260-261 
35 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 11, s. 262 
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2.8 Delkonklusion 

Optioner er, for indehaveren af denne, en ret, men ikke en pligt, til at handle et underliggende aktiv på 

et fremtidigt tidspunkt. Udstederen forpligter sig derimod til, at kunne opfylde retten, såfremt 

indehaveren vælger at udnytte denne. Der skelnes mellem call optioner, der er giver retten til at købe, 

og put optioner, der giver retten til at sælge. En option indeholder fire afgørende forhold: 1.) Det 

underliggende aktiv, hvilket kan være alt fra råvarer til værdipapirer, men som i denne opgave er aktier. 

På det danske børsmarked, vil én option give retten til at handle 100 aktier. 2.) Aktiekurs; som er 

markedskursen på den underliggende aktie. 3.) Exercisekurs; som er den kurs optionsindehaveren, kan 

handle til, såfremt optionen udnyttes. 4.) Udløbstidspunktet, som er det tidspunkt optionen udløber. 

En option, giver ret til at handle et underliggende aktiv, på et fremtidigt tidspunkt. Det fremtidige 

tidspunkt afhænger af, om der er tale om en europæisk eller en amerikansk option. Europæiske 

optioner, kan kun udnyttes på selve udløbstidspunktet, hvor amerikanske optioner, kan udnyttes på alle 

dage frem til udløbstidspunktet. 

I relation til almindelig investering i optioner, vil indehaveren af en option være den der investerer i, 

eller køber, optionen og udsteder vil oftest være en børs. I relation til optionsaflønning, vil udsteder 

være den virksomhed, der lønner sine medarbejdere med optioner, således at sidstnævnte bliver 

indehaver. 

Optioner kan kategoriseres alt efter om der på et givent tidspunkt kan opnås gevinst ved udnyttelse af 

optionen. Optionens exercisekurs sammenholdes med markedskursen på den underliggende aktie. 

Såfremt exercisekursen er fordelagtigt i forhold til aktiekursen, er optionen ”in-the-money”, hvorfor der 

kan opnås en gevinst såfremt optionen udnyttes. Hvis dette ikke er tilfælde, er optionen ”out-of-the-

money” eller ”at-the-money”, hvor sidstnævnte indikerer, at exercisekursen er identisk med aktiekursen. 
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Værdien af en option påvirkes dels af den indre værdi, vis faktorer består af optionens exercisekurs, 

aktiekurs og eventuelle dividender, og dels af tidsværdien, vis faktorer består af den risikofrie rente, 

optionens løbetid og volatiliteten, hvor sidstnævnte er et udtryk for kursudsving i markedet. I 

forlængelse af disse faktorer, kan optionens værdi beregnes ved hjælp af Black-Scholes modellen, som 

er en anerkendt og hyppigt anvendt model, dog bygger denne på mange urealistiske forudsætninger, 

som ikke kan undgås at blive brudt i praksis. Trods de kritisable forudsætninger, er der mange der 

foretrækker denne model inden for værdiansættelse af optioner, hvorfor modellen også refereres til som 

en ’Quick and Dirty’ metode. Grunden til dette, skyldes at alternative modeller både er langt mere 

komplicerede og omfattende at anvende. 
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3.0 Optioner som aflønning 

Den første optionsaflønningskontrakt så sit lys i 1995 – mange danske virksomheder indførte 

optionsaflønning i årene 1998-9936 og lige siden er der set en stigende tendens i brugen af denne type 

incitamentsaflønning.37 Denne form for aflønning er kommet i søgelyset hos både erhvervsfolk og i 

særdeleshed i pressen og ses flittigt anvendt i bl.a. sektorer som Healthcare og i Industri38. 

Eksperter mener, at den stigende tendens i Danmark (Europa) i høj grad skyldes udviklingen i 

optionernes ’hjemland’ USA. Her har specielle brancher nydt godt af at kunne tilbyde de dygtigste 

medarbejdere optionsaflønning, og på denne måde lønne på lige fod med konkurrenterne. Ligeledes har 

nystartede virksomheder haft en fordel i opstartsfasen, ved at kunne tilbyde et lønningsniveau på lige 

fod med allerede etablerede virksomheder.39 

Der anvendes ofte flere forskellige begreber, når der relateres til optionsaflønning – nogen taler om 

aktieløn, andre om incitamentsaflønning. Alle begreber dækker typisk over en eller anden form for 

aktiebaseret løn. For at klargøre hvilken type optionsaflønning, der kan være tale om, skelnes der 

mellem at modtage eksisterende aktier, at modtage kontantafregning eller at modtage ny-udstedte aktier 

(tegningsretter 40 ). Af andre og knap så anvendte typer kan nævnes konvertible obligationer og 

fantomaktier, som er defineret i ordforklaringen i bilag X. Dette kapitel vil alene behandle de 

’sædvanlige optioner’, med henblik på at modtage eksisterende aktier. 

Udviklingen af optionsaflønning har igennem en undersøgelse dokumenteret, at udviklingen i 

optionsaflønning ikke skal ses som substituerende i forhold til den faste løn, men i stedet skal ses som 

en direkte lønstigning.41 

I Lov om Værdipapirhandel § 27, stk. 1, står at virksomheden er forpligtet til: 

                                                        
36 Kilde: Thomsen, Steen: Resultataflønning – et økonomisk perspektiv, 1999 
37 Kilde: Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
38 Kilde: Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
39 Hull, John C., 2011, kap. 15. 
40 Se ordforklaringer i bilag 1 
41 Kilde: Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
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”… straks at offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan 

antages at få betydning for kursdannelsen”.42 

Daværende Københavns Fondsbørs43 præciserede efter indførelsen af denne lov, at optionsaflønning 

hørte ind under sådanne ’væsentlige forhold’. I 1999 blev minimumskravene til detaljerne om 

optionsaflønning opgjort og i 2002 blev der stillet krav til, at selskaberne selv skulle beregne værdien af 

de udstedte optioner.44 

Optionsaflønning betragtes fortsat som et vigtigt instrument for at tiltrække, fastholde og motivere 

ledende medarbejdere i en virksomhed. Undersøgelser tyder på, at optionsaflønningen er kommet for at 

blive45, men hvordan forløber processen mellem virksomheden og den enkelte medarbejder? 

Såfremt en virksomhed vælger at gøre brug af optionsaflønning, vil det oftest foregå på en sådan måde, 

at virksomheden udsteder call optioner til medarbejdere i virksomheden. Medarbejderne kan være 

forskellige grupper i virksomheden, men i denne opgave vil der primært ses på optionsaflønning til 

ledende medarbejdere46. Når optionerne er tildelt en medarbejder, opnås retten til at købe aktier til en 

given kurs på et fremtidigt tidspunkt. Som gennemgået i kapitel 2, sker tildeling af optioner sker typisk 

til markedskursen. 

Virksomheden kan enten vælge at tildele optioner til sine medarbejdere, betinget eller ubetinget. Oftest 

vil der være tale om en betinget tildeling, i virksomhedens forsøg på at undgå interessekonflikter. 

Såfremt der foretages en ubetinget tildeling, vil reglen om ansættelse på udnyttelsestidspunktet dog 

fortsat være gældende.47 Eksempler på betingelser er listet nedenfor48 

 

                                                        
42 Kilde: www.retsinformation.dk via www.fondsraadet.dk: Lov om Værdipapirhandel § 27 
43 Nuværende Nasdaq OMX 
44 Kilde: Bechman, Ken L. & Jørgensen, Peter L.; Optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2002 
45 Kilde: Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
46 Kilde: Møller, Michael: Aktieoptioner til ledende medarbejdere, 1999 
47 Kilde: Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
48 Kilde: IFRS 2, Appendiks A 
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- Servicebetingelser, kan være et bestemt antal års ansættelse. En sådan betingelse, medfører at 

medarbejderen først reelt opnår retten til optionen, når betingelsen er opfyldt. 

- Performancebetingelser, kan være enten markedsrelaterede eller ikke-markedsrelaterede, hvor 

markedsrelaterede betingelser, eksempelvis kan være betingelser for kursudviklingen på 

virksomhedens aktier, og ikke-markedsrelaterede betingelser, vil være mere specifikke 

performancemål.  

 

En virksomhed kan dermed designe et optionsprogram, der kun tilfalder medarbejderen, såfremt 

betingelserne herfor er opfyldt. 

Idéen med optionsaflønning er for virksomheden at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Når der 

bonusaflønnes igennem optioner er det reelt ikke virksomheden, der har den største udgift, idet 

medarbejderens potentielle gevinst opnås igennem udviklingen i virksomhedens aktiekurs, hvorfor 

virksomheder har mulighed for at tildele optioner, der i sidste ende kan udgøre millionbeløb for den 

enkelte medarbejder49. I og med at virksomheden tiltrækker de højst kvalificerede medarbejdere ved at 

være konkurrencedygtig på tilbudte lønninger, og samtidig løbende tildeler optioner til deres ledende 

medarbejdere, øger de også motivationen blandt disse medarbejdere – der skabes incitamenter til 

løbende at opnå bedre resultater for virksomheden50. 

Når en virksomhed ’vifter med millionbeløbene’ foran de ledende medarbejdere, er det hensigten at 

motivere dem til at arbejde endnu hårdere – og dermed fokusere på det, der primært interesserer 

aktionærerne, nemlig aktiekursen. Disse optioner afhænger som nævnt af aktiekursen i fremtiden, 

hvorfor der via denne aflønningsform ligeledes skabes incitamenter til at sikre aktiens kurs på det 

fremtidige tidspunkt, så medarbejderen opnår en økonomisk fordel af optionen. 

  

                                                        
49 Kilde: Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
50 Kilde: Møller, Michael; Nielsen Niels Chr.: Optionsaflønning: Fejl, farer og faldgruber, 2005 
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3.1 Optionsaflønningsbegreber 

Tildelingstidspunktet er det tidspunkt, hvor en virksomhed og medarbejderen indgår aftalen om 

optionsaflønning. Såfremt optionsaflønningsprogrammet, eksempelvis skal godkendes på 

virksomhedens generalforsamling, vil tildelingstidpunktet først foreligge, når godkendelsen har fundet 

sted.  

Retserhvervelsesperioden er den periode, over hvilken medarbejderen har mulighed for at opfylde 

eventuelle betingelser, fast sat i aftalen, som vil gøre at medarbejderen opnår den ubetingede ret til 

optionerne. ’Optjeningsperioden’, anvendes synonymt med dette begreb. 

Retserhvervelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor medarbejderen har opfyldt de eventuelle 

betingelser, og dermed opnår ubetinget ret til optionerne. 

Disse begreber er illustreret i figur 7. 

 

Figur 7 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra IFRS 2, Appendiks A 

Det bør tilføjes, at der i mange tilfælde af optionsaflønning, vil være tale om at optionerne vil være 

bundet i et bestemt antal år. Disse år skal være passeret, samt eventuelle betingelser opfyldt, før det er 

muligt for medarbejderen at udnytte optionerne. 

Tildelingstidpunktet

• Virksomheden tildeler 
optioner til 
medarbejderen, der kan 
være betinget.

Retserhvervelsestidspunktet

• Medarbejderen har 
opfyldt eventuelle 
betingelser, og erhverver 
retten til optionerne

Udnyttelsestidspunktet

• Det tidspunkt 
medarbejderen vælger at 
udnytte sine optioner

Retserhvervelsesperioden 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Hvilke udfordringer opstår der i forbindelse med danske børsnoterede virksomheders anvendelse af 
optionsaflønning og herunder værdiansættelsen af denne? 

 
 

Side 33 af 81 
 

Umiddelbart er der ikke noget af ovenstående, der fremstår negativt, så hvorfor er det ikke alle 

virksomheder, der anvender optionsaflønning? Selvfølgelig findes der en ’bagside af medaljen’ og denne 

kan belyses ved hjælp af incitamentsstrukturen for optionsaflønning.  

 

3.2 Incitamentsteori 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er en yderst vigtig faktor for investorerne, at ledelsens 

interesser stemmer nogenlunde overens med aktionærernes - at ledelsen foretager beslutninger, der 

ligeledes er i aktionærernes interesse. 

Der bliver ofte refereret til ’pay for performance’, når en virksomhed optionsaflønner sin ledelse. Med 

andre ord skal virksomheden betale medarbejderen for at få denne til at yde sit bedste. Hvis en 

virksomheds aktiekurs stiger, således at aktionærerne opnår en gevinst, vil virksomhedens ledelse blive 

belønnet for dette, dog må dette forhold, ikke medføre, at optionens asymmetriske payoff negligeres. 

Med dette menes, at såfremt en virksomhed gør det dårligt, mister aktionærerne penge, mens 

virksomhedens ledelse blot går glip af en mulig gevinst.51 

Spørgsmålet er, hvorvidt der opstår fristelser for virksomhedens ledelse, når der ikke er andet at tabe 

end muligheden for gevinst. Det svarer til at gå på kasino uden at kunne tabe noget! Hvis der ikke sker 

noget, så tager du bare nogle flere chancer – for du ’spiller’ alligevel ikke for dine egne penge. 

Antag, at en leder i en virksomhed planlægger at exercise et stort antal optioner om tre måneder og 

efterfølgende at sælge de underliggende aktier. Lederen kan risikere at blive fristet til at ’time’ alle de 

gode nyheder om virksomheden – eller endda at overføre noget af virksomhedens indtjening fra et 

kvartal til et andet – således at aktiekursen stiger lige inden optionen exercises. En endnu værre 

situation kan opstå, hvis lederen er bekendt med, at der om tre måneder vil blive bevilget at-the-money 

optioner. Dette kan nemlig skabe incitament til at få virksomhedens aktiekurs til at falde, lige inden 

udstedelsesdatoen for optionerne. 

                                                        
51 Hull, John C., 2012, kap. 15 
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Dette er blot én måde at skabe uhensigtsmæssige incitamenter på. Disse vil oftest bestå af kortsigtede 

beslutninger, der tydeligvis påvirker aktiekursen. De langsigtede beslutninger, der oftest vil påvirke 

aktiekursen til en mere naturlig udvikling, tilsidesættes til fordel for de kortsigtede beslutninger. 

En af ulemperne ved optionsaflønning er den måde, hvorpå der skabes incitamenter til at tage 

kortsigtede beslutninger, der vil have tydelig effekt på aktiekursens udvikling, frem for at tænke mere 

langsigtet, og derved opnå en mere naturlig udvikling i aktiekursen. Med andre ord fokuseres der på 

kortsigtet fortjeneste, på bekostning af langsigtede præstationer. I nogle tilfælde løber ledelsen ligefrem 

en risiko på grund af det asymmetriske payoff på optioner52.  

Det kan skabe stor bekymring for eksempelvis bestyrelserne i de større virksomheder, at omfanget af 

optioner i en ledelses aflønning er så omfangsrigt, at det kan skabe så forstyrrende incitamenter. Disse 

kan i sidste ende bevirke, at ledelsen af virksomheden ikke fokuserer på det de rent faktisk er ansat til – 

nemlig at drive virksomheden.53  

Særdeles tankevækkende er tilfælde, hvor virksomheder anvender optionsaflønning til deres 

bestyrelsesmedlemmer. Dette ses især USA, men også i Danmark kan man støde på børsnoterede 

virksomheder, der anvender optionsaflønning til sin bestyrelse – til trods for, at dette er stik imod alle 

anbefalinger.54 

I forlængelse af ovenstående, vil der nedenfor relateres til teorier der anvendes indenfor området. 

 
  

                                                        
52 Kilde: Møller, Michael; Nielsen, Niels Chr.: Optionsaflønning: Fejl, farer og faldgruber. 2005 
53 Kilde: Hull, John C., 2012, kap. 15 
54 Kilde: Nørby-udvalget; Corporate Governance og god selskabsledelse, www.corporategovernance.dk, 2001 
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Principal-Agent-Problemstillingen 

Principal-Agent-Problemstillingen er kendetegnet ved et samarbejdsforhold mellem to parter, 

principalen og agenten. Principalen uddelegerer udførelsen af en opgave til agenten, med forventning 

om, at agenten udfører denne opgave tilfredsstillende. Principalen må tilbyde agenten en form for 

belønning, der giver agenten de rette incitamenter til at udføre opgaven i overensstemmelse med 

principalens ønsker. 

Denne problemstilling kan opstå i mange forskellige situationer, men i relation til aktiemarkedet og 

herunder optionsaflønning, vil det givne samarbejdsforhold være mellem virksomhedens aktionærer og 

ledende medarbejdere, hvor aktionærerne vil være principalen, og de ledende medarbejdere agenter. 

Aktionærernes velfærd afhænger af de ledende medarbejderes handlinger. Foretager medarbejderne 

nogle fornuftige dispositioner, vil dette afspejle sig i virksomhedens aktiekurs, og dermed aktionærernes 

formue. 

Problemstillingen opstår, efter at principalen har uddelegeret en opgave, hvorefter det ikke vil være 

muligt for principalen at vide, om agenten rent faktisk overholder den aftale, der er lavet mellem de to 

parter. Dét faktum, at principalen har én interesse, og agenten kan have en anden interesse, betegnes 

som asymmetrisk incitamentsstruktur. 

De grundlæggende teorier om denne problemstilling er som følger: 

- Principalen og agenten er begge nyttemaksimerende, hvilket vil sige, interesserede i at vælge den 

situation, de får mest ud af. Aktionærerne er interesserede i, at virksomheden foretager 

fornuftige dispositioner, der sikrer aktiekursens fremtidige udvikling. Den ledende medarbejder 

kan være interesseret i, at aktiekursen udvikler sig bestemt op til fastlagte tidspunkter, afhængig 

af sit optionsprogram og de dertilhørende betingelser. 
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- Der er tale om asymmetrisk information mellem principalen og agenten, da de ikke har adgang 

til den samme information omkring virksomheden. De ledende medarbejdere vil sandsynligvis 

vide mere end aktionærerne. I nogle tilfælde vil de ledende medarbejdere måske kende til 

forhold i virksomheden, der ikke engang er tilgængelige for aktionærerne 

- Agenten er opportunistisk, 55  og foretager derfor alene dispositioner der, i de pågældende 

øjeblikke, gavner vedkommende selv mest. 

I relation til denne problemstilling, der er et kendt Corporate Governance problem, refereres der ofte 

til parternes nyttefunktion. Ordet nytte kan betragtes som et individs overordnede velfærd, hvorfor 

begge parter i Principal-Agent-problemstillingen er nyttemaksimerende. 

Af samme årsag kan der refereres til dette i relation til et aktieselskab, hvor de ledende medarbejdere 

optionsaflønnes. Aktionærerne ønsker en udførelse af en given opgave. Udførelsen vil forværre 

aktionærernes nytte, da de hellere vil bruge tiden på noget andet. Derfor uddelegerer aktionærerne 

opgaven til de ledende medarbejdere, men da sidstnævntes nytte ligeledes vil blive forværret ved 

udførelsen af opgaven, må aktionærerne finde en belønning der kan kompensere for den ’tabte’ nytte. 

Størrelsen af belønningen findes i de to parters ligevægt af nyttefunktionen56.  

Aktionærerne ansætter direktøren, som agent, til at varetage aktionærernes interesser. Principalens og 

agentens interesser er ikke nødvendigvis sammenfaldende, hvorfor principalens vigtigste opgave er at 

sikre sammenfald mellem interesser eller minimere de negative fordele. 

I en virksomhed hvor en ledende medarbejder er optionsaflønnet, vil dennes overordnede mål være, 

som det i øvrigt antages at være for et hvilket som helst andet rationelt individ, at maksimere sin egen 

nytte. Denne nytte kan være mange ting. Blandt andet vil en leder maksimere sin nytte, ved at træffe 

beslutninger, der på en eller anden måde beskytter lederen – dette kan være at undlade at løbe risici, af 

frygt for at dette går galt, og konsekvensen bliver en fyring. 

                                                        
55 Se ordforklaringen i bilag 1 
56 Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
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Overordnet giver dette anledning til to problemstillinger. Dels er der tale om en interessekonflikt, da de 

to parter er uenige om målet, samtidig med at det er umuligt, både fysisk og ressourcemæssigt for 

principalen at overvåge agentens adfærd. Og dels opstår der en risikokonflikt, idet de to parter har vidt 

forskellige risikoprofiler. 

Når der er tale om to handlende parter, der er i besiddelse af forskellig information, vil den ene part 

oftest have større sikkerhed i sin beslutning. Dette bevirker, at markedet ikke er perfekt57 - i denne 

forbindelse kan der tilknyttes begreber som; Asymmetrisk information, Adverse Selection, Moral 

Hazard og Corporate Governance, hvilket er begreber, der kan være med til at beskrive og minimere 

disse former for uligheder. 

Asymmetrisk Information 

Asymmetrisk information vil gøre sig gældende når to parter, der skal samarbejde ikke har samme 

kendskab til eksempelvis en arbejders produktivitet. Der skelnes mellem asymmetrisk information 

henholdsvis ex ante og ex post. 

Adverse Selection (ex ante) 

Ved Adverse Selection, er der tale om en situation, som opstår før der træffes beslutninger. Dette 

opstår, når der er tale om, at den asymmetriske information skaber en usikkerhed, der fører til 

ugunstige valg, deraf navnet ’Adverse Selection’. Denne problemstilling opstår, når agenten har flere 

informationer end principalen. Agenten vil derfor forsøge at påvirke principalen til at træffe 

beslutninger, der gavner den ekstra information agenten er i besiddelse af og dermed maksimere 

agentens nytte. 

I relation til optionsaflønning, kunne dette eksempelvis forekomme, hvis ledelsen på en 

generalforsamling påvirker aktionærerne til at vedtage strategier og handlingsplaner, der bevirker, at 

aktionærerne måske påtager sig for meget risiko i relation til maksimering af deres nytte. 

                                                        
57 Når der er tale om et perfekt marked, vil alle i markedet ’vide alt’ – eller med andre ord have ligestillet information. 
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Kendetegnet ved Adverse Selection er, at det her er de ledende medarbejdere, der ’taler varmt’ om visse 

projekter, velvidende om, at dette pga. den asymmetriske information, alene maksimerer lederens egen 

nytte. 

 

Moral Hazard (ex post) 

Når beslutningerne er truffet, har den ene af parterne moralsk forpligtet sig til at agere i henhold til 

aftalen – men der kan efter indgåelsen opstå usikkerhed om, hvordan parterne reelt vil agerer.  

Lavpraktisk kan et eksempel på dette opstå i forbindelse med optagelse af et lån i banken. Låntager kan 

efter at have modtaget penge til eksempelvis en investering vælge at gå på kasino i stedet for.  

I et aktieselskab, hvor ledelsen aflønnes med optioner, og der til et generalforsamlingsmøde er vedtaget 

nogle beslutninger af aktionærerne, kan de ledende medarbejdere efterfølgende agere modstridende 

med, hvad der er aftalt med aktionærerne. På grund af den asymmetriske information, der er mellem 

aktionærer og ledelse, kan sidstnævnte træffe beslutninger, der enten er mere eller mindre risikable for 

aktionærerne. Lederen er villig til at løbe en større risiko, da han ikke er udsat for samme tabsrisiko som 

aktionærerne. Omvendt kan det også være, at lederen løber en langt mindre risiko, da lederen måske er i 

en situation, hvor han (pga. merinformation) ved at han ikke kan opnå nogen gevinst på handlingen – 

og derfor kun er interesseret i at maksimere sin egen nytte. 

 
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Hvilke udfordringer opstår der i forbindelse med danske børsnoterede virksomheders anvendelse af 
optionsaflønning og herunder værdiansættelsen af denne? 

 
 

Side 39 af 81 
 

Agentcy Cost 

Agentcy Cost kan betegnes som prisen for principal-agent-problemstillingen. Denne omkostning er en, 

som både ledelsen (agenten) og aktionærerne (principalen) betaler. Der kan være tale om forskellige 

former for omkostninger – eksempler på Agentcy Cost kan være de ressourcer, der anvendes til at 

kontrollere ledelsen i forbindelse med den daglige drift af virksomheden, eller de omkostninger, der 

opstår ved indførelse af optionsprogram for at forene ledernes og aktionærernes interesser. Der er også 

tale om en Agentcy Cost, når der opstår omkostninger på bekostning af agentens illoyale dispositioner, 

som i særdeleshed kan risikere at vokse sig store og dermed udgøre en økonomisk konsekvens for 

virksomheden. 

Virksomhederne kan forsøge at begrænse disse omkostninger, ved eksempelvis at bruge ressourcer på 

at overvåge og kontrollere ledelsen, da dette formentlig aldrig vil nå op i samme størrelsesorden, som 

en eventuel dårlig disposition fra en leder med uhensigtsmæssige incitamenter. Det er bestyrelsens 

ansvar at varetage disse kontroller, da de ifølge Aktieselskabslovens § 49, er ansvarlige for at ledelsen 

tilgodeser ejernes interesser.58  

Havde det været omkostningsfrit at kontrollere og overvåge, havde principal-agent-problemstillingen 

ikke været nogen problemstilling i forbindelse med optionsaflønning. Det er ikke engang muligt blot at 

fyre de ledende medarbejdere, der måtte være under begrundet mistanke for at bidrage til denne 

problemstilling, da dette vil skabe store omkostninger i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelse og 

nyansættelse her vil omfanget af sidstnævnte muligvis udgøre en endnu større omkostningspost, 

såfremt der er tale om en leder med værdifuld viden i virksomheden. 

Løsning på PA problemstillingen 

Spørgsmålet om hvorvidt danske børsnoterede virksomheder kan komme disse problemstillinger til 

livs, i relation til anvendelsen af optionsaflønning. 

                                                        
58 Kilde: www.retsinformation.dk 
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Der findes i dag en række regelsæt, som alle danske børsnoterede virksomheder skal følge. Blandt andet 

skal der i årsrapporterne opgøres detaljeret information omkring selskabernes brug af denne 

aflønningsform, hvilket vil blive behandlet nærmere i opgavens kapitel 4. 

Men det er ikke kun udefrakommende faktorer, der kan være med til at forårsage, at de ovennævnte 

uhensigtsmæssige incitamenter opstår - også selskaberne kan foretage visse tiltag. Med dette menes 

måden, hvorpå selskaberne sammensætter deres optionsprogrammer. Opstilles der en række krav til 

brugen af optionsaflønning gældende for de ledende medarbejdere, vil dette formentlig kunne lukke 

nogle af de ’huller’ der opstår, når ledende medarbejdere ikke kan se udover deres egen interesse. 

Desuden har bestyrelsen i en virksomhed mulighed for at opstille regelsæt med strenge restriktioner til 

de dispositioner, som de ledende medarbejdere foretager sig. 

Det handler alt sammen om at finde en balance mellem de omkostninger, der anvendes på diverse tiltag 

i forbindelse med at undgå uhensigtsmæssige incitamenter fra de ledende medarbejdere, og dét der rent 

faktisk opnås ved at anvende disse incitamentsordninger. Denne balance kan være en udfordring i sig 

selv, idet det kan være svært at måle, hvilket udfald en given incitamentsordning har. 

Udover de interne parter, kan der også være eksterne parter, der kan være med til at reducere den 

asymmetriske information. Eksempelvis kan aktieanalytikere og diverse rating bureauer igennem deres 

behandling af og kommentarer til informationerne fra selskaberne, være med til at gøre information 

mere gennemsigtig. Ej at forglemme de eksterne revisionsvirksomheder, der kontrollerer danske 

børsnoterede virksomheders regnskaber for at sikre, at disse følger lovgivningen, hvilket forhindrer 

ledende medarbejdere i at handle opportunistisk59 og i strid med loven. 

Uanset hvad, kan det være risikabelt helt at udelade optionsaflønning eller for den sags skyld andre 

former for incitamentsaflønning. Hvis en ledende medarbejder ikke har nogen ejerandel i den 

virksomhed, han er ansat i, vil vedkommendes gevinst enten være fastsat i en ansættelseskontrakt – eller 

delvist kendt – og dermed ikke korrelerende med virksomhedens resultat.  

                                                        
59 Se ordforklaringer i bilag 1 
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Hvilke tiltag kan der gøres for at lægge en dæmper på dette problem? Dette er der forskellige 

holdninger til. Én af dem går på, at der skal foreligge et bindende varsel om, hvornår man som ledelse 

har tænkt sig at udnytte sin medarbejderoption.60  

Eksempel:  Hvis man som leder finder ud af, at man gerne vil udnytte sin medarbejderoption, og 

dermed købe virksomhedens aktier til exerciseprisen, skal dette varsles til bestyrelsen, og 

ugen efter vil handlen gå igennem. På denne måde vil markedet kunne forme sig naturligt 

og selv danne sig indtryk af årsagen til, at ledelsen har tænkt sig at handle i 

virksomhedens aktier. Dette kan i sidste ende medføre, at aktiekursen stiger, inden 

ledelsen køber og modsat falder, inden de sælger. Én ting er sikker – at kunne holde 

ejerskab og ledelse adskilt er altafgørende. 

Når et aktieselskab skal opbygges, vil det foregå på den måde, at aktionærerne udnævner en bestyrelse 

på selskabets generalforsamling. Denne bestyrelse er forpligtet til at udgøre en forsvarlig organisation af 

selskabets drift af virksomhed61. Bestyrelsen skal sammensætte en virksomhedsledelse eller direktion, 

som skal stå for den daglige ledelse af selskabet. 

 

Bestyrelsen har pligt til at kontrollere ledelsen for at sikre, at der ikke opstår interessekonflikt mellem 

ledelsen og aktionærerne. I Danmark anvendes denne form for tostrenget ledelsessystem, hvilket 

hovedsageligt betyder, at man som ledende medarbejder ikke kan sidde i bestyrelsen. Et eksempel på 

andre lande, der anvender dette system, er Tyskland. Modsat anvendes et såkaldt et-strenget system i  

England og USA62. Der er delte meninger om, hvad der er mest fordelagtigt, men i relation til Principal-

Agent-problemstillingen, anses det tostrengede ledelsessystem som et godt grundlag for de basale 

retningslinjer, der vedrører optionsaflønning.63 

 

                                                        
60 Hull, John C., 2012, kap. 15 
61 Aktieselskabsloven § 54 (Kilde: www.retsinformation.dk) 
62 Kilde: Nørby-udvalget; Corporate Governance og god selskabsledelse, www.corporategovernance.dk, 2001 
63 Kilde: Nørby-udvalget; Corporate Governance og god selskabsledelse, www.corporategovernance.dk, 2001 
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3.3 Indførelse og design af optionsprogrammer  

Som belyst ovenfor, kan der opstå særdeles uhensigtsmæssige incitamenter i forbindelse med en 

virksomheds anvendelse af optionsaflønning. Spørgsmålet er hvordan disse kan undgås. 

Da optionsaflønning har været anvendt siden 1995 er det ikke første gang, dette spørgsmål er blevet 

stillet. Spørger man forskerne indenfor området, er der to holdninger til hvordan disse 

uhensigtsmæssigheder kan undgås. 

Verner C. Petersen fra Institut for Marketing og Organisation ved Aarhus Universitet er ikke blandt 

tilhængerne til optionsaflønning. Han har kommenteret flere af de store sager, der har været oppe i 

medierne det sidste år. Han udtaler at: 

”Det er fuldstændig umuligt at vide, om chefernes afgørende beslutninger bliver truffet på et 

grundlag, der er bedst for virksomheden og dets aktionærer. Når der bliver viftet med et stort 

antal mio. kr. lige foran næsen på dig, så er det altså svært at holde egeninteresse ude”.64 

Verner C. Petersen mener i øvrigt, at man i Danmark er blevet inspireret af udlandet til at bruge disse 

incitamentsordninger, men at man ikke har gjort sig overvejelser om de eventuelle konsekvenser disse 

ordninger kunne medføre. Tilmed mener han, at der selv med mere bundne aflønningsformer, fortsat 

vil opstå sager, hvor der vil opstå interessekonflikter mellem ledernes personlige interesser og 

virksomhedens langsigtede strategier. 

”Og det skyldes ikke mindst, at virksomhederne ofte ikke ved, hvilke parametre deres 

bonusordninger skal bygge på”.65 

Disse parametre kan tolkes til at være de betingelser, der gælder i optionsprogrammet – hvorfor der ses 

nærmere på netop dette senere i opgaven 

                                                        
64 Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten, Erhverv; Bonusguld til topchefer, 2011, s.1 
65 Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten, Erhverv; Bonusguld til topchefer, 2011, s.1 
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Det er ikke alle eksperter, der forholder sig kritisk til anvendelsen af optionsaflønning. En række andre 

eksperter mener netop, at de tendenser der ses, er der behov for i det danske erhvervsliv - for at øge 

virksomhedernes effektivitet. Faktisk mener en af eksperterne, Anders Drejer, at de bedste resultater 

opnås i de situationer hvor optionsaflønningen udgør en ”signifikant del af lønnen” 

”Frivillighed fører i den her sammenhæng ikke til ret meget. Der er brug for tvang.”66 

En tredje ekspert, Steen Thomsen fra Copenhagen Business School, hælder ligeledes til de positive 

faktorer i optionsaflønning og mener, at udviklingstendensen fra udlandet ikke må modarbejdes og 

udtaler: 

”En vigtig pointe med aktieaflønningen er jo netop, at det styrker muligheden for at 

rekruttere og fastholde dygtige ledere. Hvis vi begrænser os for meget i lønstrukturen, vil det 

også gå ud over virksomhedernes konkurrenceevne.”67  

En vigtig opfølgning af disse ’for’ og ’imod’ er udtalelsen fra professor Ken L. Bechmann, der blandt 

andet har gennemført undersøgelser af danske børsnoterede virksomheders brug af optionsaflønning. 

Generelt ser han en tendens til mere fornuftige sammensætninger af løn, hvor kortsigtede målsætninger 

er bundet op i et langsigtet aspekt, dog udtaler han: 

”Hvis man som virksomhed bruger aktieaflønning aktivt, er det nærmest umuligt helt at 

udelukke risikoen for uforudsete konsekvenser. Men jeg tror ikke, at man nogensinde igen 

kommer til at se en episode udspille sig, som den man eksempelvis så i Roskilde Bank.68 

Eksperternes udtalelser peger i retning af, at optionsaflønning er kommet for at blive, fordelene er 

mange, men det bliver svært at undgå de uhensigtsmæssige incitamenter - dog har vi formentlig været 

vidne til de største skandalesager. 

                                                        
66 Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten, Erhverv; Bonusguld til topchefer, 2011, s.1 
67 Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten, Erhverv; Bonusguld til topchefer, 2011, s. 1 
68 Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten, Erhverv; Bonusguld til topchefer, 2011, s. 1 
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Herudfra understreges vigtigheden i, at man som virksomhed designer sine optionsprogrammer, så 

uhensigtsmæssige incitamenter, så vidt muligt, undgås. Designes et optionsprogram ikke korrekt, kan 

det have store konsekvenser for både virksomheden og den enkelte medarbejder, da værdien af 

optionen afhænger af konstruktionen af programmet, som skaber incitamentseffekter. Det kan være en 

god idé, at man som virksomhed rådfører sig med professionelle folk indenfor området for at designe 

det rette program, da det kan være en kompliceret opgave. Der kan bl.a. være tale om flere forskellige 

udstedelser, der hver har tilhørende forskellige løbetider, aftalekurser og fordeling på 

medarbejdergrupper.69 

Da den stigende tendens i Danmark menes at komme fra den stigende udvikling i optionsaflønning i 

USA, bør der ses nærmere på de regler, der oftest gør sig gældende, når en virksomhed udsteder 

optioner her, hvorfor de typiske regler er listet nedenfor:70 

- Optionerne vil ofte være bundet i nogle år, hvor det ikke er muligt for medarbejderen at 

udnytte optionen. Bindingsperioden kan være helt op til 4 år. 

- Når en medarbejder forlader (hvad enten det er frivilligt eller ufrivilligt) den virksomhed 

han/hun har fået optioner af, og optionerne fortsat et bundet, vil optionerne gå tabt. 

- Når en medarbejder forlader (hvad enten det er frivilligt eller ufrivilligt) den virksomhed 

han/hun har fået optioner af, og bindingsperioden er ophørt, vil de optioner, der er out-of-the-

money gå tabt, mens de optioner, der er in-the-money, skal exercises umiddelbart efter. 

- Det er ikke tilladt for medarbejdere at sælges deres optioner 

- Såfremt medarbejderne har ønske om at opnå en kontant fordel straks efter bindingsperioden, 

er medarbejderne nødsaget til at exercise optionen og derved købe de underliggende aktier og 

efterfølgende sælge disse til markedsprisen71. 

 
  

                                                        
69 Kilde: Bechmann Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
70 Hull, John C., 2012, kap. 15 
71 Hull, John C., 2012, kap. 15 
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3.4 Delkonklusion 
 

Optionsaflønning indebærer at en virksomhed, som et alternativ til at udbetale bonus, udsteder 

optioner, der giver en ledende medarbejder ret til at købe virksomhedens aktier til en bestemt pris. 

Prisen vil ofte være ”at-the-money” på tildelingstidspunktet. 

Virksomheden kan vælge at tildele option betinget, eller ubetinget. Såfremt virksomheden foretager en 

ubetinget udstedelse, vil det dog kun være muligt for medarbejderen at udnytte optionen, såfremt 

vedkommende fortsat er ansat i virksomheden. Såfremt virksomheden vælger at tildele optioner 

betinget, kan virksomheden opstille krav, der skal opfyldes, før medarbejderen kan vælge at udnytte 

sine optioner. Disse krav kan være servicebetingede eller performancebetingede. Servicebetingelser, kan 

eksempelvis være 3 års ansættelse i virksomheden. Perfomancebetingelser, kan yderligere opdeles i 

markedsrelaterede betingelser og ikke-markedsrelaterede betingelser. Markedsrelaterede betingelser, vil 

betyde at udnyttelsen af optionerne, vil være betinget af udviklingen i aktiekursen. Ikke-

markedsrelaterede betingelser, vil være mere specifikke performance mål, eksempelvis en bestemt 

stigning i virksomhedens resultat. 

Tidspunktet fra tildelingstidspunktet og frem til medarbejderen har opfyldt optionens eventuelle 

betingelser, betegnes som retserhvervelsesperioden. Når medarbejderen har opfyldt optionens 

eventuelle betingelser, indtræffes retserhvervelsestidspunktet, hvilket vil sige at medarbejderen herved 

opnår den endelige ret til optionen. Når medarbejderen vælger at udnytte sine optioner, indtræffes 

udnyttelsestidpunktet. 

Idéen med optionsaflønning, er at tiltrække kvalificerede medarbejdere, idet der er mulighed for at 

tilbyde optioner, der kan give medarbejderen en bonus i millionklassen, som måske ikke var muligt for 

virksomheden at udbetale i kontantbonus. Når der anvendes optionsaflønning, menes det at en 

virksomhed har mulighed for at være konkurrencedygtig på lønningsområdet og ved løbende tildeling 

af optioner til sine medarbejdere, er det hensigten, at skabe en øget motivation og dermed incitamenter 

til løbende at forbedre virksomhedens resultat. Virksomheder skaber disse incitamenter, for at skabe de 

samme interesser mellem de ledende medarbejdere og virksomhedens aktionærer - denne fælles 

interesse er, aktiekursen. Faktorerne i dette afsnit, kan betegnes som fordele for en virksomhed, ved at 

anvende optionsaflønning, men disse skal opvejes af de nedenfor nævnte ulemper. 

Ved brugen af optionsaflønning, opstår der oftest interessekonflikter mellem medarbejderne og 

aktionærerne. Den væsentligste problemstilling for dette, kaldes principal-agent-problemstillingen, som 
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grundlæggende, er kendetegnet ved et samarbejdsforhold mellem to parter, hvor principalen 

uddelegerer en opgave til agenten, i forventning om at denne udføres tilfredsstillende af agenten. 

Agenten vil dog prioritere egen interesse, frem for principalens, hvorfor der opstår en interessekonflikt. 

Det er ikke muligt for principalen, at kontrollere agentens udførelse af opgaven. I relation til 

optionsaflønning, kan dette forekomme når ledende medarbejdere agerer kortsigtet, for at opnå størst 

mulig gevinst. Dette kan forekomme på forskellige måder – blandt andet, hvis en ledende medarbejder 

’timer’ en speciel begivenhed, optil retserhvervelsestidspunktet. At medarbejderen agerer ud fra 

egeninteresse, kan have store konsekvenser for virksomheden. Herudover, forekommer der ligeledes en 

interessekonflikt, mellem de to parter. I situationer hvor virksomhedens aktiekurs har været faldende 

igennem en længere periode, kan medarbejderens optioner være ”deep-out-of-the-money”, hvorfor 

medarbejderen måske vil være ekstra risikovillig, i et forsøg på alligevel at opnå en gevinst af sine 

optioner. I en sådan situation, vil aktionærerne alene være interesseret i sikre langsigtede handlinger, fra 

virksomhedens side, hvorfor der opstår en risikokonflikt.  

Disse konflikter, kan virksomhederne forsøge at forebygge, ved at designe optionsprogrammer, der 

mindsker risikoen for medarbejdernes kortsigtede beslutninger. Dette er en svær opgave og flere 

eksperter mener, at det er umuligt, at undgå disse faldgruber, hvor en medarbejders egeninteresse slår 

igennem for nogle af virksomhedens beslutninger.  

Hvorvidt den regnskabsmæssige behandling af optionsaflønning, anses som en ulempe for de danske 

børsnoterede virksomheder, kan diskuteres, men der er helt sikkert tale om en udfordring, som 

opgavens næste kapitel vil behandle nærmere. 

Der har været fokus på optionsaflønning i en årrække, specielt efter finanskrisen. Eksperter, mener dog 

at erhvervslivet har været vidne, til de største sager indenfor optionsaflønning, men at denne, er 

kommet for at blive. 
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4.0 Krav til årsrapporten 

Dette kapitel vil komme kort omkring den grundlæggende regnskabsmæssige behandling af 

optionsaflønning, og herefter i detaljer behandle krav til værdiansættelsen af optioner og herunder 

oplysningsforpligtelsen. I relation til den regnskabsmæssige behandling vil der ikke blive gået i detaljer 

med, hvornår optioner skal medregnes, samt hvordan de skal indregnes i forhold til om disse er 

bundne, udnyttet eller kan risikere at blive udnyttet. Der vil alene blive set på de grundlæggende 

elementer i regnskabsbehandlingen, hvad virksomheden er forpligtet til at oplyse, samt hvordan 

optionerne værdiansættes. 

Som det også er nævnt i indledningen af denne opgave, ses anvendelse af optionsaflønning i de danske 

børsnoterede virksomheder fortsat i stigende grad, hvorfor kravene til den regnskabsmæssige 

behandling ligeledes er blevet skærpet igennem de seneste år.  

Indførelsen af de internationale regnskabsregler IFRS i 2005 har i særdeleshed været med til at skærpe 

kravene til oplysningsforpligtelserne. IFRS står for International Financial Reporting Standards, og 

udarbejdes af det uafhængige organ; International Accounting Standards Board. Ældre standarder 

betegnes som IAS. 

Ligeledes med virkning fra 1. januar 2005 har alle børsnoterede virksomheder i Danmark (og EU) pligt 

til at aflægge årsrapport efter IFRS 2 ”aktiebaseret vederlæggelse”, der indeholder en række 

informationskrav til, hvad der kræves af en virksomhed for at kunne foretage en værdiansættelse af 

optionsaflønningen. 

Fordele og ulemper ved optionsaflønning blev beskrevet i det foregående afsnit, hvoraf den 

regnskabsmæssige behandling ikke nødvendigvis skal fremstilles som en ulempe, men dog en 

udfordring. Af denne grund ses der i dette kapitel nærmere på den overordnede regnskabsmæssige 

behandling er aktieoptionsaflønning, herunder oplysningsforpligtelserne og værdiansættelsen. 
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Herudover findes en lang række detaljer vedrørende præsentation, indregning og måling i årsrapporten, 

som alle danske børsnoterede virksomheder skal følge. Disse detaljer kan findes i IAS 32, der 

indeholder bestemmelser om klassifikation af instrumenter af finansiel karakter. Endvidere indeholder 

standarden en række oplysningsbestemmelser 72 . I IAS 39 findes regler for indregning og måling. 

Hovedreglen i IAS 39 er, at finansielle aktier og forpligtelser indregnes, når virksomheden bliver part i 

en kontrakt.  

 

4.1 Overordnet regnskabsmæssig behandling 

IFRS 2 beskriver sit formål som værende ”at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den 

foretager aktiebaseret vederlæggelse”.73 

Ved at følge disse regnskabsstandarder skal virksomheder sikre, at deres resultat og finansielle stilling 

afspejler virkningen af aktiebaseret vederlæggelse, herunder omkostninger tilknyttet transaktioner, hvor 

ansatte modtager aktieoptioner.74 

Der skelnes mellem tre overordnede former indenfor aktiebaseret vederlæggelse i IFRS 275: 

- Aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital – Virksomheden yder betaling i 

egenkapitalinstrumenter for modtagne varer eller tjenesteydelser.  

- Aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning – Virksomheden anskaffer varer eller 

tjenesteydelser ved at påtage sig en forpligtelse overfor leverandøren af disse varer eller ydelser 

(typisk den ansatte) for beløb, som er baseret på kursen på (eller værdien af) virksomhedens 

aktier eller andre egenkapitalinstrumenter. 

- Aktiebaseret vederlæggelse med kontantalternativer – Virksomheden eller medarbejderen 

kan vælge mellem afregning i egenkapitalinstrumenter eller kontanter. 

 
                                                        
72 Kilde: PwC, 2005 
73 Kilde: IFRS 2, afsnit 1 
74 Kilde: IFRS 2, afsnit 1 
75 Kilde: IFRS 2, afsnit 2 
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I relation til optionsaflønning, kan der både være tale om aktiebaseret vederlæggelse afregnet i 

egenkapitalen, i form af ’sædvanlige’ optioner, og i aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning i 

form af fantomaktier. Da denne opgave alene behandler optionsaflønning med de såkaldte ’sædvanlige’ 

optioner, ses der nedenfor kun på aktiebaseret vederlæggelse i egenkapitalen. 

IFRS 2 omhandler ovenstående tre ordninger, der gør sig gældende for hhv. medarbejdere, 

leverandører af varer og øvrige tjenesteydelser. Denne opgave vil primært behandle aktiebaseret 

vederlæggelse afregnet i egenkapitalen hvad angår en virksomheds ansatte, da det er denne ordning 

samt målgruppe, der er relevant for opgaves problemstilling.  

 

Aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital 

Ved aktieoptionsaflønning tildeler virksomheden aktieoptioner til medarbejdere, der derved opnår 

retten til at købe allerede udstedte aktier til en på forhånd fastsat kurs på et fremtidigt tidspunkt, 

hvorfor virksomheden forpligtiger sig til at levere aktier. Virksomheden vil derfor ofte skulle erhverve 

egne aktier for at kunne opfylde forpligtelsen. 

Oftest er der i forbindelse med aktieoptioner tale om en betinget tildeling fra virksomheden, hvilket kan 

være service- eller performancebetingelser, som angivet i kapitel 3. Disse krav kan være udført arbejde 

eller præstationsbetingelser. Såfremt en virksomhed tildeler aktieoptioner til en medarbejder, betinget af 

eksempelvis 3 års arbejdskraft, så skal omkostningen til aktieoptionerne fordeles over denne periode, 

mens der samtidig indregnes en løbende stigning i egenkapitalen.76 

                                                        
76 Kilde: IFRS 2, afsnit 12 
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Uanset i hvilken af de ovenstående tre kategorier der forekommer aktiebaseret vederlæggelse, gælder 

det, at virksomheden skal indregne optionsaflønningen, efterhånden som ydelserne leveres77. Oftest vil 

der være tale om en samlet lønpakke, når en medarbejder aflønnes med optionsaflønning. Dette 

besværliggør tidspunktet for leveret ydelse, idet det formentlig vil være problematisk at skelne mellem 

den arbejdsindsats, der ydes for optionsaflønningen, og den der ydes for den almindelige faste løn. 

Derfor indregnes optionsaflønningen i virksomhedens regnskab til dagsværdi 78  opgjort på 

tildelingstidspunktet 79 , idet medarbejderen i dette øjeblik erhverver retten til optionerne. Når 

virksomheden modtager arbejdskraft mod tildeling af aktieoptioner til en medarbejder, skal denne 

’tjenesteydelse’ indregnes løbende med, at medarbejderen udfører sit arbejde80.  

Virksomheden skal indregne optionsaflønningen som en omkostning i resultatopgørelsen, sammen 

med øvrige lønomkostninger, og samtidig indregne en forøgelse af egenkapitalen, der svarer til den 

tjenesteydelse, de modtager af den medarbejderne der indgår i optionsprogrammerne.  

Denne dagsværdi vil typisk blive opgjort på baggrund af en værdiansættelsesmodel81, idet der ikke 

eksisterer et homogent marked for optioner.82 

 

4.2 Oplysningspligten 

Der findes en lang række oplysninger de danske børsnoterede virksomheder, som minimum skal oplyse 

om i deres årsrapporter. Disse er listet nedenfor: 

- Beskrivelse af hver type af aktiebaseret vederlæggelsesordninger, der har eksisteret på et hvilket 

som helst tidspunkt i regnskabsåret. Herunder skal der oplyses om generelle vilkår, betingelser, 

løbetid og afregningsmetode. 

                                                        
77 IFRS 2, afsnit 7 
78 IFRS 2, afsnit 10 
79 IFRS 2, afsnit 11 
80 IFRS 2, afsnit 7 
81 IFRS 2, afsnit 17 
82 Typisk indeholder optioner individuelle faktorer, der gør de enkelte tildelinger forskelligartede. 
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- Antallet og de vejede gennemsnitlige udnyttelseskurser for aktieoptioner, for hver af følgende 

grupper af optioner. 

- I omløb ved regnskabsårets begyndelse. 

- Tildelt i løbet af regnskabsåret. 

- Fortabt i regnskabsåret. 

- Udnyttet i løbet af regnskabsåret. 

- Udløbet i løbet af regnskabsåret. 

- I omløb ved regnskabsårets afslutning. 

- Med mulighed for udnyttelse ved regnskabsårets afslutning. 

- For aktieoptioner, som er udnyttet i løbet af regnskabsåret – den vejede gennemsnitlige 

aktiekurs på udnyttelsestidspunktet. 

- For aktieoptioner i omløb ved regnskabsårets slutning; intervallet af udnyttelseskurser, den 

vejede gennemsnitlige resterende løbetid. 

 

Ovenstående tydeliggør, hvor detaljerede krav, der er til de børsnoterede virksomheder, der anvender 

optionsaflønning. Endvidere fremgår det af pkt. 46, at virksomheden skal give oplysninger, der gør det 

muligt for regnskabsbrugeren af forstå grundlaget for opgørelsen af dagsværdien af de tildelte 

egenkapitalinstrumenter i løbet af regnskabsperioden. Dette kan umiddelbart tolkes som at 

virksomheden skal opgøre selve beregningsdetaljerne og ikke blot hvilken model, der er anvendt, og 

hvad resultater heraf bliver. Dette vil der blive set nærmere på i opgavens kapitel 5. 

IFRS 2 fremsætter altså en del regler omkring, hvad en virksomhed som minimum skal oplyse om i sin 

årsrapport. Det fremgår umiddelbart ikke tydeligt, hvilken konsekvens det har for en virksomhed, hvis 

de ikke følger disse regelsæt – blot at der skal give yderligere oplysninger om årsagen hertil83 

 

 

 

 

                                                        
83 Kilde: IFRS 2 afsnit 52 
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4.3 Værdiansættelsen 

Der findes flere forskellige modeller til værdiansættelse af optionsaflønningen, men da denne opgave 

alene behandler Black-Scholes modellen, vil det være denne, der refereres til - også i dette afsnit. IFRS 2 

kræver ikke nogen specifikt anvendt model, blot at virksomheden giver de fornødne informationer, der 

skal til for at forstå omfanget af optionsaflønningen84. 

Til trods for, at de ovenfornævnte regler har eksisteret siden 2005, og der sidenhen igennem især 

presset er fokuseret på disse oplysningsforpligtelser i forbindelse med værdiansættelsen, synes der 

fortsat at være virksomheder, der ikke leverer en tilfredsstillende informationskvalitet85. 

 

Værdiansættelsen af optionsaflønning er betydningsfuld af flere årsager. I relation til den virksomhed, 

der udsteder optionen i forbindelse med aflønning af en medarbejder, er det vigtigt at kende værdien af 

optionen, idet denne bliver en omkostning for virksomheden. For den enkelte medarbejder handler det 

måske i højere grad om, hvilken nyttefunktion vedkommende besidder, hvorfor dette ikke behandles 

nærmere i kapitlet her. Udover de to direkte involverede parter, er der også andre, der har interesse i at 

kende værdien af optionen. Eksterne interessenter som skattevæsen, revisorer og investorer, kan være 

interesserede i værdiansættelsen for at kunne foretage henholdsvis kontrol af retvisende regnskaber og 

investeringsanalyser. Der kan sågar være tale om, at værdiansættelserne kan have vigtig betydning i 

forbindelse med lønstatistikker for at kunne beskrive lønudviklingstendenserne.86 

Formålet med at angive værdien af de optionsaflønningsprogrammer, som en virksomhed gør brug af i 

dennes årsrapport, er at gøre regnskabslæseren i stand til at vurdere effekten af aflønningsinstrumentet 

på virksomhedens aktiver, forpligtelser, resultat og pengestrømme samt finansielle stilling. 

                                                        
84 Kilde: IFRS 2, afsnit 44 
85 Kilde: Bechmann, Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
86 Kilde: Bechmann Ken L.: Anvendelse af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, 2007 
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IFRS 2 kræver, at en virksomhed selv værdiansætter optionsaflønningen i deres årsregnskaber – hvilket 

i praksis ofte gøres ved brug af Black-Scholes formlen, trods kritikken af dennes forudsætninger, som 

beskrevet i kapitel 2. Valget af inputvariable til denne model er særdeles afgørende for resultatet. 

Enkelte ændringer i disse inputvariable, kan give store udslag i resultatet af beregningen87, hvilket er 

tankevækkende i forhold til at virksomheden kan have incitamenter til at nedtone værdien af en option. 

Med andre ord er værdiansættelsen af optionerne meget følsomme over for mindre ændringer i 

modellernes underliggende parametre, hvorfor det ikke kan være særlig kompliceret for virksomheden 

at justere værdiansættelsen i en (måske overdrevet) op- eller nedadgående retning. 

Professor Ken L. Bechmann og Toke Hjortshøj skriver i deres artikel fra december 2006: 

”For det første så er det ikke ligetil at angive, hvordan den ”sande værdi” af optionsaflønning 

bør beregnes. For det andet så kan selskaberne have incitamenter til at angive for lave 

værdier af optionsaflønningen.” 88 

Hvorfor skulle virksomheder angive for lave værdier af deres optionsaflønninger? Dette vides ikke med 

sikkerhed, men incitamenterne hertil er klare. Hvis en virksomhed har angivet store regnskabsposter 

vedrørende optionsaflønningsprogrammer til deres ledelse i de offentliggjorte årsregnskaber, kan dette 

vække opsigt hos virksomhedens interessenter. Ved at nedtone værdien af optionsaflønninger i 

regnskaberne, undgår virksomheden kritik fra aktionærerne, revisorer samt negativ omtale i pressen.  

 

Underordnet hvilken værdiansættelsesmodel en virksomhed beslutter sig for at anvende, skal der som 

minimum tages højde for faktorerne, som også blev belyst i kapitel 2; Aktiekursen i markedet 

exercisekursen, instrumentets løbetid, den forventede volatilitet og den risikofrie rente for 

instrumentets løbetid. Løbetiden og volatiliteten er vanskelige at fastsætte pålideligt, og er samtidig de 

parametre, der har størst betydning for instrumentets samlede værdiansættelse89. Værdiansættelsen af 

aktiebaserede aflønningsinstrumenter bygger således på en høj grad af skøn.  

                                                        
87 Kilde: Bechmann, Ken L.; Hjortshøj, Toke: Regnskabsmæssig værdiansættelse af optionsaflønning, 2006 samt egen 
følsomhedsanalyse vedlagt i bilag 2. 
88 Kilde: Bechmann, Ken L.; Hortshøj, Toke: Regnskabsmæssig værdiansættelse af optionsaflønning, 2006, s. 6 
89 Kilde: egen tilvirkning af følsomhedsanalyse, vedlagt i bilag 2 
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I relation til værdiansættelsen, findes der også hertil en række minimumkrav til oplysninger der indgår i 

værdiansættelsen – disse er listet nedenfor i figur 8. 

Figur 8 

 

Kilde: IFRS 2, afsnit 47, samt egen tilvirkning. 

 

Af disse parametre vil aktiekursen være offentligt tilgængelig information, hvorimod exercisekursen og 

løbetiden på optionsaflønningsprogrammet vil være kontrakt-karakteristika. Volatiliteten estimeres i 

året forud for værdiansættelsestidspunktet via historiske kursdata, ud fra en standard procedure90 

 

I relation til valg af værdiansættelsesmodel, gælder en række forhold, som den pågældende model skal 

opfylde91 - disse er listet nedenfor: 

                                                        
90 Kilde: Hull, John C., 2011, kap. 13 
91 Kilde: PwC 

Oplysningspligt i relation til værdiansættelse

• Exercisekursen
• Løbetid
• Aktiekursen
• Forventet volatilitet
• Risikofrie rente
• Antal programmer i omløb ved årets start og ved årets slut, samt fortabt og 

udnyttet i løbet af  perioden
• Andre forhold, som kvalificerede villige markedsdeltagere vil finde relevant
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- En værdiansættelsesteknik skal så vidt muligt være baseret på observerbare markedsdata og så 

vidt muligt ikke på virksomhedsspecifikke data. 

- Såfremt markedsdeltagerne anvender en værdiansættelsesteknik, som har demonstreret at give 

realistiske estimater af priser opnået i markedet, skal denne teknik anvendes. 

- En værdiansættelsesteknik forventes at give et realistisk estimat af dagsværdien, såfremt den 

afspejler markedets prissætning og er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte 

økonomiske metoder for prissætning af det pågældende finansielle instrument. 

Det har ikke været muligt at finde informationer om hvorvidt disse forhold tages i betragtning, når en 

virksomhed foretager valg af værdiansættelsesmodel. 

IFRS 2 angiver ikke i noget specifikt afsnit, hvorvidt B&S modellen kan anvendes, men angiver i deres 

appendiks B, at denne model kan benyttes, såfremt der er tale om optionsprogrammer med forholdsvis 

kort løbetid og som ikke kan udnyttes i perioden mellem retserhvervelsestidspunktet og optionens 

udløb. Dette gør sig langt fra gældende for optionsaflønning, men trods dette forhold, anvendes 

modellen hyppigt af de danske børsnoterede virksomheder. 

 

4.4 Delkonklusion 
 

Alle danske børsnoterede virksomheder, har pligt til at opgøre deres årsrapporter efter IFRS. I relation 

til optionsaflønning, vil der være tale om IFRS 2, der behandler aktiebaseret vederlæggelse. 

Aktiebaseret vederlæggelse omfatter tre typer, hvor der i denne opgave, ses på aktiebaseret 

vederlæggelse afregnet i egenkapitalen, da dette dækker over optionsaflønning, hvor virksomheden 

udsteder optioner på egne aktier. Overordnet går den regnskabsmæssige behandling af denne type, ud 

på at virksomheden skal opgøre optionerne til dagsværdi og efterfølgende indregne denne som en 

omkostning i resultatopgørelsen, med en modpost i egenkapitalen. Der findes helt klare regler for, 
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hvornår en option skal medtages i denne opgørelse, samt hvordan den skal medtages. Alle forhold, 

vedrørende antal, der skal indregnes, er ikke behandlet i denne opgave. 

IFRS 2, afsnit 44, angiver en række forhold, som virksomhederne er forpligtet til, som minimum, at 

oplyse. Overordnet indebærer dette oplysninger om hver type af optionsaflønning, der har eksisteret i 

løbet af regnskabsåret, generelle vilkår for disse, betingelser, løbetid og afregningsmetode. Ligeledes 

skal vejede gennemsnitlige 1.) aktiekurser, på de optioner der er udnyttet i årets løb, samt 2.) 

exercisekurser, på de optioner, der fortsat er i omløb ved regnskabsårets slutning. Endvidere oplyser 

IFRS 2, afsnit 46, at virksomheden skal opgive oplysninger, der gør det muligt af forstå grundlaget for 

opgørelsen af dagsværdien. Der angives intet om, hvilke konsekvenser det har for virksomheden, 

såfremt disse regler ikke følges, men blot at der skal oplyses, hvis de ikke gør. 

Selve værdiansættelsen af optionsprogrammerne, skal gøre det muligt for andre parter, her i blandt 

aktionærerne, at vurdere effekten af aflønningsmetoden. Der kan opstå situationer, hvor virksomheden 

opgør en misvisende værdi af sine optioner. Dette kan eksempelvis forekomme hvis virksomheden 

foretager forkerte estimeringer af volatiliteten, eller anvender en uhensigtsmæssig rentesats. Disse 

forhold, kan forekomme, såfremt virksomheden ikke ’ved bedre’, men i princippet, er der ikke nogen, 

der kan afgøre hvorvidt der er tale om bevidste beregningsfejl. Følsomhedsanalyser viser at blot ved at 

skrue en smule på inputvariable, som volatilitet og rente, kan virksomheden (afhængigt af omfanget af 

optionsprogrammerne) opnår et væsentligt anderledes resultat.  

Det kan konkluderes, at kravene til værdiansættelsen og oplysningsforpligtelsen i relation til 

optionsaflønning, er omfattende. Virksomheder gør muligvis deres bedste for at efterleve disse krav. 

Spørgsmålet er blot, hvordan det kan undgås at virksomheden, manipulerer med værdien, når de selv er 

ansvarlige for beregningen af denne. 

Ligeledes kan det konkluderes at IFRS 2 ikke angiver anbefalinger i relation til valg af 

værdiansættelsesmodel, men blot nævner Black-Scholes i deres appendiks B, som et led i 

anvendelsesvejledning, som et bud på denne model, under forudsætning af at der er tale om en 

forholdsvis kort løbetid, samt ingen mulighed for udnyttelse i perioden mellem 

retserhvervelsestidspunktet og udløbstidspunktet. Disse forudsætninger holder sjældent i relation til 

anvendelsen af optionsaflønning i praksis, men trods dette anvendes Black-Scholes modellen hyppigt. 
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Der bør rettes kritik mod denne anvendelsesvejledning, der omtaler en værdiansættelsesmodel, der er i 

strid mod de øvrige opstillede lovkrav i IFRS 2. Mon ikke danske børsnoterede virksomheder, 

anvender denne model i mangel på bedre? 
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5.0 Eksempler på optionsaflønning i danske børsnoterede selskabers 
årsrapporter  

Der er stiftet bekendtskab med de bagvedliggende teoretiske termer for aktieoptioner samt set på de 

fordele og ulemper, der forekommer ved virksomheders brug af aktieoptionsaflønning. Tilmed er de 

krav som de danske børsnoterede virksomheder skal overholde i forbindelse med årsrapporten 

analyseret – grundlæggende omkring den regnskabsmæssige behandling af optionsaflønning, og særligt 

omkring selve værdiansættelsen og den dertilhørende oplysningsforpligtelse. Alle disse faktorer, lægger 

op til en analyse af konkrete danske børsnoterede selskabers brug af aktieoptionsaflønning – herunder 

efterlevelsen af oplysningspligten og værdiansættelsen i deres respektive årsrapporter. 

 

5.1 Carlsberg 

I Carlsbergs årsrapport er anført en række redegørelser for, hvorledes selskabet agerer indenfor 

corporate governace, herunder, at der i løbet af 2010 og 2011, er foretaget en række ændringer, for at 

øge gennemsigtigheden, blandt andet ved at oplyse om individuel aflønning for bestyrelsen og 

direktionen. Carlsberg har nedsat et vederlagsudvalg, der i 2011 blandt andet, skulle foretage en 

gennemgang af selskabets kort- og langsigtede incitamentsplaner. 92 Desuden, er Carlsberg bekendt med 

de Corporate Governance anbefalinger, der foreligger fra i bland andet IFRS og NASDAQOMX 

København A/S93, som de angiver at følge, med undtagelse af få punkter.94 

Direktionen hos Carlsberg tildeles bl.a. aktiebaseret vederlæggelse som led i incitamentsprogrammer, 

som skal medvirke til at sikre interessesammenfald mellem ledelse og aktionærer, idet ordningen 

tilgodeser såvel kort- som langsigtede mål. Aktieoptionsprogrammet giver ret til at købe B-aktier i 

Carlsberg A/S efter tre år og indtil otte år efter tildeling. Udnyttelseskursen fastsættes som den 

gennemsnitlige markedskurs i de første fem dage efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen.95 

                                                        
92 Kilde: Carlsberg A/S, årsrapport, 2011, Corporate Governance, Bestyrelsesudvalget, Vederlagsudvalget 
93 Nasdaq OMX henviser til Nørby udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse 
94 Kilde: Carlsberg, årsrapport, 2011, Corporate Governance, Anbefalinger for god selskabsledelse 
95 Kilde: Carlsberg, årsrapport, 2011, Corporate Governance, Vederlag 
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Optionsprogrammet er suppleret med præstationsafhængige bonusordninger, som omfatter en del af 

Carlsbergs ledende medarbejdere. medlemmer. Bestyrelsen i Carlsberg A/S deltager ikke i selskabets 

incitamentsprogrammer. 

Direktionen og andre ledende medarbejdere i Carlsberg har mulighed for at deltage i tre 

aflønningsprogrammer, som fremgår af skema 1 

Skema 1 

 

Kilde: www.carlsberggroup.com 

Denne opgave vil alene se på ”Aktieoptionsprogram”, der fremgår skemaets første kolonne. 

Carlsberg A/S opgør dagsværdien af deres aktieoptioner baseret på Black & Scholes’ formel til 

værdiansættelse af call-optioner med udgangspunkt i udnyttelseskursen. Ved beregningen lægges de 

betingelser og vilkår, der knytter sig til de tildelte aktieoptioner til grund. Det oplyses i Carlsbergs 

årsrapport, at dagsværdien pr. 31. december 2011 udgjorde 134 mio. kr.  
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Carlsberg oplyser, at den anvendte volatilitet i forbindelse med værdiansættelsen af aktieoptionerne, er 

opgjort på grundlag af data fra Bloomberg. Derudover er den risikofrie rente fastsat som den danske 

obligationsrente med den aktuelle løbetid, mens udbytteraten er beregnet som 5 kr. pr. aktie divideret 

med aktiekursen. I 2011 er der tildelt 61.200 aktieoptioner til 3 medarbejdere. Dagsværdien af disse 

optioner oplyses i alt 11 mio. kr. på tildelingstidspunktet. Dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen 

over vesting-perioden96 på tre år.  

Carlsberg viser i ovenstående skema, hvilke forudsætninger den beregnede dagsværdi bygger på. Der 

oplyses ligeledes hvorvidt, selskabet er kommet frem til henholdsvis volatiliteten og den risikofrie rente.  

I relation til anvendt regnskabspraksis oplyser Carlsberg at provenu ved salg af egne aktier i forbindelse 

med udnyttelse af aktieoptioner føres direkte på egenkapitalen. Ligeledes angives det at aktiebaseret 

vederlæggelse, i form af optioner, måles til dagsværdi. Målingen sker til dagsværdi på 

tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over perioden, 

hvor den endelige ret til optionerne opnås (vesting-perioden). 

Ved første indregning af aktieoptionerne skønnes over antallet af optioner, som medarbejderne ventes 

at erhverve ret til i henhold til betingelserne for arbejdsydelser i det enkelte aktieoptionsprogram. 

Efterfølgende justeres for ændringer i skønnet over antallet af retserhvervede optioner, således at den 

samlede endelige indregning er baseret på det faktiske antal retserhvervede optioner. 

Det er forsøgt at foretage en beregning af dagsværdien af de i Carlsbergs årsrapport oplyste 

aktieoptioner, ud fra de oplysninger, der er tilgængelige heri. Ved anvendelse af B&S modellen for 

europæiske optioner, uden dividender, fås et resultat pr. option på 214,86, som vist i 1. Excel udklip 

nedenfor. Det har desværre ikke været muligt at få detaljeret information fra Carlsberg, vedr. 

beregningen97. I årsrapporten er oplyst, at antallet af udestående optioner udgør dagsværdien udgør 134 

mio. kr. 

                                                        
96 Se bilag 1: Ordforklaringer 
97 Dette er efterspurgt pr. telefon og e-mail i april måned. 
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Det vides på forhånd, at det ikke er muligt at ramme den angivne værdi 100 %, idet der i 

genberegningen, ikke tages højde for udbytterate samt de bonuselementer Carlsberg, angiver at have 

korrigeret for i deres opgørelse af værdiansættelsen. Den anvendte aktiekurs til beregningen, oplyses i 

Carlsbergs årsrapport, til at være et gennemsnit af kursen på NASDAQ OMX København af Carlsberg 

A/S’ B-aktie, de første fem børsdage efter offentliggørelse af årsregnskabet. Dette gennemsnit er 

beregnet ud fra lukkekurserne fra den 02.03.2011 og frem til 10.03.201198, som er de første fem dage, 

efter offentliggørelsen af årsregnskabet 2010. Beregningen er vist i 1. Excel udklip nedenfor, sammen 

med de øvrige inputvariable, oplyst i Carlsbergs årsrapport99 

1. Excel udklip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Carlsberg angiver en dagværdi på 180,5, men der er ikke tager højde for udbytteraten samt 

bonuselementer, som det angives, at Carlsberg, tager højde for. Det har har ikke været muligt at finde 

størrelsen på disse ‘bonuselementer’, hvorfor kan være svært at vurdere, hvorvidt beregningen stemmer 

overens, med teorien for B&S modellen. Under alle omstændigheder, vil udbytteraten få resultatet til at 

falde, hvilket mindsker differencen til den oplyste værdi. 
                                                        
98 Kilde:  http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE1596 
99 Kilde: Carlsberg A/S, årsrapport 2011, Note 13. 
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5.2 Rockwool 

Også i Rockwool koncernen, modtager direktion og ledende medarbejdere aktieoptioner. 

Optionsprogrammerne angives i årsrapporten at opfylder retningslinjerne i Corporate Governance 

anbefalingerne, men som det ses nedenfor, tildeles der ligeledes optioner til virksomhedens bestyrelse, 

hvilket er i strid mod anbefalingerne for god selskabsledelse og Corporate Governance. Optionerne kan 

udnyttes mellem 3 og 4 år efter udstedelsesdatoen og udløber mellem 6 og 7 år efter. Udnyttelseskursen 

svarer til markedsværdien af Rockwool International aktierne på tildelingstidspunktet, korrigeret for 

forventet fremtidigt udbytte og renteomkostninger. 

Betingelserne for udnyttelse af aktieoptionsprogrammet er en ansættelsesperiode på minimum 12 

måneder i Rockwool koncernen som ledende medarbejder. I Rockwools årsrapport fremgår 

nedenstående oplysninger i note 4100. 

Skema: 2 

 

Kilde: http://www.rockwool.com/investor/annual+reports  

 

De udestående antal aktier på 420.160, er fordelt med 53.620 til direktionen og bestyrelse og 366.540 til 

ledende medarbejdere. Det er bemærket har, at tildeling af optioner ligeledes tilfalder 

bestyrelsesmedlemmer i Rockwool, hvilket er i strid med anbefalingerne om god selskabsledelse101 og i 

øvrig i strid mod virksomhedens opgørelse om at optionsprogrammerne opfylder retningslinjerne for 

Corporate Governance. 

                                                        
100 Kilde: http://www.rockwool.com/investor/annual+reports, s. 35-36 
101 Kilde: http://www.corporategovernance.dk/graphics/Corporategovernance/rapport2001.pdf 
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Aktieoptioner udstedt i 2011 havde på udstedelsestidspunktet en værdi på DKK 57 mio. De beregnede 

dagsværdier er baseret på Black-Scholes modellen for værdiansættelse af optioner med følgende 

forudsætninger: 

Skema: 3 

 

Kilde: http://www.rockwool.com/investor/annual+reports  

 

Det er oplyst at optionerne er udstedt at-the-money, hvorfor der i forsøget på at genberegne den 

opgjorte værdi, er anvendt 515, til både aktiekursen og exercisekursen. 

Værdien af aktieoptioner indregnes under personaleomkostninger over optionens forventede løbetid. 

Det indregnede beløb modposteres på egenkapitalen. Effekten af bortfaldne optioner reguleres løbende 

over resultatopgørelsen og modposteres tilsvarende på egenkapitalen.  

2. Excel udklip 
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Kilde: egen tilvirkning 

Det er ikke muligt at konkludere, noget konkret ud fra denne beregning, idet der ikke tages højde for 

udbytteraten, samt der ved ovenstående beregning, er anvendt gennemsnitskurs, da dette har været den 

bedste forudsætning at anvende. Såfremt udbytteraten havde været medtaget i denne beregning, ville 

resultatet have været mindre, dog vurderes det ikke at udbytte raten alene udgør forskellen. 

 

5.3 NKT 

I NKT består incitamentsaflønningens bonusandel af en årlig udbetaling, forudsat, at angivne mål 

opnås. Incitamentsaflønningens aktiebaserede andel udgøres af årligt tildelte optioner, initieret af 

bestyrelsen. Ligeledes anvendes her Black & Scholes formlen til opgørelsen af optionernes værdi. 

Værdien kan udgøre op til 50 % af den enkelte koncerndirektørs faste årsløn, inkl. pension. Optionerne 

kan udnyttes til tegning af aktier tidligst 3 år – og senest 5 år – efter tildeling. Incitamentsordningen 

fremgår af note 28 og 29 i Rockwools årsregnskab og er ligeledes oplyst til fondsbørsen.  

Bestyrelsens medlemmer tildeles ikke optioner, og der indgår ikke andre variable vederlagskomponenter 

for bestyrelsen.  

Der er udarbejdet en vederlagspolitik, som beskriver retningslinjerne for fastsættelse og godkendelse af 

vederlag til bestyrelsen og direktionen. For bestyrelsen godkendes honoraret med fremadrettet virkning 

for et år ad gangen af generalforsamlingen. For direktionsmedlemmer gælder det, at deres aflønning én 

gang om året tages op til vurdering. Det er den samlede bestyrelse, der godkender såvel de elementer, 

der indgår i direktionens lønpakke som alle væsentlige reguleringer heraf, efter en forudgående 

behandling og indstilling fra vederlagsudvalget. NKT Holdings incitamentsprogram giver medarbejdere 

ret til at tegne aktier i NKT Holding til en kurs baseret på børskursen omkring tildelingstidspunktet 

med tillæg af en beregnet rente fra tildelingstidspunktet til udnyttelsestidspunktet. Det er bestyrelsen, 

der – indenfor en bemyndigelse fra generalforsamlingen – godkender grundlaget for beregninger og 

tildelinger af evt. aktiebaserede incitamentsordninger samt fastsætter max-grænser herfor. 
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NKT anvender såkaldte ’udnyttelsesvinduer’ i relation til, hvornår deres medarbejdere, har mulighed for 

at udnytte de tildelte optioner. Udnyttelsesperioderne fastsættes til værende 2 uger efter offentliggørelse 

af selskabets årsrapporter i nogle forudbestemte år.  

I relation til tildeling af optioner i november 2011, giver hver option ret til at tegne én aktie til kurs 

251,42. Denne kurs er fastsat på grundlag af den gennemsnitlige kurs i perioden 17. oktober – 11. 

november 2011, dog med tillæg af en årlig indekseringsfaktor på 8 % for nogle bestemte år. Ligeledes er 

udbyttebetalinger efter den 1. januar 2012 og frem til det tidspunkt, hvor aktier modtages, indregnet i 

udnyttelseskursen. NKT oplyser at der er taget udgangspunkt i kurs 199,59 i forbindelse med 

værdiansættelsen af optionerne, som beregnes ved hjælp af B&S formlen. NKT oplyser værdien til 3 

mio. kr., såfremt tegningsretterne udnyttes på det tidligst mulige tidspunkt, hvilket er tre år102 efter 

udstedelse. Beregningen er foretaget på grundlag af en volatilitet på 30 % samt en risikofri rente på 1,6 

%.  

Skema 4 

 

Kilde: NKT Årsrapport 2011, 2012 

NKT oplyser at de ovenfor udestående 100.000 optioner i relation til tildelingen i november 2011, 

udgør 3 mio. kr., hvilket er forsøgt genberegnet ved hjælp af B&S i nedenstående figur: 
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4. Excel udklip 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Denne værdi stemmer nogenlunde overens med de oplyste 3 mio. kr. Men igen gøres der opmærksom 

på at ovenstående beregning ikke tager højde for udbytterater, hvorfor et mere nøjagtigt resultat vil 

være lavere end det ovenfor angivne. 

I relation til værdien af aktieoptionsordningen pr. 31. december 2011, er denne beregnet til 12 mio. kr. 

Det har desværre ikke været muligt at genberegne de 12 mio., da det ikke har været muligt at finde frem 

til den exercisekurs eller aktiekurs, der er anvendt i forbindelse med opgørelsen. NKT oplyser blot at 

værdierne er beregnet ved anvendelse af Black-Scholes formlen under hensyntagen til et renteniveau på 

1,6 % samt en volatilitet på 30 %. Tilmed, at beregningen af værdierne forudsætter udnyttelse i første 

udnyttelsesperiode, samt at den fremtidige volatilitet er skønnet med udgangspunkt i beregninger over 

historisk volatilitet på 12, 24 og 36 måneder m.v. 
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I relation til NKT’s anvendte regnskabspraksis indregnes provenu ved salg af egne aktier, henholdsvis 

udstedelse af aktier i NKT Holding A/S udnyttelse af aktieoptioner direkte i egenkapitalen. 

Koncernens incitamentsprogrammer omfatter et aktieoptionsprogram. Værdien af serviceydelser 

modtaget som modydelse for tildelte optioner måles til dagsværdien af optionerne. 

For egenkapitalafregnede aktieoptioner måles dagsværdien på tildelingstidspunktet og indregnes i 

resultatopgørelsen under personaleomkostninger over den periode, hvor den endelige ret til optionerne 

optjenes (vesting-perioden). Modposten hertil indregnes direkte i egenkapitalen. 

 

5.4 Delkonklusion 

De tre børsnoterede selskaber, Carlsberg, Rockwool og NKT anvender alle optionsaflønning, som et 

led i deres incitamentsprogrammer. Alle tre selskaber, angiver deres respektive årsrapporter, at følge 

retningslinjerne for god selskabsledelse. Det bemærkes dog at Rockwool anvender optionsaflønning til 

sine betyrelsesmedlemmer, men at disse alene kan udnyttes i såkaldte ’udnyttelsesvinduer’. Dette er 

under alle omstændigheder i direkte strid med retningslinjerne for god selskabsledelse.103 

Generelt har de tre selskaber ønske om at fremme motivationen og øge fokus på virksomhedens drift 

og dermed aktiekurs, hvilket er de grundlæggende elementer, for anvendelse af optionsaflønning. 

I relation til den i kapitel 3 gennemgåede incitamentsteori, kan det diskuteres hvorvidt virksomhederne 

designer deres optionsprogrammer, med henblik på at komme interessekonflikter mellem ledende 

medarbejdere og aktionærer til livs. NKT har indført de såkaldte ’udnyttelsesvinduer’ i relation til 

hvornår deres medarbejdere, har mulighed for at udnytte de tildelte optioner. Disse udnyttelsesperioder 

er dog allerede nu opgjort, for optioner, der kan udnyttes i 2015-2017. Det fremgår ikke tydeligt, 

hvorvidt medarbejderne i Carlsberg og Rockwool, har mulighed for at udnytte sine optioner i bestemte 

perioder, eller om dette ligger den enkelte medarbejder frit for, når blot retserhvervelsestidspunktet er 

nået. 

                                                        
103 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2011, s. 17, pkt. 6.1.6 
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Det kan være svært at afgøre hvorvidt et selskab efterlever de krav der stilles til årsrapporten, da netop 

disse lovkrav, kan være formuleret på en måde, der lægger op til vidt forskellige metoder og modeller 

hos de enkelte selskaber. Især med henblik på værdiansættelsesmodeller, er der blot lagt op til, at 

virksomhederne opgør værdien ved anvendelse af en model, hvor det skal tages i betragtning, at 

faktorer som ’kvalificerede villige markedsdeltagere’ skal lægges til grund for valget af model.  

I appendiks B4 i IFRS104  er det angivet virksomhederne selve skal skønne optionernes dagsværdi, 

såfremt der ikke findes optioner, der handles i markedet med tilsvarende vilkår. Da dette ikke gør sig 

gældende for optioner, der anvendes til aflønning, vil alle virksomheder, skulle angive denne værdi selv. 

Appendiks B5 angiver at B&S modellen for mange virksomheder, ikke kan anvendes, såfremt der er 

tale om medarbejderoptioner der eksempelvis har lang løbetid og disse som regel udnyttes i perioden 

mellem retserhvervelsestidspunktet og optionens udløb. Desuden angives det at B&S ikke tager højde 

for varierende inputvariable, som eksempelvis volatiliteten. Afsluttende angives det at B&S dog finde 

anvendelse, såfremt de ovenfornævnte faktorer, ikke gør sig gældende og der er tale om aktieoptioner 

med en forholdsvis kort kontraktmæssig løbetid, eller optioner, der skal udnyttes inden for kort til efter 

retserhvervelsestidspunktet. ”I disse tilfælde kan B&S frembringe en værdi, som i al væsentlighed er den 

samme som den værdi, der fremkommer ved anvendelse af en mere fleksibel model for prisfastsættelse 

af optioner”. 

Black-Scholes modellen er en typisk ”quick and dirty” metode til værdiansættelsen, hvilket i grove træk 

betyder, at modellen er let anvendelig, med ikke helt ’ren’, det modellens forudsætninger altid vil brydes 

i praksis. 

  

                                                        
104 IFRS, 2010 
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6.0 Konklusion 

Idéen med optionsaflønning og for virksomhederne, fordelen ved dette, er at tiltrække kvalificerede 

medarbejdere, motiverer disse til hårdt arbejde og samtidig fastholde dem igennem løbende 

optionsaflønninger. Udfordringerne ved optionsaflønning, er de uhensigtsmæssige incitamenter, der 

skabes ved at lade en ledende medarbejders bonus afhænge af udviklingen i virksomhedens kurs på 

nogle bestemte tidspunkter. 

Når der viftes med store millionsummer, foran næsen på de ledende medarbejdere, er det svært at 

undgå indblanding af egen interesse. Denne egeninteresse kan påvirke den ledende medarbejder til at 

træffe beslutninger, der ikke nødvendigvis gavner virksomheden. Disse beslutninger, kan både have til 

hensigt at få virksomhedens kurs til at falde og til at stige, alt afhængig af hvilken situation den ledende 

medarbejder står i, og dermed, hvad der skaber størst fordel for vedkommende. Der er grundlæggende 

tale om to former for konflikter mellem den ledende medarbejder og aktionæren. Interessekonflikter, 

vil være hvor ledelsen og aktionæren har forskellige interesser, som i de ovenfornævnte eksempler. 

Risikokonflikter, vil være hvor ledelsen og aktionæren har forskellige risikoprofiler, hvilket kan 

forekomme i situationer, hvor den ledende medarbejders optioner, kort inden udnyttelsesmuligheden, 

er meget værdi, og den ledende medarbejder derfor ikke har interesse i at løbe nogen risici, af frygt for 

at vedkommendes gevinst, vil ændres inden udnyttelsestidspunktet. Omvendt, kan der være tale om en 

situation, hvor markedet aktionærerne ikke har interesse i at der foretages beslutninger, fra ledelsens 

side, men hvor den ledende medarbejder, er villig til at løbe risici. 

Et forsøg på at komme disse ulemper til livs, vil være et optimalt design af 

optionsaflønningsprogrammerne. Bestyrelsen kan dels fremsætte en række betingelser, som skal 

opfyldes, før optionerne kan udnyttes, men der kan også indføres såkaldte ’udnyttelsesvinduer’, der kun 

tillader udnyttelse i bestemte perioder, eksempelvis på to uger. Tilmed kan det kræves at det varsles, når 

en ledende medarbejder har tænkt sig at udnytte sine optioner, så markedet på den måde har en chance 

for at tilpasse sig, i forhold til den beslutning. 
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Trods disse forsøg på at komme udfordringer ved anvendelse af optionsaflønning til livs, mener 

eksperter, at optionsaflønning er kommet for at blive, og at det igennem optimalt design af 

optionsprogrammer, vil være muligt at dæmpe interessekonflikterne, men ikke helt at udelukke dem. 

Den regnskabsmæssige behandling af optionsaflønning, afgøres ud fra hvilken form for aktiebaseret 

vederlæggelse der er tale om. Optioner i forbindelse med aflønning, hører til ’aktiebaseret vederlæggelse 

afregnet i egenkapitalen’. Den regnskabsmæssige behandling går i denne kategori overordnet ud på at 

værdien optionsaflønning, indregnes som en lønomkostning i virksomhedens resultatopgørelse og 

modposteres i virksomhedens egenkapital. 

Værdien af optionsaflønning, opgøres til dagsværdi på tildelingstidspunktet. Denne dagsværdi fastsættes 

ved hjælp af en værdiansættelsesmodel. 

Oplysningsforpligtelserne til optionsaflønning er omfattende og der stilles specifikt ti punkter til hvad 

de danske børsnoterede virksomheder, som minimum skal oplyses. Nogle af disse indebærer antallet af 

optioner der i regnskabsåret er udnyttet, udløbet og som er i omløb. Tilmed antallet af optioner der er 

henholdsvis tildelt og fortabt i årets løb, samt vejede gennemsnitlige aktiekurser og udnyttelseskurser. 

Det fremgår ikke umiddelbart hvad disse oplysninger skal medvirke til, men igen, at virksomheden skal 

oplyse, såfremt de ikke oplyser disse forhold.  

Værdiansættelsen af optionsaflønning er en vigtig indikator til både de direkte involverede, som 

virksomheden og medarbejderen, men også for virksomhedens aktionærer og andre investorer, er det 

vigtigt at kende til værdien af virksomhedens optionsaflønning, for at skabe den fornødne 

gennemsigtighed på markedet. Valg af værdiansættelsesmodel kunne falde på Black-Scholes formlen, 

hvilket også gør sig gældende i mange danske børsnoterede virksomheder. I IFRS 2’ Appendiks B, 

findes en såkaldt anvendelsesvejledning, der blandt andet angiver Black-Scholes formlen kun finder 

anvendelse såfremt der er tale om optioner med en forholdsvis kort løbetid og som ikke kan udnyttes i 

perioden mellem retserhvervelsestidspunktet og udløbstidspunktet. Dette gør sig sjældent gældende for 

optionsaflønning, med trods dette, anvendes denne model hyppigt af danske børsnoterede 

virksomheder, i mangel på bedre. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Hvilke udfordringer opstår der i forbindelse med danske børsnoterede virksomheders anvendelse af 
optionsaflønning og herunder værdiansættelsen af denne? 

 
 

Side 71 af 81 
 

Det kan konkluderes at de tre børsnoterede virksomheder, Carlsberg, Rockwool og NKT alle anvender 

optionsaflønning til sine ledende medarbejdere. I de tre selskabers respektive årsrapporter angives at 

anbefalingerne for god selskabsledelse følges, hvilket også til en vis grad gør sig gældende. Der ses i alle 

tre tilfælde forsøg på at efterleve de lovkrav der stilles i henhold til IFRS 2. Dels opstilles tabeller over 

antallet af optionsprogrammer samt betingelserne herfor, men som regnskabslæser, kan det være svært 

at konkludere noget entydigt ud af disse opgørelser. 

Det vurderes at de danske børsnoterede virksomheder står overfor en stor udfordring i relation til 

værdiansættelsen af deres optionsaflønningsprogrammer. Der findes ikke nogen anbefalinger til en 

model, vis forudsætninger holder i praksis, samt tager højde for utallige former for optionsaflønning i 

forskellige virksomheder kan indebære. Det kan være svært for virksomheden at finde en model, der 

også forekommer nogenlunde let anvendelig. Dette er en kæmpe udfordring, som ikke nødvendigvis er 

noget de danske børsnoterede virksomheder, selv skal løse. 
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7.0 Perspektivering 

Det kan virke undrende at der findes omfattende regler for, hvorledes virksomheder skal 

regnskabsfører poster vedrører optionsaflønning, oplyse om disse og beregne værdien af de samlede 

optionsprogrammer, men at det ikke findes tilsvarende oplysninger om konsekvenser, ved brud på 

disse regler.  Hvorledes kan man sikre at danske børsnoterede virksomheder overholder de krav de 

stilles i relation til opgørelsen af disses årsrapporter?  

I forlængelse af opgavens konklusion, kan det virke undrende, at der ikke findes tilsvarende detaljerede 

vejledninger for selve værdiansættelsen – dette burde figurere som tillæg til de mange regelsæt. Det 

kunne være interessant at undersøge om ikke de danske børsnoterede virksomheder ville have lettere 

ved at overholde de lovkrav der stilles til værdiansættelsen, såfremt der blev udviklet en standardiseret 

model til dette. Dette ville formentlig også være med til at skabe yderligere gennemsigtighed indenfor 

området og tilmed være knap så udfordrende for virksomhederne at opgøre eller for den sags skyld for 

regnskabslæseren at gennemskue. 

Tilmed burde der foreligge en form for kontrol hos virksomhedens revision, eller andre eksterne parter, 

der sikrer efterlevelse af de angivne lovkrav.  

Holder det virkelig, blot at lave en lang række formulerede krav til de danske børsnoterede 

virksomheder, uden at der findes en konsekvens for brud på disse krav? Og kan det passe at det i 

mange tilfælde er virksomhederne der skal stå til ansvar på opgørelserne, når der ikke findes komplette 

vejledninger i relation til værdiansættelsen? 
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8. 1 Kildekritik 
 

Artikler:  

Alle artikler er indsamlet via CBS biblioteket og vurderes som værende særdeles valide, idet disse er 

skrevet af professionelle fagfolk. Der kan argumenteres for kritik mod ’typen’ af forfattere til disse 

artikler, da de fleste vil udtale sig eller skrive i ’akademiske toner’. Det er oplagt at tro, at artiklerne ville 

have haft en anden lyd, hvis forfatterne var folk fra erhvervslivet. Med dette for øje, vurderes denne 

gruppe af indsamlede data som værende valid. Der gøres opmærksom på, at der igennem opgaven, ikke 

nødvendigvis refereres til samtlige oplyste artikler, da nogle af disse, blot kan være anvendt til at 

underbygge forhold, der er stiftet bekendtskab med igennem øvrige kilder. 

 
Bøger: 
De tre bøger, der er anvendt i opgaven, stammer fra pensum på HD Finansieringsstudiet, hvilket må 

antages i sig selv at gøre dem valide. Der er i opgaven taget højde for at disse er amerikanske, og derfor 

primært kan anvendes til brug for teoretiske termer. Der er få steder refereret til udviklingen i brugen af 

optioner i det finansielle marked, da det er vurderet, at de samme tendenser gør sig gældende i 

Danmark. 

 

Forskningsrapporter: 

Det er naturligvis væsentligt at bemærke, at de to rapporter, der er anvendt i opgaven, er henholdsvis 

fra 2002 og 2007 og primært behandler data fra 1995 og frem til 2006. Dette er medtaget i brugen af 

kilderne, hvorfor disse fortsat anses som valide. Det har ikke været muligt at finde lignende 

undersøgelser fra nyere tid – dog er informationen om, at Ken L. Bechmann udgiver en opdateret 

artikel i Finans/Invest i oktober 2012 interessant, og denne kunne have været spændende at forholde til 

denne opgave. 
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Websites: 

De websites, der er anvendt som kilder, tilhører danske børsnoterede selskaber, anerkendte 

revisionsvirksomheder samt Erhvervs- og Selskabstyrelsen, der administrerer retsregler vedrørende 

virksomhedsforhold og udøvelse. Der ses ikke nogen grund til ikke at vurdere disse som valide, når blot 

der tages højde for, at man som virksomhed igennem sin årsrapport naturligvis ikke har intentioner om 

at fremhæve dårlige sider af sin forretning, og at man som revisionsselskab og udbyder af 

vejledningsmateriale til lovgivninger selvfølgelig vil have visse salgsincitamenter til at udarbejde og 

offentliggøre disse. 

9.0 Bilag 

Bilag 1: Ordforklaringer 

Bilag 2: Værdiansættelse med B&S med tilhørende følsomhedsanalyse  
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Bilag 1 – Ordforklaringer 
 

Agent: En person, der påtager sig at tage imod ordrer og effektuere disse i agenturgiverens navn (dvs. 

på dennes regning) 

Aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning: Aktiebaseret vederlæggelse, hvor virksomheden 

anskaffer varer eller tjenesteydelser ved at påtage sig en forpligtelse til at overdrage kontanter eller andre 

aktiver til leverandøren af disse varer eller tjenesteydelser for beløb, som er baseret på kursen på (eller 

værdien af) egenkapitalinstrumenter (herunder aktier eller aktieoptioner) i virksomheden eller en anden 

koncernvirksomhed. 

Aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapitalen Aktiebaseret vederlæggelse, hvor 

virksomheden a) modtager varer eller tjenesteydelser som betaling for sine egne 

egenkapitalinstrumenter (herunder aktier eller aktieoptioner)  eller b) modtager varer eller 

tjenesteydelser, men uden at være forpligtet til at afregne transaktionen med leverandøren. 

Aktiebaseret vederlæggelsesordning En ordning mellem virksomheden og en anden part (herunder 

ansat) om aktiebaseret vederlæggelse, som berettiger den anden part til at modtage kontanter eller andre 

aktiver i virksomheden for beløb, der er baseret på kursen på virksomhedens aktiver eller andre 

egenkapitalinstrumenter i virksomheden. 

Dagsværdi Det beløb, et aktiv kan omsættes til, en forpligtelse kan indfries til, eller et tildelt 

egenkapitalinstrument kan udveksles til, ved en handel mellem kvalificerede, villige, indbyrdes 

uafhængige parter. 

Egenkapitalinstrument En kontrakt, som repræsenterer en andel af den forskelsværdi, der 

fremkommer, når man fra alle virksomhedens aktiver trækker alle dens forpligtelser. 

Exercise/ aftalekurs er den kurs optionen giver ret til at handle det underliggende aktiv til. 

Exercisekursen betegnes i denne opgave K. Strikekurs = Exercisekurs = aftalekurs = udnyttelseskurs. 

Fantomaktier En bonusordning, der knytter sig direkte til udviklingen i aktiekursen. 

IAS er en forkortelse af: ”International Accounting Standards”. 

IFRS er en forkortelse af: ”International Financial Reporting Standards”. 
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Indre værdi Forskellen mellem dagsværdien af aktier, som modparten har en (betinget eller ubetinget) 

ret til at tegne, eller som modparten har ret til at modtage, og den eventuelle kurs, som modparten skal 

(eller skulle) betale for disse aktier. Eksempelvis har en aktieoption med en udnyttelseskurs på 15 CU 

(”Currency units”) på en aktie med en dagsværdi på 20 CU, en indre værdi på 5 CU. 

Konvertible obligationer Der er mulighed for a konvertere obligationslånet til et bestemt antal aktier. 

Markedsbaseret betingelse En betingelse, som udnyttelseskursen, retserhvervelsen eller 

udnyttelsesretten for et egenkapitalinstrument afhænger af, og som er tilknyttet markedskursen for 

virksomhedens egenkapitalinstrumenter, eksempelvis opnåelse af en bestemt aktiekurs eller en bestemt 

indre værdi for en aktieoption, eller opnåelse af et opstillet mål, som er baseret på markedskursen for 

virksomhedens egenkapitalinstrumenter i forhold til et markedskursindeks for egenkapitalinstrumenter i 

andre virksomheder. 

Målingstidspunkt Det tidspunkt, hvor dagsværdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter måles i 

forbindelse med denne standard. Ved transaktioner med ansatte og andre, der leverer tilsvarende 

tjenesteydelser, er målingstidspunktet lig med tildelingstidspunktet. Ved transaktioner med andre parter 

end ansatte(og andre som leverer tilsvarende tjenesteydelser) er målingstidspunktet det tidspunkt, hvor 

virksomheden modtager varerne eller modparten leverer tjenesteydelsen. 

Normalfordelingen bruges som en ”model” for hvordan et stort antal statistiske elementer fordeler 

sig omkring deres gennemsnit. En sandsynlighedsfordeling. 

Opportunistisk: At handle eller indrette sig efter, hvad der i øjeblikket er mest fordelagtigt for 

vedkommende uden hensyn til principper (Kilde: www.ordbogen.com) 

OTC er en forkortelse af ”Over The Counter”. Dette er et marked, der betegner det børsmarked, hvor 

optioner (og de fleste andre derivater) handles. Det vil sige, at disse produkter ofte er produkter, som 

banker og andre finanshuse sælger ”hen over disken”.  

Principal: En person, der besidder en ledende stilling på en arbejdsplads, hvilket blandt andet betyder, 

at man har ret til større ansvar end de øvrige ansatte, og at man er berettiget til at udstede ordre til dem, 

der er placeret under en i hierarkiet.(www.ordbogen.com) 

Spotkursen er den kurs det underliggende aktiv handles til i markedet lige nu. Det vil sige, at udnyttelse 

af optionens exercise kurs afhænger af udviklingen i spotkursen. Spotkursen betegnes i denne opgave 

�� 
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Tegningsretter (warents) i forbindelse med exercise udstedes der nye aktier, således at aktiekapitalen 

forøges- 

Tildelingstidspunktet Det tidspunkt, hvor en virksomhed og en anden part (herunder ansat) indgår 

en aktiebaseret vederlæggelsesordning, dvs. når virksomheden og modparten når frem til en fælles 

forståelse af ordningens vilkår og betingelser. På tildelingstidspunktet overdrager virksomheden en ret 

til kontanter, andre aktiver eller egenkapitalinstrumenter i virksomheden til modparten, under 

forudsætning af, at eventuelle fastsatte optjeningsbetingelser er opfyldt. Hvis ordningen er underlagt en 

godkendelses-procedure (eksempelvis af aktionærer), er tildelingstidspunktet det tidspunkt, hvor der 

opnås godkendelse. 

Tildelt egenkapitalinstrument Retten (betinget eller ubetinget) til et egenkapitalinstrument i 

virksomheden, som overdrages af virksomheden til en anden part i henhold til en aktiebaseret 

vederlæggelsesordning. 

Underliggende aktiv er det aktiv, der ligger til grund for optionen. Det vil sige, at værdien af optionen 

afhænger af udviklingen i dette aktivs værdi. Eksempler på underliggende aktiver kunne være aktier, 

obligationer, valuta, olie og andre råvarer. Udviklingen i prisen på disse aktiver ligger således til grund 

for optionens pris og struktur.  

Vederlæggelse:  Udbetaling af et beløb, som man modtager for at have udført et stykke arbejde 

(www.ordbogen.com) 

Vesting-perioden: Tidspunktet, hvor den ansatte har opfyldt alle optjeningsbetingelserne, og derfor 

har ubetinget ret til egenkapitalinstrumenterne (optionerne). 

Volatilitet er et mål for usikkerheden på et underliggende aktiv. Dvs. den usystematiske 

svingningstilbøjelighed over tid. Volatiliteten måles som standardafvigelsen105 

 

                                                        
105 Kilde: Nordea: Finansielle Instrumenter, 3. udgave 2004 
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