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Executive Summary 

The use of alternative performance measure (APMs) among companies has been subject to increased 

scrutiny over the recent years. Several international organisations have expressed their concerns based on 

the increased use of APMs in the annual reports. Given their alternative nature the indicators do not fall 

within the scope of the IFRS accounting principles and therefore not audited by an independent party.  

The reporting of APMs are to be seen as additional voluntary disclosure but the company shall only disclose 

the incremental information if it is relevant and provide a more detailed view of the core business. 

 

The literature identifies two (conflicting) reporting motives (i) the provided information is incremental and 

more value relevant to the investor and (ii) managers can emphasize the disclosed information with an 

underlying manipulative or strategic objective. 

 

In order to retrieve a full understanding of the various effects a literature review will assess (i) what 

motives drives the reporting of APMs (ii) how the reporting of APMs can influence the investors judgement 

(iii) to what extent regulation has an impact on the incentive to disclose APMs (iv) what factors that are 

associated with credibility. 

 

By determining firm specific measures I find that companies reporting APMs on average has significantly 

higher revenue, a higher level of operational expenses, a higher share of institutional investors and a higher 

number of following analysts. In addition to this, the result shows that the companies that do not report 

APMs have a significant higher share of insiders. The fact that APM reporting companies have a significantly 

higher share of institutional owners and following analysts we could, according to theory, expect a more 

informative reporting. 

 

In order to assess the quality of the reported APMs I have, based on a review of several international 

guidelines, constructed a disclosure index. I find the overall level of disclosed APMs to be of good quality. 

But part from this, I have identified some areas of concern. For some of the reported APMs a clearly lack of 

transparency is absent. A tabulated reconciliation between the original GAAP indicator and adjusted APM 
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would be beneficial to the investor. Furthermore I find the APM reporting companies to be in a bit of a 

dilemma. The international guidelines states that reported APM may not be presented with higher 

prominence than the equivalents GAAP indicator. The fact that the purpose of reporting APMs is to provide 

private information to the investor I see a certain risk of the APM losing its relevance if it is being reported 

with the same prominence as the equivalent GAAP indicator. 
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1. INDLEDNING 

1.1 Problemfelt 

Der bliver stillet stadig større krav til virksomhedernes finansielle rapportering og detaljeringsgraden af 

informationerne heri. Regnskabsbrugerne ønsker så detaljerede informationer som muligt, hvor 

virksomhederne så vidt muligt prøver at efterleve denne informationsefterspørgsel.  

 

Ifølge PwC & CBS (2011) er den traditionelle årsrapport stadig den foretrukne kilde til information blandt 

regnskabsbrugerne, hvor især resultatopgørelsen findes interessant. Som følge af introduktionen af IFRS i 

2005, blev årsrapporten underlagt en række regnskabsmæssige standarder. IFRS er et principbaseret 

regime, hvor der stilles relativt få krav til præsentationen af resultatopgørelsen. Her er det op til 

virksomheden selv, at rapportere de indikatorer, de finder relevante. Virksomhederne anvender i stigende 

grad denne mulighed, for bedre at kunne præsentere resultatet af deres kerneforretning. Indikatorerne, 

der rapporteres uden for de reguleringsmæssige rammer, betegnes som alternative performance measures 

(APMs). Deres ’alternative’ tilstand skyldes, at de rapporteres uden for det gældende GAAP1. Nogle af de 

mere velkendte APMs i den finansielle rapportering er mål som; EBIT, EBITDA, EBITDA before special items, 

Operating earnings, Free Cash Flow o. lign. (CESR 2005, Brouwer 2011).  

 

Friheden til at rapportere virksomhedsspecifikke performance indikatorer betød dog, at nogle 

virksomheder blev for kreative, når det kom til beregningen og præsentationen af de finansielle 

indikatorer. Derfor blev der i 2002 sat fokus på brugen af APMs. Her advarede den internationale komité, 

The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) mod brugen af non-GAAP measures, da 

der var en potentiel risiko for at regnskabsbrugerne kunne blive vildledt (IOSCO 2002)2. Brugen af APMs 

fortsatte dog, hvorfor de amerikanske børstilsynsmyndigheder, U.S. Securities and Exchange Commission 

(SEC 2003), i 2003 indførte Regulation G (Reg G). Her stillede de krav til virksomhedernes rapportering, ved 

                                                           

1 De regnskabsmæssige principper betegnes Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), dette er en betegnelse 

for det regnskabsmæssige regime man rapportere under. IFRS er eks. GAAP i Danmark. 

2
 IOSCO er den Internationale børstilsynsorganisation, ved en sammenslutning af mere end 95% af verdens 

børsnoterede markeder. De har bla. til formål at implementere og promovere internationale standarder, der skal 
medvirke til skabe et efficient og transparent marked, samt fremme beskyttelsen af aktiemarkedets investorer (IOSCO 
2014). 
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blandt andet at kræve en tabuleret afstemning mellem de rapporterede GAAP og non-GAAP mål3. 

Indskærpelserne førte til et fald i antallet af og med øgede dog kvalitet af de tilbageværende rapporterede 

non-GAAP mål (Heflin & Hsu 2008, Yi 2007). 

 

Det var oprindeligt intentionen at lignende tiltag skulle indføres på det europæiske marked. Her skulle de 

europæiske børstilsynsmyndigheder, CESR, indføre retningslinjer på området for alternative performance 

measures. Formålet var og er stadig, at fremme detaljeringsgraden, transparensen og konsistens i 

virksomhedernes rapportering af APMs (CESR 2005). 

 

Men hvorfor skulle der indføres regulerende tiltag? Den eksisterende litteratur identificerer to 

overordnede områder; (1) virksomhederne sidder på mere information end regnskabsbrugerne 

(asymmetrisk information). De kan derfor dele deres interne information med brugerne hvis de mener, at 

det giver dem et bedre grundlag til, at træffe økonomiske beslutninger på. (2) virksomhederne kan anvende 

APMs til at påvirke regnskabsbrugernes opfattelse af deres finansielle performance.  

 

Virksomhederne argumenterer for at APMs assisterer til at vise det reelle billede af deres underliggende 

forretning, og dermed øger informationsværdien af rapporteringen. Flere undersøgelser konstaterer dog, 

at de primære justeringer der foretages er omkostningsreducerende, hvorfor der er en risiko for at den 

uerfarne regnskabsbruger kan blive vildledt (PwC 2014, Frederickson & Miller 2004, Isidro & Marques 

2014).  

 

Behovet for regulerende tiltag understreges af den seneste debat der har omhandlet udfordringerne og 

problemerne med anvendelse af APMs (PwC 2014). Årsagen til debatten handler om virksomhedernes 

behandling af de alternative indikatorer, hvor et af de underliggende forhold er virksomhedernes 

justeringer til GAAP indikatorerne. Det sker blandt andet ved at virksomhederne ekskluderer 

tilbagevendende poster for at nå deres budgetterede mål (Isidro & Marques 2014).  

                                                           
3
 Non-GAAP measures er det amerikanske udtryk for alternative performance measures. Generelt bruges der flere 

betegnelser, hvor non-GAAP (SEC 2002), Supplementary Financial Measures (IFAC 2014) og Pro forma earnings 
(Bradshaw & Sloan (2002) er nogle af dem. Igennem afhandlingen anvendes betegnelsen alternative performance 
measures men der, hvor der relateres til eks. amerikanske undersøgelser, vil non-GAAP betegnelsen blive anvendt. 
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1.2 Problemformulering 

Vi kan i problemfeltet konstatere, at der er et behov for fornyet opmærksomhed på virksomhedernes 

anvendelse af alternative performance measures. Derfor har jeg fundet det relevant, at udarbejde 

nedenstående problemformulering til at undersøge situationen for brugen af APMs i danske virksomheders 

årsrapporter4: 

  

1.2.1 Underspørgsmål 

Da problemformulering spænder over flere perspektiver, opstilles der følgende underspørgsmål:  

1 -  Hvilken betydning har det reguleringsmæssige grundlag bag finansiel rapportering på alternative 

performance measures? 

 

2 -  Hvilken værdi og hvilke udfordringer er forbundet med udarbejdelsen og anvendelsen af alternative 

performance measures ifølge tidligere undersøgelser? 

 

3 -  Hvilke interne og eksterne faktorer kan forklare anledningen til at rapportere alternative performance 

measures?  

 

4 -  Hvilke parametre fokuserer de forskellige organisationer på med henblik på at understøtte kvaliteten 

samt øge regnskabsbrugernes forståelse for og tillid til, alternative performance measures? 

 

5 -  Hvordan og hvad er kvaliteten af de alternative performance measures, der bliver rapporteret i danske 

årsrapporter? 

 

 

                                                           

4 Det skal oplyses at afhandlingens titel findes som del af et afsnits titel i PwC (2014): Extracting value – What do 

investment professionals need from mining company reporting. 

”Hvordan anskuer henholdsvis virksomheden og regnskabsbrugeren finansiel performance ud fra 
alternative performance indikatorer i den finansielle rapportering – og hvordan stemmer deres 
perspektiver overens?” 
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1.3 Hvad er et alternativt performance measure? 

Der er indtil i dag ingen fast betegnelse af begrebet, hvor det i høj grad afhænger af den kontekst du 

befinder dig i. I Europa anvender man ofte begrebet alternative performance measures, og i USA omtaler 

man dem typisk som non-GAAP measures eller pro forma earnings.  

I forbindelse med CESR’s (2005) introduktion af guidelines for APMs søgte man at fastlægge en række 

karakteristika omkring begrebet. De beskriver dem således: 

 An alternative performance measure is any measure other than a defined measure; the defined 

measures are those included in audited financial statements in view of providing a true and fair 

view. 

 Alternative performance measures are usually derived from (or based on) the financial statements 

prepared in accordance with applicable financial reporting framework, and include for instance 

“operating earnings”, “cash earnings”, “earnings before on-time charges”, “EBITDA – earnings 

before interest, taxes, depreciation, and amortization” and similar terms denoting adjustments to 

line items of income statement, balance sheet or cash flow statement. 

 Alternative performance measures can also be based on other sources or alternative methodology 

to conventional accounting and include for instance additional performance indicators reflecting 

business activity (e.g. production or activity levels), projection of future cash flows or forward-

looking indicators. 

 

Et APM er en indikator, der falder uden for GAAP. Det betyder, at virksomheden ikke er forpligtet til at 

rapportere dem, men at det står dem frit for at dele informationen med regnskabsbrugerne, hvis de finder 

det relevant. Et andet vigtigt forhold der gør sig gældende for APMs er, at de ikke er underlagt revision. Det 

er dog vigtigt at nævne, at de ofte er beregnet på baggrund af GAAP indikatorer, hvorfor de 

bagvedliggende data med rimelighed kan antages at være reviderede (CESR 2005). 
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1.4 Afgrænsning 

Finansiel performance kan tage mange former i en årsrapport. I forhold til omfanget af afhandlingen har jeg 

fundet det nødvendigt at afgrænse mig fra visse områder, hvilke er listet nedenfor. 

 

Regnskabsklasser 

Hensigten med denne afhandling er, at finde forholdet mellem virksomhedernes rapportering af finansiel 

information med fokus på alternative performance measures. Som problemfeltet indikerer, er en af de 

største udfordringer ved brugen af APMs, at regnskabsbrugeren kan blive vildledt. Med afsæt i dette 

forhold, har jeg valgt at fokusere på børsnoterede virksomheder, da jeg antager, at disse har den største 

kontakt med regnskabsbrugerne. Derfor afgrænses afhandlingen fra de øvrige regnskabsklasser.  

Finansielle virksomheder 

Udover afgrænsningen af regnskabsklasser, vil denne afhandling udelukkende behandle børsnoterede 

virksomheder af ikke-finansiel karakter. Finansielle virksomheder er udover IFRS også underlagt Lov om 

finansiel virksomhed5, hvilket betyder, at der stilles en række øvrige krav til deres finansielle forhold 

(kapitalberedskab o. lign.). 

Ikke-finansielle indikatorer 

For at begrænse afhandlingens omfang, afgrænses der fra rapportering af ikke-finansielle indikatorer.  Det 

er min opfattelse, at de finansielle indikatorer bliver tillagt det største fokus i årsrapporten, hvorfor jeg har 

valgt udelukkende at fokusere på disse. 

At afhandlingen tager sit udgangspunkt i finansielle indikatorer betyder dog ikke, at der ikke findes ikke-

finansielle APMs, tværtimod. Alt efter hvilken type indikator der anvendes, vil man i høj grad kunne spore 

et afhængighedsforhold mellem en finansiel- og ikke-finansiel indikator. Hvis virksomheden har fokus på at 

optimere ikke-finansielle indikatorer, eksempelvis ved antallet af arbejdsulykker, sygefravær eller 

kundetilfredshed, kan dette aflede en effekt på de finansielle indikatorer ved øget effektivitet, mere 

produktion, færre krediteringer, længere kundelevetid osv. 

 

 

                                                           
5
 LBK nr. 928 af 04/08/2014 ”Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed” 
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Kvartalsrapporter og pressemeddelelser 

Virksomheder har flere muligheder for at rapportere APMs bla. via årsrapporten, kvartalsrapporter og 

pressemeddelelser mv. Ifølge PwC & CBS (2011) anser regnskabsbrugerne årsrapporten som værende den 

vigtigste informationskilde. Årsregnskabsmeddelelsen og kvartalsrapporter anses også som værende vigtige 

kilder til information, men for at finde et standpunkt og begrænse omfanget, har jeg valgt at fokusere på 

årsrapporten, der er regnskabsbrugernes foretrukne. 

 

1.5 Opgavestruktur 

Den første del indeholder de indledende afsnit, hvori der redegøres for problemstillingen, hvilket problem 

der undersøges, hvilke områder der afgrænses fra samt den anvendte metode i afhandlingen. 

I den anden del skabes der en forståelse for det reguleringsmæssige fundament IFRS bygger på samt hvilke 

obligatoriske bestanddele årsrapporten er bygget op om, både jf. IFRS og ÅRL. 

Den tredje del vil gennemgå den eksisterende litteratur på området. Gennemgangen følger én rundt i de 

forskellige problemstillinger der følger med anvendelsen af APMs, hvordan APMs påvirkes af regulering og 

hvordan regnskabsbrugeren påvirkes af de præsenterede APMs. 

Den fjerde del indeholder en kvantitativ og kvalitativ analyse. Den kvantitative del undersøger hvorvidt der 

er en sammenhæng mellem virksomheder der rapportere et APM og et sæt virksomhedsspecifikke variable 

nærmere specificeret i afsnittet. Den anden del af analysen vil i et afsæt af udvalgte parametre, undersøge 

kvaliteten af de APMs, der rapporteres i ledelsesberetningen. 

Den femte og sidste del vil indeholde en konklusion på problemformuleringen samt en perspektivering af 

resultaterne og hvorvidt de giver anledning til yderligere undersøgelser. 

 

Del 1 

Indledning 

Del 2 

Regulering 

Del 3 

Teori & 
litteratur 

Del 3 

Analyse 

Del 5 

Konklusion & 
Perspektivering 
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2 METODE 

Dette afsnit skal danne grundlaget for den metodiske tilgang jeg har anvendt til at besvare afhandlingens 

problemformulering. Efterfølgende vil jeg redegøre for de kvalitative og kvantitative data-

indsamlingsmetoder, der er anvendt til fremskaffelse af empiri. Den sidste del af afsnittet vil ligge vægt på 

en kvalitetssikring af de indsamlede data. 

 

2.1 Det videnskabsteoretiske udgangspunkt 

Viden kan dannes og tilegnes på flere forskellige måder. Den viden man tilegner sig, i høj grad er et resultat 

af det paradigme man ser verden igennem6. Hvilket videnskabeligt udgangspunkt man vælger, er derfor 

afhængigt af den problemstilling man søger besvaret. Inden for det videnskabsteoretiske arbejder man 

ifølge Darmer, Jordansen, Madsen & Thomsen (2010) med to videnskabsteoretiske udgangspunkter, 

realisme og konstruktivisme: 

Genre Realisme Konstruktivisme 

Undersøgelsens formål 
Afdække/sandsynliggøre sandheden om et 
bestemt fænomen. 

Beskrive hvordan fænomenet forstås og hvordan 
fænomenet tillægges mening. 

Opgaver 

Identificere de vigtige variable, etablere 
sammenhængene mellem dem (på basis af 
empiriske såvel som teoretiske 
ræsonnementer) og undersøge om disse 
'holder'. 

Producere detaljerede beskrivelser af: hvorledes 
forskellige aktører forstår den situation, de 
befinder sig i, handler og retfærdiggøre deres 
handlinger og på anden vis søger at skabe mening. 

Analyseenhederne Forskellige former for variable. Verbale og ikke-verbale handlinger. 

Analytisk fokus 
At afdække 'the facts' om hvad, der foregår og 
sammenligne disse med hypoteser og/eller 
teoribaseret udsagn herom. 

Gentagne bevægelser mellem teori og empiri med 
henblik på at problematisere eksisterende og 
udvikle mere fyldestgørende forklaringer af 
fænomenet (uden nødvendigvis at være en mere 
sand afspejling af virkeligheden). 

Indgangsvinkel 
Undersøgerens perspektiv: vedkommende 
definerer enhederne, spørgsmålene, tester 
holdbarheden af udsagn osv. 

De undersøgtes: det drejer sig om at få deres 
synspunkter frem. 

Tabel 2.1 – Paradigme tilgang. Kilde: Darmer et al. (2010) 

                                                           
6
 Et paradigme kan beskrives som ”Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og 

handlinger forbundet med disciplinerede undersøgelser” (Guba 1990) 
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Min tilgang i afhandlingen tager udgangspunkt i den konstruktivistiske tilgang. Kendetegnet ved den er, at 

den genererede viden ikke kan betragtes som objektiv, men som noget der er blevet konstrueret af 

mennesker. Fordi virkeligheden er blevet til over tid gennem menneskelige påvirkninger, kan der i sidste 

ende være flere forskellige fortolkninger af denne virkelighed. Denne afhandling vil derfor tage sit 

videnskabsteoretiske udgangspunkt i den konstruktivistiske tilgang. 

Mens man ved realismen søger at minimere eller undgå bias i undersøgelsen, er man i den 

konstruktivistiske opmærksom på at objektiviteten i tingenes tilstand, ikke er mulig. Derfor forholder man 

sig refleksivt til virkeligheden, og tager sine forbehold for eventuelle bias (Darmer et al. 2010). 

 

2.2 Dataindsamlingsmetode 

I takt med afhandlingen udvikling, har jeg fundet det relevant at anvende teoretisk såvel som praktisk 

viden. Den primære data er baseret på kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder, der skal give 

afhandlingen en praktisk vinkel. De sekundært anvendte data vil danne et akademisk grundlag, i form af 

tidligere undersøgelser og findings på området for alternativer performance measures. Der vil blive 

redegjort for teknikkerne i de følgende afsnit7. 

 

2.3 Primærdata 

Der findes flere måder at indsamle empiri på. Bla. skelner Andersen (2008) mellem kvalitative og 

kvantitative indsamlingsteknikker. Formålet med den kvalitative metode er at skabe en dybere forståelse 

for den problemstilling man arbejder med. Denne metode kan altså anvendes til at få skabt en helhed 

omkring emnet. Via den kvantitative metode arbejder man mere ud fra et statistisk perspektiv. Dette kan 

medvirke til at skabe en forklarende vinkel på problemstillingen (Andersen 2008). I denne afhandling har 

jeg benyttet mig at begge metoder, hvilke jeg vil forklare nedenfor. 

                                                           
7
 Data kan betegnes som primær og sekundær. Hvis forskeren selv har indsamlet data, betegnes den som primærdata. 

Hvis data er indsamlet af andre forskere, institutioner mv., betegnes den som sekundær (Andersen 2008) 
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2.3.1 Kvalitativ undersøgelse 

Før projektet begyndelse stod det mig uklart hvorvidt regnskabsbrugerne og virksomhederne var påvirket 

af alternative performance measures i relation til deres arbejde. For at skabe en bedre forståelse for 

området valgte jeg indledningsvis, at foretage en række kvalitative interviews. Interview som 

dataindsamlingsmetode har bla. den fordel, at det kan give en dybere indsigt og forståelse for et område, 

hvor det traditionelle spørgeskema har den begrænsning, at man ikke kan stille uddybende spørgsmål.  

Til at skabe denne forståelse har jeg i alt interviewet fire personer. Én IFRS controller fra Novo Nordisk, én 

aktieanalytiker fra Handelsbanken Capital Markets, én porteføljemanager fra ATP og én Account Manager 

fra Nykredits Corporate and Institutional Banking afdeling.  

Interviewene var semi-strukturerede, hvor jeg på forhånd havde udarbejdet en interviewguide på de 

områder, jeg søgte informationer om. Interviewformen er semi-struktureret i den forstand, at den tillader 

intervieweren at udforske nye områder i løbet af interviewet. Dette forhold var vigtigt i mit interview, da 

formålet var at få indsamlet så meget viden som muligt. 

Interviewguiden blev udarbejdet med inspiration fra FASB (2001), der som en del af deres Reporting 

Financial Performance projekt 8  udarbejdede en række spørgsmål, der skulle skabe klarhed om 

regnskabsbrugernes anvendelse af årsrapporten og de finansielle indikatorer heri (se bilag 1 for FASB’s 

interviewspørgsmål).  

Interviewguiden til denne afhandling er udarbejdet i et format, så den passer til henholdsvis 

regnskabsbruger og virksomhed. For regnskabsbrugernes vinkel var det vigtigt at få belyst, hvordan de 

arbejdede med APMs i deres daglige arbejde. For virksomhedernes side var det vigtigt at belyse, hvordan 

de sikrede transparensen af deres rapporterede APMs (se bilag 2 og 3 for interviewguiderne). 

Interviewguiden blev indledningsvis testet på en Deputy CFO/afdelingschef for en business controlling 

afdeling, og efterfølgende tilpasset. 

De transskriberede interviews fremgår af bilag 10 – 13. 

                                                           

8 FASB’s interviews tog afsæt i et fælles projekt mellem FASB og IASB, hvis formål var/er at evaluere hvordan 

informationen i de finansielle opgørelser bliver præsenteret bedst muligt, og hvorvidt informationerne heri, giver 
regnskabsbrugeren mulighed for at vurdere en virksomheds performance. Projektet har de kaldt Reporting Financial 
Performance (FASB 2001, wwwIASB/FASB). Se afsnit  
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2.3.2 Kvantitativ undersøgelse 

Den kvantitative metode handler bla. om at indsamle data til statistik brug. Dvs., hvor de kvalitative 

interviews gav os en dybere forståelse om området, kan de kvantitative data fungere som et bekræftende 

element. Analysen tjener to formål. Dels at undersøge hvilke interne og eksterne faktorer der kan indikere 

en sammenhæng til rapporteringen af APMs og dels at undersøge kvaliteten af virksomhedernes 

årsrapporter. Der anvendes derfor to dataindsamlingskilder, ThomsonONE der er en finansiel database og 

virksomhedernes faktiske årsrapporter – begge kilder er beskrevet nedenfor. 

ThomsonONE.com (Thomson Reuters) 

Til at indsamle finansielle informationer kan man anvende flere metoder. Der er den manuelle, hvor data 

indsamles via virksomhedernes årsrapporter og/eller offentliggjorte fact sheets9, eller man kan anvende 

finansielle databaser. Jeg har valgt at anvende ThomsonONE, der er en af de førende formidlere af finansiel 

information (wwwBRP). Ved at anvende en database, giver det muligheden for at indsamle en stor 

mængde data relativt hurtigt. ThomsonONE indeholder, bla., informationer om finansielle nøgletal, 

kapitalstruktur, ejerskabsdata og aktieanalytiker informationer. 

En begrænsning ved at anvende finansielle databaser er risikoen for datas tilgængelighed. Det betyder, at 

der kan opstå tilfælde, hvor en virksomheds finansielle informationer ikke er tilgængelige. I analysen 

kommer det eks. til udtryk, da der ikke er tilgængelige informationer på Mid Cap virksomheden, Onxeo. Her 

har jeg valgt, at frasortere virksomheden fra den pågældende del af analysen. Det skal dog nævnes, at den 

var 1 ud af 56 virksomheder, hvorfor tilgængeligheden vurderes som værende høj. 

Årsrapporter 

Til at undersøge kvaliteten af virksomhedernes årsrapporter tages der udgangspunkt i virksomhedernes 

offentliggjorte årsrapporter. Rapporterne er hentet fra virksomhedernes respektive hjemmesider, typisk via 

deres investor relation. Der anvendes årsrapporter for årene 2010 og 2013, for alle virksomheder. Få 

virksomheder benytter sig af et forskudt regnskabsår – i de enkelte tilfælde har jeg valgt at bruge den 

rapport, der havde flest måneder i henholdsvis 2010 eller 2013. Flere virksomheder er dobbelt noteret på 

børsen med både A og B aktier10. I de tilfælde har jeg frasorteret den ene, og ændret navnet på den 

                                                           

9 Til at supplere deres års- og kvartalsrapporter kan virksomhederne vælge at offentliggøre eksempelvis et excel ark 

med deres regnskabsmæssige tal. Det letter arbejdet frem for man manuelt skal indskrive data i excel. 

10 Følgende virksomheder er dobbeltnoterede med henholdsvis A og B aktier: A. P. Møller Mærsk, Carlsberg, 

Gyldendal, Land & Leisure, Rockwool, Højgaard Holding. 
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tilbageværende. Det har udelukkende den effekt, at det ”reducerer” antallet af virksomheder i 

populationsstørrelsen, hvor det altså ikke har nogen indflydelse på selve analysen. 

Udvælgelsesprocessen og den endelige population (summeret efter indeks) fremgår i afsnit 5.1 og 

tabuleret i tabel 5.1. Bilag 5 indeholder et overblik over alle børsnoterede virksomheder, hvor de 

analyserede virksomheder er angivet ”Analyseret” i Udvalgt kolonnen. 

 

2.4 Sekundærdata 

I afhandlingen anvendes der en række af sekundære kilder til, at skabe en forståelse for og omkring APMs. 

Det er begrænset hvor mange bøger, der er skrevet om emnet, hvorfor der hovedsageligt er anvendt 

akademiske artikler som sekundær litteratur. Der er anvendt bøger af mere overordnet karakter til at skabe 

en forståelse for de finansielle indikatorer, der anvendes i virksomhederne, og nyhedspublikationer til at få 

en tids relevant forståelse for området. 

De akademiske artikler blev gennemgået gennem en udforskende proces ved søgninger på forskellige 

udtryk som ”alternative performance measures”, ”non-GAAP measures”, supplementary financial 

measures”. Udover det, er en del artikler tilvejebragt gennem referencer og referencers referencer. Denne 

metodik har bla. støttet flere formål. Dels er kilderne til nogle af de medtagne analyser blevet gennemgået, 

og samtidig har kilderne bidraget med supplerende information til afhandlingen. Til søgning og anskaffelse 

af disse artikler, er der anvendt flere databaser, med adgang fra CBS’ artikeldatabase.  

 

2.5 Kildekritik 

Efter at have præsenteret dataindsamlingsmetoderne er det relevant, at forholde sig til det indsamlede 

med en kritisk tilgang. Til at vurdere den indsamlede data fra en kritisk synsvinkel kan man ifølge Andersen 

(2008) måle det ud fra validitet og reliabilitet.  

2.5.1 Validitet 

I valideringen af data vurderer man, hvorvidt den behandlede data er gyldig ift. sammensætningen af teori 

og empiri, og hvor relevant den er for den problemstilling, der søges besvaret.  
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Undersøgelsesmetoden, der anvendes i begge analyseafsnit, er bygget på en gennemgang af en lang række 

artikler på området. De valgte parametre, der undersøges, er således et produkt fra artiklerne, hvorfor der 

skabes en naturlig reference mellem teori og empiri. 

Relevansen siger noget om, hvor relevant det empiriske grundlag er for problemformuleringen (Andersen 

2008). Problemformuleringen udspringer af en interesse for at undersøge anvendelsen af APMs blandt 

danske virksomheder. Der kan derfor siges at være en sammenhæng mellem den valgte teori og den 

undersøgte problemstilling. Undersøgelsen vurderes derfor til at have en høj grad af validitet. 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten angiver hvorvidt resultaterne af undersøgelsen kan være påvirket af tilfældigheder (Andersen 

2008).  Afhandlingen er opdelt i to individuelle analyseafsnit med to separate datakilder. Den første analyse 

er baseret på data indsamlet fra ThomsonONE. Data er trukket ud i excel og bearbejdet heri. Jeg har 

benyttet mig at to metoder til at sikre den hentede datas kvalitet. Dels har jeg taget stikprøver mellem en 

virksomheds finansielle information og sammenlignet dem med indholdet i årsrapporten, dernæst har jeg 

kontrolleret datasættet for outliers, der kunne give anledning til, at være registreret forkert. For at sikre 

reliabiliteten, er resultaterne holdt op imod tidligere undersøgelse, også for at kunne forklare afvigelser. 

Den anden del af analysen bygger på en gennemgang af virksomhedernes respektive årsrapporter. 

Indholdet i årsrapporterne er vurderet ud fra et sæt parametre udgivet af internationale organisationer 

inden for området. Der er en naturlig indlagt risiko for fejlregistrering i undersøgelser som denne, hvilke jeg 

har prøvet at minimere ved at gennemgå årsrapporterne flere gange. For at underbygge reliabiliteten af 

undersøgelsen, er der inddraget eksempler på det målte i analyseafsnittet.  

2.5.3 Generaliserbarhed 

Generaliserbarhed angiver hvorvidt resultaterne vil kan sammenholdes med en tilsvarende undersøgelse, 

eksempelvis i et andet land (Saunders et al. 2009). Undersøgelsesmetoden i afhandlingen er inspireret fra 

tidligere artikler, og hvordan de har konstrueret deres undersøgelser. Resultaterne af min undersøgelse kan 

på flere områder relateres til og sammenlignes med tidligere undersøgelser, hvorfor jeg finder 

generaliserbarheden af denne afhandling som værende høj. Danmark er endvidere et blandt mange lande 

rapporterende under IFRS, hvilket betyder, at de følger samme regnskabsprincipper som en række andre 

lande (wwwIFRS).  

Det er derfor min overbevisning, at der kan laves en tilsvarende undersøgelse i andre lande. 
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3. REGULERING 

I dette kapitel vil det reguleringsmæssige grundlag for de danske virksomheder blive gennemgået. Afsnittet 

skal danne en grundlæggende forståelse, for de kvalitative parametre virksomhederne indirekte skal 

indarbejde i deres årsrapport. Kapitlet vil samtidig gennemgå de forskellige elementer af årsrapporten, og 

deres relation til alternative performance measures. Dette afsnit relaterer sig til det første underspørgsmål 

– ”Hvilken betydning har det reguleringsmæssige grundlag bag finansiel rapportering på alternative 

performance measures?”. 

 

3.1 International Accounting Standards Board, IASB 

I løbet af 2004 blev de danske børsnoterede virksomheder pålagt – med virkning fra og med regnskabsåret 

2005 – at anvende de nye regnskabsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), 

udarbejdet af IASB11. 

Regnskabsstandarderne skulle dække et behov for international rapporterings standardisering, og dermed 

en større sammenlignelighed på tværs af lande. Der handles og investeres på tværs af landegrænser i et 

sådan omfang, at de selvstændige nationale standarder (lokal GAAP), havde behov for en harmonisering. 

Formålet med indførelsen formulerede IFRS således: 

IFRS (2013): “to develop, in the public interest, a single set of high quality, understandable, enforceable and 

globally accepted financial reporting standards based upon clearly articulated principles. These standards 

should require high quality, transparent and comparable information in financial statements and other 

financial reporting to help investors, other participants in the world’s capital markets and other users of 

financial information make economic decisions.” 

Ved at eliminere internationale rapporteringsforskelle samt standardisering rapporteringsformen, har IFRS 

været medvirkende til, at reducere flere barrierer. Det kommer sig til udtryk i form af øget 

sammenlignelighed, transparens og dermed en lavere omkostning relateret til bearbejdelsen af finansiel 

information, (Ball 2006). 

                                                           
11

 IASB er udstederen af IFRS’ regnskabsstandarderne, som vi blandt andet følger i Danmark og resten af Europa 
(wwwIFRS). 
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3.1.1 Regel versus princip regulering 

Med indførelsen af IFRS indførte man samtidig en tankegang om et princip-baseret framework, i stedet for 

en regel-baseret tilgang. Derfor arbejder IFRS med en række fundamentale karakteristika, der skal fungere 

som nogle basale krav til indholdet i de finansielle opgørelser i årsregnskabet. Den princip-baserede tilgang 

giver en relativ sparsom vejledning til udarbejdelsen af årsregnskabet. Det derfor vigtigt at både 

virksomhed og revisor udviser professionel adfærd, til regnskabsbrugernes og det offentliges interesse. 

Som det senere vil blive diskuteret, giver dette virksomhederne en frihed til at rapportere det, de mener, er 

vigtigt for virksomheden. Det betyder, at ledelsen har større frihed til at skræddersy en rapportering, de 

mener at vise virksomhedens drift på bedste vis, bla. ved brug af APMs. 

Den princip-baserede tilgang skal holdes op i mod den amerikanske model (US GAAP), der bygger på nogle 

overordnede regnskabsregler. Den væsentlige forskel ligger i det underliggende regelsæt, hvor US GAAP er 

suppleret med detaljerede regler og reguleringer (Jermakowicz & McGuire 2002). Det betyder en væsentlig 

forskel for virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS eller US GAAP og den måde, der kan 

rapporteres på, hvor der efter IFRS er rapporteringsfrihed end ved US GAAP.  

 

3.2 De fundamentale kvalitative karakteristika  

For at sikre regnskabsbrugernes interesse, ligger der en række fundamentale kvalitative karakteristika i 

IFRS. For regnskabsbrugerne er det vigtigt, at de kan stole på den præsenterede information. Specielt når 

der tales om alternative performance measures, der ikke er underlagt regulering, skal brugerne kunne stole 

på disse indikatorer. 

APMs vil ofte være baseret på finansiel information, der til en hvis grad er tilgængelig i årsrapportens 

obligatoriske bestanddele. Det betyder, at grundlaget for udregningen af disse indikatorer med al 

sandsynlighed vil være underlagt revision og dermed revision efter gældende IFRS standarder. Regnskabet 

skal jf. IAS 1 (og Årsregnskabsloven (ÅRL) §12, stk. 3), give et retvisende (true and fair view), af 

virksomhedens finansielle stilling, indtjening og pengestrømme. 

Det er hensigten, at de fundamentale karakteristika indirekte skal afspejle sig i årsrapporten ved at sikre, at 

den præsenterede information er relevant og pålidelig. 
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3.2.1 Relevans 

Relevant information skal ses iht. regnskabsbrugeren. Hvad er relevant information så? Det afhænger i høj 

grad af, hvem man spørger, men informationen vil være relevant, hvis den har haft indflydelse på 

regnskabsbrugerens beslutningstagning, (IASB 2010a). 

Både finansielle indikatorer, APMs og finansielle informationer kan have en betydning for 

regnskabsbrugeren, hvis de har en bekræftelsesmæssig eller prognosemæssig værdi (Elling 2008). Dette 

betyder, at regnskabsbrugeren enten kan anvende informationen til historisk sammenligning af, eks. 

finansielle resultater, eller fremadrettet prognoser af virksomheders finansielle stilling. 

Hvordan regnskabsbrugeren i sidste ende vælge træffe sine beslutninger på baggrund af den tilgængelige 

information, er selvsagt op til denne.  

3.2.2 Troværdigt repræsentativt (herefter pålideligt) 

Udover, at den fremlagte information skal være relevant, skal den også være pålidelig. Dvs., at de anvendte 

APMs skal være neutrale, fejlfri og fuldstændige. 

Når der arbejdes med disse performance measures i årsrapporten, er regnskabsbrugeren dybt afhængig af 

virksomhedens evne til at rapportere. Altså, at årsrapporten indeholder den information, som er nødvendig 

til at forstå årsrapporten og sammenhængen mellem de finansielle elementer. Om de anvendte indikatorer 

er neutrale i denne sammenhæng kan diskuteres. De kan være neutrale hvis alle virksomheder inden for 

samme branche anvender dem. De kan også være neutrale, hvis det er et performance mål, som er ønsket 

af interessenterne. Det vigtigste er, at ledelsen til en hvis grad forholder sig objektivt til de informationer de 

præsenterer i årsrapporten, og at de hverken gøres værre eller bedre. 

Sidst, men ikke mindst betyder fri for fejl, at informationerne i årsrapporten ikke må være fejlbehæftet. 

Dette hænger i høj grad sammen med det neutrale område, hvor indikatorerne præsenteres så objektivt 

som muligt. 
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3.3 Supplerende karakteristika 

Udover kvalitetskravene til årsrapporten, indeholder ÅRL en række grundlæggende forudsætninger for, at 

årsrapporten skal kunne opfylde sit formål (KPMG 2013) 12. Disse forudsætninger fremgår ikke direkte, men 

skal derimod være indarbejdet i den måde virksomhederne udarbejder årsrapporterne på. Forudsætninger 

er vist nedenfor: 

Forudsætninger: 

Klarhed 

§13, stk. 1 

Årsrapporten skal udarbejdes, så den for regnskabsbrugeren, er klar og overskuelig. Ikke 
alle regnskabsbrugere er lige regnskabskyndige, hvorfor en overskuelighed er en vigtig 
del af præsentationen. 

Substans 
§13, stkl. 2 

Der skal tages hensyn til indhold frem for formalitet. Der er stor fokus på cutting clutter 
- dvs. at præsentere de essentielle informationer præcist, fremfor information overload. 

Væsentlighed 
§13, stk. 3 

Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige. Hvis flere 
ubetydelige informationer tilsammen udgør en væsentlig faktor, skal disse præsenteres. 

Going concern 

§13, stk. 4 

Driften af en aktivitet formodes at fortsætte medmindre, den ikke skal eller ikke antages 
at kunne fortsætte. 

Neutralitet 

§13, stk. 5 

Årsrapporten skal udarbejdes objektivt. Værdiændringer skal derfor vises uanset 
indvirkning på egenkapital og resultatopgørelse. 

Periodisering 

§13, stk. 6 

Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes når de indtræffer uanset 
tidspunktet for betaling. Der bør derfor ikke reserveres indtægter eller omkostninger 
mellem regnskabsår. 

Konsistens 

§13, stk. 7 

Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af 
forhold. I en kobling med kontinuitet skal dette forhold sikre at årsrapporten udarbejdes 
konsistent over tid efter samme regnskabsprincipper. 

Bruttoværdi 
§13, stk. 8 

Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, 
ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden. 

Kontinuitet 

§13, stk. 9 

Virksomheden skal benytte samme regnskabspraksis fra år til år. Regnskabspraksis kan 
dog ændres hvis en anden metode findes mere retvisende. (se i øvrigt punktet om 
konsistens). 

    

Tabel 3.3: Grundlæggende forudsætninger for årsrapporten - ÅRL §13, KPMG (2013) og egen tilvirkning 
 

 

Forudsætningerne er vigtige både ved udarbejdelsen af årsrapporten, men også ved rapporteringen af 

APMs. Som jeg løbende vil komme ind på, er der både positive og negative sider ved brugen af disse 

                                                           
12

 IASB (2010a) arbejder i deres Conceptual Framework med fire grundlæggende karakteristika: Sammenlignelighed, 
verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. 
Disse karakteristika kan findes (under andre betegnelser) i ÅRL’s §13, stk. 1-9. 
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indikatorer. Derfor er det essentielt, at grundlaget hvorpå disse er beregnet, er foreneligt med 

forudsætningerne i ÅRL’s §13. 

 

3.4 Årsrapportens bestanddele 

Siden 2005 har danske virksomheder skulle udarbejde deres årsregnskaber efter IFRS. I form af, at IFRS er 

principbaseret, betyder det, at der ikke findes detaljerede informationer til præsentationen af 

årsregnskabet. Årsrapportens bestanddele vil blive gennemgået i de følgende afsnit13. 

3.4.1 Resultatopgørelsen 

Der er som sagt mindre detaljerede krav til indholdet i bestanddelene. Jf. ”IAS 1 – Præsentationen af 

årsregnskaber”, paragraf 81, skal resultatopgørelsen indeholde følgende elementer: 

a. Omsætning, 

b. finansieringsomkostninger, 

c. andel af resultat i associerede virksomheder og joint ventures, som regnskabsmæssigt er behandlet 

efter den indre værdis metode, 

d. skatteomkostninger, 

e. et enkelt beløb, der omfatter det samlede beløb af  

o (i) resultatet efter skat af ophørte aktiviteter og  

o (ii) resultatet efter skat indregnet ved måling til dagsværdi med fradrag af 

salgsomkostninger eller ved afhændelse af de aktiver eller den eller de afståelsesgrupper, 

som udgør den ophørte aktivitet, 

f. resultat. 

Efter paragraf 83 kan resultatopgørelsen suppleres med subtotaler, hvis dette er relevant for forståelsen af 

virksomhedens indtjening. 

Samtidig, efter paragraf 85, behøver virksomheder ikke, at præsentere indkomst- og omkostningsposter 

som ekstraordinære poster hverken i resultatopgørelsen eller i noterne. 

                                                           
13

 Bestanddele i henholdsvis (for den afgrænsede regnskabsklasse, børsnoterede virksomheder): 

Årsrapporten består af: ledelsespåtegning, erklæringer afgivet af revisor, ledelsesberetning, anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance, noter, og eventuelle supplerende beretninger. 
 
Årsregnskabet består af: anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance og noter. 



 

23 | Mål der flytter markedet – Anvendelsen af alternative performance measures blandt danske virksomheder 

Den principbaserede tilgang under IFRS kommer til udtryk her igennem de få krav og frie rammer til at 

rapportere de subtotaler, man finder relevant. Dette giver virksomheden mulighed for at tilpasse de 

finansielle indikatorer i årsrapporten, så de afspejler deres forretning.  

3.4.2 Noterne 

Noterne er virksomhedernes værktøj til at forklare indholdet i de finansielle opgørelser. Det værende sig 

resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen. Ifølge IFRS’ retningslinjer, skal noterne bla.: 

”indeholde supplerende oplysninger, som ikke fremgår af balancen, resultatopgørelsen, 

egenkapitalopgørelsen eller pengestrømsopgørelsen, men som er relevant for forståelsen af disse.”, IAS 1, 

stk. 103 litra c. 

Noternes egenskab ligger i detaljen og uddybelsen. Noteapparatet anvendes derfor til, at uddybe forhold 

omkring posterne i de finansielle opgørelser. Hvis virksomheden eksempelvis har haft ekstraordinære 

udgifter i årets løb, vil dette fremgå af noterne til den givne regnskabspost. 

Noterne indeholder typisk ikke APMs. Noterne anvendes mere som et supplement til ledelsesberetningen 

og resultatopgørelsen, hvis man søger forklaringer til posterne i de øvrige finansielle opgørelser (Cascino et 

al. 2013). 

3.4.3 Ledelsesberetningen 

For mange virksomheder er ledelsesberetningen et vigtigt værktøj til kommunikationen af virksomhedens 

finansielle performance14. Beretningen giver muligheden for at kommentere, dels på den finansielle – men 

også den driftsmæssige udvikling i virksomheden. En velskrevet og informativ ledelsesberetning kan give 

regnskabsbrugeren en unik indsigt i virksomhedens finansielle performance, cash flow og markedsposition 

(KPMG 2011) 

Ledelsesberetningen er ikke et lovpligtigt krav efter IFRS, hvorfor den på internationalt niveau ikke indgår 

som en obligatorisk bestanddel af årsrapporten. Selvom det ikke er en obligatorisk bestanddel af IFRS, er 

der stadig flere lande, hvis nationale reguleringsforhold (lokal GAAP) kræver ledelsesberetningen som en 

del af årsrapporten15. Dette er tilfældet i Danmark, hvor virksomhederne (i denne afhandling) efter ÅRL, 

                                                           

14 Ledelsesberetningen kendes også som: Management Commentary, Operating and Financial Review (OFR) og 

Management Discussion and Analysis (MD&A). 
15

 Blandt lande med obligatorisk ledelsesberetning kan nævnes Australien via RG247 (ASIC 2013) og England via 
Guidance on the Strategic Report (FRC 2014) (tidligere Reporting Statement: Operating and Financial Review (ASB 
2006). 
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skal udarbejde en ledelsesberetning. Der er en række specifikke områder, der skal kommenteres i 

ledelsesberetningen, hvoraf nogle er relevante ift. brugen af APMs (se evt. bilag 4 for flere krav til 

beretningen). Virksomheden skal bla.: 

ÅRL §99, stk. 1, nr. 4 redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, 

ÅRL §99, stk. 1, nr. 6 beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og 

usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen, 

ÅRL §101 5 års hoved- og nøgletal der, bla., skal vise virksomhedens udvikling i finansielle 

poster som nettoomsætning, resultat af ordinær primær drift, resultat af 

ekstraordinære poster og årets resultat. 

Den mindre detaljerede regulering af eksempelvis ledelsesberetningen gør, at virksomhederne anvender 

APMs til at få et mere detaljeret perspektiv på den finansielle udvikling i regnskabsperioden. Samtidig viser 

tidligere undersøgelser ifølge Clatworthy & Jones (2006), at ledelsesberetningen også anvendes til at belyse 

virksomhedens fremadrettede budgettering samt finansiel performance. 

Ifølge Clatworthy & Jones (2006) er der dog en indarbejdet risiko for, at virksomhederne fejler i at 

præsentere de finansielle informationer neutralt og unbiased16. Dette kan være aktuelt ved brugen af 

APMs, bla. fordi de ikke er regulerede jf. regnskabsstandarderne. Hvis virksomheden påvirker det 

alternative mål, kan det potentielt set vildlede den uerfarne regnskabsbruger. 

Undersøgelser af Rimmel, Jonäll & Johansson (2011) viser at der er forhold i ledelsesberetningen, som 

brugerne skal være opmærksom på. Blandet andet læses beretningen mest af uerfarne regnskabsbrugere. 

Samtidig anser private aktionærer beretningen som værende en af de vigtigste dele af årsrapporten. 

Endvidere viser studier, at beretningen oftere læses af regnskabsbrugere med et begrænset kendskab til 

alternative rapporterings og kommunikationskanaler. For den uerfarne, der ikke har den nødvendige viden 

eller praktiske erfaring, kan det betyde at informationerne ikke læses kritisk nok. Kombineret med et 

manglende kendskab til eksterne informationskilder kan der mangle et informationsbekræftende element, 

der gør at regnskabsbrugeren kan risikere at træffe økonomiske beslutninger på et forkert grundlag. 

 

                                                           
16

 Clatworthy & Jones (2006) definerer dette forhold som impression managenemt, hvor ledelsen anvender selektive 
data eller beskrivelser til at præsenterer regnskabet i et favorabelt lys. Forholdet kan være aktuelt for alle 
virksomheder (ledelsesberetninger), men det kan være specielt relevant for virksomheder der performer negativt ift. 
forventningerne (budgettet).  
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En vigtig ting at tilføje til ledelsesberetningen er, at denne ikke er omfattet af revisionspligten. Revisor skal 

jf. ÅRL §135, stk. 5 afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab. På denne baggrund er 

ledelsesberetningen derfor et oplagt sted at præsentere og kommentere på de APMs, som virksomheden 

finder relevante. 

 

3.5 IASB’s Disclosure Initiative 

Som beskrevet i begrebsdefinitionen af et alternativt performance measure, er subtotalerne ikke en del af 

IFRS, hvorfor indikatorer som EBITDA og EBIT, der er en sum af GAAP poster, er kategoriseret som APMs. 

IASB arbejder på et Disclosure Initiative, hvis formål er at få tilføjet subtotalerne til IAS 1 (paragraf 81-85). 

Her vil man indføre at virksomhederne skal præsentere dem på en måde, så de ikke vildleder 

regnskabsbrugerne. 

3.5.1 Hvad vil IASB tilføje? 

Der er sat et forslag op om tilføjelse af en række underpunkter til IAS 1 para.8517. Flere af punkterne er af 

oplysningsmæssig karakter, hvorfor det er op til virksomhederne at tage stilling til, og efterkomme disse 

retningslinjer.  IASB (2014) har sat følgende forslag op: 

85A: When an entity presents subtotals in accordance with paragraph 85, those subtotals shall: 

a) be made up of items recognized and measured in accordance with IFRS; 

b) be presented and labeled in a manner that makes what constitutes the subtotal understandable; 

c) be consistent from period to period; and 

d) not be displayed with more prominence than the subtotal and totals specified in this IFRS. 

85B: An entity shall reconcile any subtotals presented in accordance with paragraph 85 to the subtotals or 

totals required by this IFRS by presenting each excluded item in the statement(s) of profit or loss and other 

comprehensive income. 

                                                           

17 IAS 1 Paragraph 85: An entity shall present additional line items, headings and subtotals in the statement(s) 

presenting profit or loss and other comprehensive income when such presentation is relevant to an understanding of 
the entity’s financial performance. 
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IASB (2014) sætter samtidig fokus på, at subtotalerne skal være forståelige, transparente i deres 

betegnelse, konsistente mellem perioderne og i den tilhørende beregning.  Endvidere lægger de vægt på, at 

subtotalerne ikke må tillægges mere vægt end de i 81A-81B specificerede totaler. Sidst men ikke mindst, så 

anbefaler IASB, at der laves en afstemning mellem paragraf 85, subtotalen, og de specifikt krævede totaler 

(81A-81B). 

3.5.2 Hvordan vil det forbedre kvaliteten af de finansielle opgørelser? 

Hvis der kommer konsensus på området for brugen af subtotaler, herunder EBITDA, EBIT, EBITA etc., kan 

det hjælpe regnskabsbrugerne, ved at virksomhederne udarbejder deres finansielle opgørelser så rent som 

muligt. Med rent menes der i overensstemmelse med IFRS. Man kan dermed begrænse brugen af APMs i 

de finansielle opgørelser, til kun at være repræsenteret i ledelsesberetningen. Man får dermed 

virksomhedens performancemæssige synsvinkel i ledelsesberetningen, hvorefter man kan ty til eks. 

resultatopgørelsen hvis man vil have den reviderede fordeling af virksomhedens regnskabsposter. Det kan 

samtidig være svært at finde en enstemmig subtotal der fungerer for alle brancher, hvorfor det synes at 

være en fornuftig indgangsvinkel IASB har til denne problemstilling. 

 

3.6 Delkonklusion 

Med det grundlæggende princip om frihed under ansvar, har virksomhederne nogle overordnede rammer 

de skal arbejde inden for. Dette giver dem en unik mulighed for at give en detaljeret rapportering på lige 

præcis deres finansielle udvikling. Ved brug af APMs er det oplagt at rapportere dem i ledelsesberetningen. 

Her er der mulighed for at komme ned i et detaljeret niveau, som måske ikke er direkte relevant i 

eksempelvis resultatopgørelsen, og samtidig plads til at komme med uddybende kommentarer til dette 

APM. Denne mulighed for forretningsmæssig fordybelse giver regnskabsbrugerne mulighed for at bevæge 

sig ned på et detaljeniveau, som de måske ikke var kommet ved bare at læse de finansielle opgørelser.  
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4. LITERATURE REVIEW 

I det foregående kapitel blev den grundlæggende regulering gennemgået, og vi kan konstatere, at IFRS 

tillader virksomhederne en hvis grad af smidighed i deres rapportering. At virksomhederne anvender 

indikatorer uden for IFRS virkeområde har både fordele og ulemper. Dette afsnit vil gennemgå de 

problemstillinger, der indtil nu har været identificeret på området. Til at besvare dette opstilles følgende 

underspørgsmål: Hvilken værdi og hvilke udfordringer er forbundet med udarbejdelsen og anvendelsen af 

alternative performance measures ifølge specifikke guidelines og tidligere undersøgelser? 

 

4.1 Hvad er finansiel performance? 

Brugen af alternative performance measures (APMs) tager i denne afhandling sit udgangspunkt i et 

finansielt performance perspektiv. Derfor er det først og fremmest interessant at få klarlagt, hvad der helt 

præcist forventes af den finansielle rapportering, og hvordan performance defineres af IASB. Ifølge IASB 

(2010a) er formålet, at den finansielle rapportering skal støtte regnskabsbrugeren i dennes 

beslutningstagning – defineret således: 

 

Den finansielle rapportering dækker altså over flere formål og regnskabsbrugergrupper. Mere specifikt 

definerer IASB (2010a) årets resultat (profit) som et anvendeligt mål for performance ved; “profit is 

frequently used as a measure of performance or as the basis for other measures, such as return on 

investment or earnings per share”. Denne definition af performance giver dog kun et overordnet mål for 

virksomhedens performance, men er derudover det videre uddybet. 

”  

The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the 
reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in 
making decisions about providing resources to the entity. Those decisions involve buying, selling or 
holding equity and debt instruments, and providing or settling loans and other forms of credit. 

IASB (2010a) 

” 
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Profitten, eller årets resultat, kan derfor mere eller mindre betragtes som det offentlige IFRS mål for 

virksomhedernes finansielle performance. Resultatopgørelsen har siden 2001 været mål for et større 

projekt mellem IASB og FASB18. Organisationerne har samarbejdet for at forene deres projekter i et mål om 

at finde fælles fodslag19. Projektet har de døbt Financial Performance Reporting (wwwIASPlus), hvor et af 

formålene med projektet var at optimere informationen i de finansielle opgørelser. Nogle af de mere 

specifikke formål der relaterer sig til den finansielle performance, er: 

 A framework for determining an operating performance metric, 

 Distinguishing between recurring and nonrecurring or infrequently occurring items within the 

performance statement. 

Hvor de nuværende standarder under IFRS/IASB tager årets resultat som et udtryk for en virksomheds 

finansielle performance, arbejder man stadig på at finde en fælles forståelse for et finansielt performance 

mål, der viser resultatet af virksomhedens kerneaktiviteter – frem for et resultat for hele virksomheden 

(wwwIASB/FASB). Den anden del er, at virksomheden skal skelne mellem tilbagevendende og ikke-

tilbagevendende poster. Formålet med dette punkt er, at virksomheden skal vise resultatet for den 

fortsættende del af virksomheden.  

 

4.2 Hvad er motiverne bag rapporteringen af alternative performance measures? 

Årets resultat er på nuværende tidspunkt indikatoren for den finansielle performance. Man arbejder dog på 

at definere nogle begreber, der bedre kan forklare resultatet af virksomhedens kerneaktiviteter. Som 

beskrevet i problemfeltet (afsnit 1.1), adresserede FASB (udover IOSCO) nødvendigheden af at kunne 

rapportere mere detaljerede performance indikatorer. Igennem interviews af sell- og buyside analytikere20, 

fandt FASB (2010) frem til, at årets resultat ofte blev brugt som udgangspunktet for finansielle analyser, 

men på trods af det, ikke var at finde blandt de tre vigtigste mål for finansiel performance. I forlængelse af 

det konstaterer EFRAG (2010), at man ikke kan fastsætte en universal indikator for finansiel performance, 

da en indikator der er vigtig for én virksomhed, ikke nødvendigvis er vigtig for en anden. For at vise deres 

finansielle performance har virksomhederne brug, for at kunne rapportere indikatorer uden for IFRS. 

                                                           

18 FASB (Financial Accounting Standards Board) er organisationen bag regnskabsreglerne i USA (wwwFASB). 

19
 Projektet der omtales er et joint projekt hvor man samarbejder mod at skabe ensartethed mellem IFRS og US GAAP 

(wwwIASB/FASB) 

20
 Sell-side analytikere analyserer markedet og giver køb/hold/sælg anbefalinger på aktier. Buy-side analytikere køber 

og sælger aktier, eksempelvis for institutionelle virksomheder som pensionsselskaber o. lign. 
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Analytikerne har dog en hvis skepsis overfor indikatorer som er rapporteret uden for de gældende 

regnskabsregler, hvor virksomhederne ikke altid er lige konsistente i rapporteringen (FASB 2001). Der er 

derfor både fordele og ulemper forbundet med anvendelsen af APMs som Peter Hogarth beskriver det i 

PwC World Watch: 

 

Hvordan virksomhederne på bedste vis præsenterer deres finansielle performance er yderst aktuel, og 

interessen vil med al sandsynlighed ikke falde i de kommende år. Et af de grundlæggende behov er 

virksomhedens interesse i, at vise forretningens underliggende drift. Men som Peter Hogarth indikerer, er 

der både fordele og ulemper ved anvendelsen af APMs.  

4.2.1 Fordele og ulemper 

Det har igennem en længere årrække været et vigtigt værktøj for virksomhederne, at kommunikere denne 

underliggende forretning til regnskabsbrugerne (Graham et al. 2005). I lige så lang tid er der researchet på 

de bagvedliggende motiver, hvor nogle af de mest nævnte ifølge (Entwistle et al. 2005) er: 

 To provide additional  value-relevant information (signaling), or 

 To manage perceptions and expectations (opportunism). 

Der arbejdes med to vinkler, hvor fordelene går på, at virksomhederne giver regnskabsbrugerne en 

information om virksomhedens performance, som de ikke ellers kunne have fået ved ren IFRS rapportering. 

Ulempen er derimod at virksomhederne kan udnytte friheden under IFRS til, at rapportere 

virksomhedsspecifikke indikatorer der fremhæver deres performance i et bedre lys. Nedenfor vil jeg liste de 

potentielle fordele og ulemper, der er ved anvendelsen af APMs.  

4.2.2 Privat information (Signaling) 

Ifølge Beyer et al. (2010) kan virksomhederne via APMs nemmere kommunikere den permanente 

indtjening. Som tidligere beskrevet, var et af formålene med IASB og FASB’s projekt, at give 

virksomhederne muligheden for at vise resultatet af deres operationelle performance, hvortil der skelnes 

 

The presentation of financial performance can be a battlefield where preparers of financial 
statements sally forth to meet the regulators and standard-setters. Preparers, understandably, want 
to tell their story with a natural tendency to highlight the positive and pass quickly over any failures. 
Regulators worry that the reader might be misled. 

PwC (2014) 

” 
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mellem recurring og nonrecurring items. Ved at kategorisere driftsposter som recurring (tilbagevendende), 

er det formålet, at regnskabsbrugeren nemmere skal kunne forecaste virksomhedens fremtidige indtjening. 

Samtidig viser tidligere studier af bla. Bradshaw & Sloan (2002) og Lougee & Marquardt (2004), at APMs 

giver en øget informationsværdi sammenlignet med GAAP indikatorer, når informationsværdien af GAAP 

indikatoren er lav. Informationsværdien af en GAAP indikator kan være lav i de tilfælde, hvor den ikke giver 

et korrekt billede af virksomhedens fremtidige indtjeningspotentiale.  

For at skabe et overblik over de potentielle fordele, kan der ifølge Young (2014) og Beyer et al. (2010), 

identificeres følgende punkter: 

 APMs viser, hvad ledelsen anser som værende vigtigt iht. den fremtidige drift. For 

regnskabsbrugeren giver det yderligere information, som de i øvrigt ikke selv skal ud og indsamle.  

 Separeringen af indkomstelementer kan skabe forbedret transparens. Separeringen skal ses i 

forhold til begrænsningerne ved at bruge et single bottom line mål (årets resultat). 

 Ved at ekskludere særlige og ikke-tilbagevendende poster, kan virksomheden skabe et renere mål, 

der viser resultatet af deres kontrollérbare elementer. 

 Professionelle investorer anvender typisk indikatorerne, hvor en forbedret beskrivelse kan skabe en 

forøget konsistens i den finansielle kommunikation. 

 

Fra virksomhedens side handler det om at vise det fremtidige driftspotentiale. Det kan være problematisk, 

at fremvise dette billede for regnskabsbrugeren, hvis regnskabet indeholder poster der ikke relatere sig til 

den fremtidige drift. 

4.2.3 Opportunisme 

På trods af de fordele der er ved rapporteringen af APMs, følger også nogle ulemper. Det begreb tidligere 

undersøgelser synes enige om er, at virksomheder rapporterer APMs opportunistisk, for at præsentere 

virksomhedens performance i et mere positivt lys (Young 2014). Det betegnes af mange som 

manipulerende brug af APMs. 

Hvilke muligheder har virksomhederne for at manipulere med de rapporterede APMs? Ifølge Bhattacharya 

et al. (2003) og Entwistle et al. (2005) er størstedelen af justeringerne til GAAP omkostningsreducerende. 

Dvs., at de ekskluderede poster oftere rammer virksomhederne positivt, end det omvendte er tilfældet. 
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De potentielle ulemper kan ifølge Beyer et al. (2010) og Young (2014) listes således: 

 Vildledning af regnskabsbrugere – muligheden for at vildlede investorer ved at lægge mere vægt på 

nogle resultater end andre. Inden for teorien kaldes det opportunistisk rapportering, hvor ledelsen 

præsenterer virksomhedens performance i et mere favorabelt lys. 

 Moral hazard problemet – virksomheden sidder alt andet lige med mest information. De kan 

anvende den information til at fremhæve visse poster samt aflede opmærksomheden fra en 

eventuel dårlig performance. 

 Virksomhedernes frihed til at rapportere APMs, kan være en begrænsning i sammenligneligheden 

mellem virksomheder (Brouwer 2013). 

 APMs anvendes i en strategisk sammenhæng, bla. for at nå analytikernes og egne 

estimater/budgetter (Brouwer 2011). 

 

Udover muligheden for at præsentere driften i et pænere lys, kan en anden faktor muligvis forklare 

tilskyndelsen til at rapportere APMs – rammer du, eller rammer du ikke analytikernes forecast? Omkring de 

kvartalsmæssige og årlige rapporteringer er der ofte stor fokus på virksomhedernes performance og endnu 

større fokus på, om de performer, som analytikerne forventede. I den sammenhæng har Brouwer (2011) 

undersøgt anvendelsen af APMs på det europæiske marked. Han finder, at en signifikant andel der ville 

have misset deres estimat med GAAP, rammer det med deres APM, hvilket peger i retningen af et 

strategisk brug. 

 

4.3 Hvilken påvirkning har alternative performance measures på 

regnskabsbrugerne? 

Givet at APMs spiller en så vigtig rolle for både virksomheden og regnskabsbrugerne, er det interessant at 

undersøge, hvilken indflydelse og påvirkning de har på regnskabsbrugerne. 

Frederickson & Miller (2004) har testet dette forhold mellem sofistikerede (analytikere) og ikke-

sofistikerede brugere (MBA studerende), hvor der blev taget udgangspunkt i to scenarier/grupper. Gruppe 

1 modtog en rapport kun med GAAP indikatorer, og gruppe 2 modtog en rapport med både det regulerede 

(GAAP) og det justerede (pro forma) mål. Begge rapporter inkluderede fuld information om man vil, så 

gruppe 1 selv kunne justere deres GAAP mål, og gruppe 2, selv kunne afstemme deres pro forma mål til 

GAAP målet. Øvelsen gik ud på, at grupperne skulle estimere aktiens værdi ud fra de udleverede rapporter. 



 

32 

Resultatet af undersøgelsen viste, at MBA’erne der modtog både GAAP og pro forma indhold, værdisatte 

de aktien 12% større værdi, end MBA’erne der kun modtog GAAP indhold. For analytikerne var udsvinget i 

aktiens værdi kun på 1%.  

En af de primære årsager til forskellen i evalueringerne, er ifølge undersøgelsen, den metodik grupperne 

anvendte i deres aktieprissætning. Her brugte analytikerne primært multiple eller cash-flow modeller, hvor 

MBA’erne højere grad benyttede sig af heuristiske modeller21, ved at værdiansætte aktiekursen på 

baggrund af de positive eller negative informationer i rapporten (Brouwer 2013). Ved nærmere 

gennemgang af analytikernes værdiansættelsesmetodik viste det sig, at analytikerne i begge grupper 

justerede for de samme poster.  

I tillæg til Frederickson & Miller viser en undersøgelse af Elliot (2006), at professionelle investorer bliver 

mere påvirket af ledelsens fokus på APM’et, end målets egentlige tilstedeværelse. Undersøgelse viser, at en 

side-by-side afstemning mellem non-GAAP målet og det ækvivalente, eller nærmeste GAAP mål, styrker de 

professionelles tillid til rapporteringen. En afstemning betød også, at investorerne så non-GAAP målene 

med de tilhørende ekskluderinger, som mere informative, end hvis afstemningen manglede. Young (2014) 

beskriver dette som et udtryk for investorernes syn på transparens og pålidelighed, når sammenhængen 

direkte kan se mellem GAAP og non-GAAP indhold. 

I forlængelse af de tidligere resultater har Andersson & Hellman (2007) undersøgt pro forma rapporterings 

indflydelse på svenske analytikeres budgettering af EPS (Earnings Per Share). Formålet med 

undersøgelsesdesignets var at vende et GAAP underskud til et pro forma overskud. (GAAP net income = -

6.892 mio., Pro Forma net income = 3.258 mio.). Resultaterne af deres undersøgelse viser, at analytikerne 

der fik Pro Forma opgørelsen, estimerede en væsentligt højere EPS, end tilfældet var hos GAAP gruppen. 

GAAP gruppen leverede et gennemsnitligt EPS forecast på -13.13 (med en standard afvigelse på 7.04) og 

Pro Forma gruppen leverede et gennemsnitligt Pro Forma EPS forecast på 0.00 (std. Afgivelse på 13.76), 

hvilket betyder at GAAP gruppen var væsentligt mere enige om EPS udviklingen. Hvis vi holder Andersson & 

Hellman (2007) op i mod Frederickson & Miller (2004) og Elliott (2006) fremgår et anderledes billede, i kraft 

                                                           
21

 Ifølge PwC (2010) er DCF-modellen en ofte anvendt model til værdiansættelse af virksomheder og deres aktiekurs. 
Modellen tilbagediskonterer det budgetterede frie cash flow med en relevant faktor (ofte ved WACC – Weighted 
Average Cost of Capital), der er en rente baseret på aktionærernes afkastkrav og omkostninger til långivere. 

Værdiansættelser ud fra multiple er populært fordi beregningen er hurtig og ikke alt for kompleks (Petersen & 
Plenborg 2012). Ifølge analytikeren fra Handelsbanken, var P/E en af de vigtigste indikatorer til at vurdere 
indtjeningspotentialet i en aktie, se eventuelt bilag 11. 

En heuristisk værdiansættelse udspringer i højere grad fra intuitionen, dvs. man ikke anvender en metodisk tilgang, 
men prisfastsættelsen sker på baggrund af antagelser. 
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af at de tester en mindre difference mellem GAAP og APM. Dette er også årsagen til, at de leverer mindre 

afvigelser samt spredning mellem analytikernes forecast, end tilfældet er hos Andersson & Hellman (2007). 

 

De findings, der er blevet gjort i disse undersøgelser, viser at kompetencer er vigtige (analytikere vs. MBA 

studerende) og har en stor indflydelse på den måde, man læser og vurderer regnskaber. En antagelse på 

tværs af deres undersøgelser er, at jo større poster der ekskluderes, jo mere vil analytikernes estimeringer 

variere, og des mere usikre vil de blive på deres estimat (Andersson & Hellman 2007).  

 

4.4 Hvordan skabes der pålidelighed omkring informationerne? 

Givet, at ledelsen har forskellige motiver til at rapportere alternative performance measures, er der et 

underliggende spørgsmål – hvilke faktorer kan skabe pålidelighed omkring APMs? 

Det er essentielt, at regnskabsbrugerne opfatter virksomhedernes rapporterede APMs som værende 

pålidelige. Fordi at motiverne bag den frivillige rapportering, ikke direkte kan aflæses hos ledelsen, kan 

informationernes pålidelighed være til diskussion (Healy & Palepu 2001, Entwistle et al. 2012). Graden af 

pålidelighed er underlagt subjektivitet, hvor det bla. kommer an på regnskabsbrugerens kompetencer. 

Ifølge Mercer (2004) kan pålidelighed defineres som ”Investors’ perceptions of the believability of a 

particular disclosure” (Mercer 2004). Vurderingen af de enkelte informationselementer kan derfor variere 

mellem regnskabsbrugerne – og som beskrevet i det forrige afsnit 4.3, spiller brugerens kompetenceniveau 

en rolle, hvad enten man er sofistikeret eller ikke-sofistikeret. 

Mercer (2004) identificerer fire faktorer, der kan påvirke pålidelighedsskabelsen af informationen; 

Situationelle faktorer, ledelsens pålidelighed, graden af intern og ekstern validering og de forskellige 

karakteristika ved selve informationen. 

4.4.1 Situationelle incitamenter og ledelsens evne til at skabe pålidelighed 

Ifølge Mercer (2004) vil investorer være mindre tilbøjelige til at stole på ledelsen (virksomheden), hvis 

ledelsen har en anledning til at rapportere vildledende eller utroværdige informationer. Hvis ledelsen har 

en større anledning til at levere gode end dårlige nyheder, mener Mercer ligeledes, at investorer vil opfatte 

negative nyheder som valide og modsat være mere skeptiske overfor positive nyheder.  

Ledelsen kan påvirke sin egen pålidelighed ved, at levere præcise informationer til regnskabsbrugerne. 

Præcise informationer kan relateres til deres evne til, at budgettere virksomhedens indtjening. Et præcist 
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budget ift. den faktisk leverede indtjening, giver en indikation af, om ledelsen har et detaljeret og 

indgående kendskab til driften. Tidligere studier viser at investorer stoler mere på præcise end upræcise 

budgetter (Healy & Palepu 2001). 

Det er samtidig vigtigt for virksomheden, at de kan levere præcise bud på den kortsigtede indtjening. 

Investorerne er ifølge Mercer (2004), mere følsomme over for præcise informationer på kort sigt, end det 

er tilfældet på lang sigt.  

4.4.2 Ekstern pålidelighed 

Der er flere eksterne faktorer, der kan supportere pålideligheden af virksomhedens rapportering. Først og 

fremmest spiller en revideret årsrapport en vigtig rolle. Dette er vigtigt specielt for mindre virksomheder 

der måske ikke er omfattet af revisionspligten. For børsnoterede virksomheder kan en påtegning med 

forbehold eller supplerende oplysninger være kilde til spekulation ift. pålidelighed. Det vil i dette tilfælde 

komme an på årsagen til forbeholdet eller supplerende oplysninger. 

En anden væsentlig faktor er aktieanalytikerne. Ligesom virksomheden, udarbejder aktieanalytikerne også 

deres estimat på den fremtidige indtjening. Man kan sætte et mål op der angiver hvor langt analytikernes 

estimat er fra virksomhedens – og det leverede resultat. Des mere præcis virksomheden er i deres 

kommunikation og deres rapportering, des tættere vil analytikernes estimater være, og jo mere pålidelig vil 

informationen blive takseret som (Healy & Palepu 2001). 

 

4.5 Hvordan påvirkes brugen af alternative performance measures af regulering? 

Første gang der blev sat fokus på denne problemstilling, var igennem en Cautionary Statement fra IOSCO 

(2002). Pga. IOSCO’s internationale indflydelse, var det en opfordring til organisationerne bag US GAAP 

(SEC) og IFRS (IASB), at føre tilsyn med denne rapporteringsform. I USA indførte man The Sarbanes-Oxley 

Act (SOX) i 2002, der i hovedtræk skulle fremme investorbeskyttelsen. I den forbindelse indførte man 

section 401(b) i SOX dedikeret til anvendelsen af non-GAAP measures – det blev til Regulation G (Reg G) 

(SEC 2003, Kolev, Marquardt & McVay 2008). I Europa blev der først taget aktion på denne problemstilling i 

2005, hvor CESR (2005) indførte en række retningslinjer for brugen af APMs. 

I modsætning til IFRS hvor ESMA (CESR) foreslår begrebsdefinitioner, årsagsforklaringer og afstemninger, 

anvender SEC og US GAAP som sagt en regelbaseret tilgang, hvilket kommer til udtryk i Reg. G således: 
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i. Must contain the most directly comparable GAAP number; 

ii. Must contain a clearly understandable quantitative and detailed reconciliation of the non-GAAP 

number to the most directly comparable GAAP number, and 

iii. May not present non-GAAP earnings in ways that mislead investors. 

4.5.1 Regulation G – Hvilken indflydelse havde det på antallet? 

Regulation G har påvirket brugen af non-GAAP measures på flere områder. Marques (2005) undersøger 

anvendelsen af non-GAAP measures blandt 361 amerikanske S&P500 virksomheder i perioden 2001 til 

2003. Resultaterne viser, at der i perioden 2001 til 2002 ikke var nogen signifikant effekt. Tværtimod blev 

der konstateret en forøgelse i antallet af non-GAAP rapporterende virksomheder. Det var først mellem 

2002 og 2003, hvor Reg G blev indført, at man så effekten heraf. Andelen af non-GAAP rapporterende 

virksomheder faldt fra 63% til 51% (Marques 2006). 

4.5.2 Regulation G – Hvordan udviklede kvaliteten sig? 

At nedbringe antallet af non-GAAP rapporterende virksomheder, var dog ikke det eneste mål med Reg G. 

Målsætningen var også at løfte kvaliteten. Kolev et al. (2008) har udarbejdet en undersøgelse, opdelte 

justeringerne i special items og other exclusions. Hvor special items i sin form var ikke-tilbagevendende 

poster, og other exclusions var oftest restrukturering omkostninger etc.22. Deres undersøgelse viser, at 

kvaliteten af other exclusions steg som følge af Reg G, hvilket kan tyde på at virksomhederne tidligere har 

været opportunistiske i deres non-GAAP rapportering. En anden interessant finding fra samme 

undersøgelse er, at forekomsten af special items steg som følge af faldet i other exclusions. Dvs. at 

virksomhederne synes at udnytte de nye retningslinjer, til at klassificere recurring expenses som special 

items, hvilket ikke var formålet med Reg G (Kolev et al. 2008). I tillæg til dette finder Yi (2007) i sin 

undersøgelse, at en af årsagerne til faldet i rapporterede non-GAAP measures, er en konsekvens af 

afstemningskravet. Her blev virksomhederne forpligtet til at lave en tabuleret afstemning mellem GAAP og 

non-GAAP, så regnskabsbrugeren kunne se de regnskabsmæssige justeringer. Det har hjulpet 

regnskabsbrugerne til bedre at kunne forstå de mellemliggende justeringer samtidig med, at det har 

mindsket virksomhedernes strategiske motiver som følge af den øgede transparens (Yi 2007). 

                                                           
22

 Kolev et al. (2008) definerer other exclusions som residualen mellem GAAP og non-GAAP f.eks.: GAAP EPS på $0.20 
og non-GAAP earnings på $0.25. Heraf er special items er $0.03, hvorfor other exclusions bliver $0.02 
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4.5.3 Hvilken indflydelse har corporate governance haft før og efter Regulation G? 

Flere faktorer kan give virksomheden anledning til at rapportere non-GAAP measures. Jennings & Marques 

(2011) undersøger i en sample på 361 virksomheder og 4.332 pressemeddelelser i perioden 2001 til 2003, 

hvorvidt corporate governance i virksomhederne har en indflydelse på anledningen til at rapportere non-

GAAP measures. Niveauet af corporate governance bliver i deres undersøgelse målt som procenten af 

medlemmer i bestyrelsen, der ikke er ansat i virksomheden (internal governance), og den aktieandel der er 

institutionelt ejede (external governance). Begge parametre har vist sig at have en indflydelse på 

virksomhedens rapportering af finansiel information. En høj koncentrationen af internal og external 

governance gør samtidig, at virksomhederne er mere forsigtige, og at deres justeringer er mere 

engangsrelateret og transparente (Jennings & Marques 2011). Ud fra deres undersøgelse kan de 

konstatere, at investorer i virksomheder med en stor koncentration af udefrakommende 

bestyrelsesmedlemmer og institutionelle ejere, ikke er blevet vildledt, hverken før eller efter Reg G. 

Investorer i virksomheder med en svag koncentration er derimod fundet vildledt i perioden før indførelsen 

– primært fordi virksomhedernes justeringer har været af tilbagevendende karakter. Denne effekt er dog 

aftaget som følge af Reg G, hvor de ikke finder yderligere bevis for en vildledning af investorerne (Jennings 

& Marques 2011). 

 

4.6 Empiriske undersøgelser på brugen af alternative performance measures 

4.6.1 Pro forma rapportering under US GAAP 

Bhattacharya, Black, Christensen & Larson (2003) var nogle af de første til at undersøge anvendelsen af pro 

forma earnings i pressemeddelelser blandt amerikanske virksomheder. Ved at søge på ”pro forma”, ”pro-

forma” og ”proforma” finder de 1.149 analyserbare pressemeddelelser i perioden 1998-2000. Det skal 

hertil noteres, at denne udvælgelsesmetode kun finder de offentliggørelser, der indeholder ordene i deres 

skrevne format. Virksomhederne har individuel mulighed for, at definere pro forma earnings, hvorfor 

ovenstående søgemetode kan være mangelfuld (Brouwer 2013).  

Resultatet af deres undersøgelse viser, at pro forma earnings er mere informative på kort sigt ift. GAAP 

earnings (årets resultat). Resultatet er baseret på afvigelsen mellem den budgetterede indtjening og den 

realiserede indtjening for henholdsvis GAAP og pro forma indikatorerne. Her var afvigelsen mindst mellem 

pro forma indikatoren og den realiserede værdi. Resultater indikerer derfor, at pro forma indikatoren bedre 

kan forklare den fremtidige indtjening, end det er tilfældet med GAAP indikatoren. 
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Lougee & Marquardt (2004) fokuserer på virksomhedsspecifikke karakteristika og hvordan disse kan 

forklare anvendelsen af pro forma earnings. Deres undersøgelse tager udgangspunkt i perioden 1997 til 

1999 blandt 249 pressemeddelelser med pro forma indhold. Resultaterne af deres undersøgelse viser, at 

virksomheder med mindre informative GAAP earnings, er mere tilbøjelige til at rapportere pro forma 

earnings. Samtidig finder de tydelige beviser på, at pro forma earnings er mere informative end GAAP 

earnings, når informationsværdien i GAAP målet er lavt, eller, når overvejelserne om strategisk brug ikke er 

til stede. 

Lougee & Marquardt (2004) konkluderer, at deres undersøgelse giver blandede resultater om, hvorvidt pro 

forma earnings anvendes til, at vildlede eller informere regnskabsbrugerne. Dette forhold vurderes at være 

kontekstafhængigt. 

4.6.2 Hvordan er situationen i Europa under IFRS? 

Indtil for få år siden har den akademiske litteratur på APMs været koncentreret om det amerikanske 

marked. Isidro & Marques (2014) er derfor nogle af de første til, at undersøge situationen blandt 

europæiske lande. Deres undersøgelser tager udgangspunkt i perioden 2003-2007, hvor 1.301 

pressemeddelelser blandt 316 virksomheder er indsamlet manuelt. Resultaterne viser bla., at der i 79,5% af 

pressemeddelelserne blev rapporteret et non-GAAP measure. Af de rapporterede non-GAAP measures, slår 

de deres ækvivalente GAAP mål i 72% af tilfældene, hvortil de noterer at dette kan indikere en 

opportunistisk brug. Da en stor del af justeringerne til GAAP målet i sig selv er omkostningsreducerende/ 

indkomstforøgende, mener de, at det kan være svært endeligt at konkludere den opportunistiske brug. En 

interessant observation er, at kun 46,9% af virksomhederne viser en afstemning mellem GAAP og non-

GAAP. En øvelse der ifølge Yi (2007) har vist sig at skabe en større tryghed. 

Endvidere undersøger de virksomhedsspecifikke faktorer og deres eventuelle påvirkning. Resultaterne 

viser, at lande med efficient lovgivning (lokal GAAP), stærk investorbeskyttelse, et udviklet kapitalmarked 

og gode kommunikationskanaler er mere tilbøjelige til at anvende APMs, hvis de ikke når deres benchmark 

med GAAP målet. Det kan til dels hænge sammen med de forventninger, der er til virksomhedernes 

indtjening både blandt analytikere, men også blandt private investorer. Afslutningsvis konkluderer de, at 

brugen af APMs kan variere markant mellem lande, hvorfor der er brug for en mere transparent tilgang til 

præsentationen af dem, i den finansielle rapportering (Isidro & Marques 2014). 
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Ligesom Isidro & Marques, har Brouwer (2011) udført en omfattende analyse på det europæiske marked. 

Brouwer undersøger, hvorvidt der er en sammenhæng mellem strategiske beslutninger og 

virksomhedernes brug af APMs. Undersøgelsen er lavet blandt 2.487 europæiske virksomheder, hvilket har 

resulteret i 17.372 årsrapport observationer (virksomheds år). Til at undersøge virksomhedernes 

strategiske motiver i rapporteringen, opstiller han regressionsanalyser til at vurdere sammenhængen i 

rapporteringen af stigninger og fald i årets resultat mod stigninger og fald i EBITDA (den operationelle 

indtjening). Resultatet af hans undersøgelse indikerer, at der er en signifikant sammenhæng mellem 

rapporteringen af APMs, der når virksomhedens indtjeningsestimat, hvor GAAP misser sit. 

Dog viser hans resultater ingen tegn på, at den strategiske brug APMs skulle være steget som følge af IFRS 

implementeringen, hvilket tolkes positivt ift. de frie rammer under IFRS (Brouwer 2011). 

 

4.7 Delkonklusion 

En vigtig ting, der er værd at bemærke fra litteraturen, er manglen på en detaljeret definition af finansiel 

performance. Ifølge IASB er årets resultat på nuværende tidspunkt det bedste mål for en virksomheds 

finansielle performance. Vi kan dog konstatere, at virksomhederne ser et behov for at kunne rapportere på 

mere specifikke indikatorer, når det gælder den operationelle drift (FASB 2001). Undersøgelser viser, at 

informationsværdien af årets resultat falder som følgende af underliggende engangsrelaterede poster 

(Bhattacharya et al. 2003). Regnskabsbrugerne har derved svært ved at vurdere virksomhedens fremtidige 

indtjeningspotentiale, som følge af de forstyrrende elementer. 

Muligheden for at rapportere APMs giver dog anledning til, at anvende dem af strategiske hensyn. Dette 

var blandt årsagerne til at Reg G blev indført. Effekten heraf G viste et fald i antallet af rapporterede APMs, 

samtidig med at kvaliteten af de tilbageværende blev forøget. Regulerende tiltag har således resulteret i 

øget transparens af virksomhedernes rapportering samt øget tillid blandt regnskabsbrugerne (Young 2014, 

Heflin & Hsu 2008). 

Som studiet af Frederickson & Miller (2002) viste, er visse grupper af regnskabsbrugere stærkt påvirket af 

inkluderingen non-GAAP measures. I en sammentrækning med resultaterne af Brouwer (2011) kan det give 

visse udfordringer, når virksomhederne brugerne de alternative mål i strategisk sammenhæng, hvorved der 

vil være risiko for at brugerne vildledes. 

På trods af frihedsgraderne under IFRS og virksomhedernes mulighed for individuelt at rapportere APMs, 

kan det altså have en negativ effekt på regnskabsbrugerne. Dels hvis de ikke er i stand til at finde den 

relevante information, men også at forholde sig kritisk til den tilgængelige information. 
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5. Interne og eksterne faktorer – hvad ligger bag 

anvendelsen af alternative performance measures? 

Fra litteraturen i det foregående kapitel kan vi konstatere, at der ligger flere overvejelser bag valget om der 

skal rapporteres et alternativt performance measure eller ej. For at få yderligere indsigt om hvilke motiver 

der kan ligge til grund for valget, følger først en oversigt af de rapporterede APMs efterfulgt af en oversigt 

af de regnskabsmæssige justeringer. Afslutningsvis vil jeg undersøge hvilke virksomhedsspecifikke 

indikatorer, finansielle- og ejerandelsindikatorer, der kan give anledning til at rapportere APMs. 

 

5.1 Undersøgelses population 

Afhandlingen har til formål at undersøge anvendelsen af APMs blandt danske virksomheder. Analysen tog 

oprindeligt udgangspunkt i 35 tilfældigt udvalgte virksomheder. Resultatet viste at 15 virksomheder 

rapporterede et APM, hvilket gjorde antallet af analyserbare virksomheder begrænset. For at gå i dybden 

med APM rapporterende virksomheder, har jeg derfor valgt, at udvide antallet af virksomheder, til at 

dække hele C20, Large og Mid cap indekset.  

5.1.1 Den samlede population 

Den begyndende størrelse er på 142 børsnoterede virksomheder23. Da der stilles særlige og udvidede krav 

til finansielle virksomheder, har jeg valgt at ekskludere dem. Ved virksomheder med både A og B aktier, er 

den ene ekskluderet i antallet24. Det giver en samlet population af ikke-finansielle virksomheder på 115, 

som vist i tabel 5.1, nedenfor. Af den initiale størrelse på 115 virksomheder omfatter undersøgelsen 56 

virksomheder som vist i tabel 5.1, Panel B. Det giver en andel af undersøgte virksomheder på knap 49%.  

Det var min erfaring fra den første undersøgelse, at Small Cap virksomheder kun rapporterede non-GAAP 

measures i begrænset omfang. En udvidelse i dette segment ville derfor give et begrænset bidrag, hvorfor 

jeg har valgt ikke at inddrage flere herfra. Samtidig er det min antagelse, at virksomhederne fra C20, Large 

                                                           
23

 Ekskluderet er dobbeltnoterede virksomheder med henholdsvis A og B aktier: A. P. Møller Mærsk, Carlsberg, 
Gyldendal, Land & Leisure, Rockwool, Højgaard Holding (se bilag 5 for en oversigt over den samlede population). 

24
 Se eventuelt afsnit 1.4 for en samlet oversigt over afgrænsninger i afhandlingen. 
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og Mid cap er de mest indflydelsesrige, både i form af størrelse og økonomisk påvirkning. Samtidig er det 

også de virksomheder der er udsat for den største medieeksponering (Isidro & Marques 2014). 

TABEL 5.1 

Undersøgelses og analyse population 

        

Panel A : Samlet population (virksomheder) N   
Andel af 
total (%) 

Finansielle 27   19% 

Ikke-finansielle 115   81% 

Total 142   100% 

        

  Initial population Analyseret population Andel (%) 

Panel B : Markedsindeks N N   

C20 16 16 100% 

Large Cap 5 5 100% 

Mid Cap 23 23 100% 

Small Cap 71 12 17% 

Total 115 56 49% 

        

  GAAP APM Andel (%) 

Panel C : Indeks fordeling i 2013 N N   

C20 8 8 50% 

Large Cap 3 2 40% 

Mid Cap 15 8 35% 

Small Cap 11 1 8% 

Total 37 19 34% 

        

   Ja  Nej Andel (%) 

Panel D: Hvorvidt følges DDF's anbefalinger? N N   

C20 10 6 38% 

Large Cap 3 2 40% 

Mid Cap 15 8 35% 

Small Cap 12 0 0% 

Total 40 16 29% 
 

 

Tabel 5.1 Panel C viser fordelingen af virksomheder i en GAAP og Alternativt Performance Measure 

rapporterende gruppe. Fordeling viser den andel af virksomheder, hvor der er registreret et alternativt 

performance measure. Det betyder ikke at de udelukkende er APM rapporterende – der vil altså også være 

GAAP measures i deres årsrapporter. Panel C viser os en ligelig fordeling af C20 virksomheder på GAAP og 

APM. Hvis vi ser bort fra Large Cap indekset, er det således den kategori med den største andel af APM 

rapporterende virksomheder. I Mid Cap kategorien ser vi, at andelen af APM rapporterende virksomheder 

falder. Ifølge den tidligere antagelse, at incitamentet var relateret til en virksomheds størrelse, 

regnskabsbruger påvirkning og medieeksponering, kan vi se tendens til en sammenhæng. Til sidst finder vi 
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andelen af Small Cap virksomheder, hvor andelen af APM rapporterende virksomheder bliver endnu 

mindre. Det var bla. ud fra denne andel, at jeg ikke har valgt, at inddrage Small Cap virksomheder. 

Panel D viser andelen af virksomheder der følger Den Danske Analytikerforenings (DDF) anbefalinger om 

definitioner og beregninger af nøgletal. Tidligere fremgik det af reglerne på Københavns Fondsbørs, at 

virksomhederne jf. §27, skulle medtage nøgletal, som var beregnet i overensstemmelse med DDF’s 

anbefalinger (Lund-Nielsen, Plenborg & Østrup 2008, Beierholm 2010) 25. Denne paragraf er dog ikke 

længere gældende under NASDAQ OMX Copenhagen.  

Udgangspunktet for kategoriseringen er, at virksomhederne oplyser i deres årsrapport at de følger disse 

anbefalinger. Dette kan medføre, at virksomheder der følger dem, men ikke oplyser det, vil blive placeret i 

Nej kategorien. Det er dog min antagelse, at virksomheder, der følger disse, også vælger at oplyse om det, 

da det ifølge Beierholm (2010) er et udtryk for god rapporteringsskik. 

5.2 Hvilke alternative performance measures rapporteres der? 

Vi har dannet os et overblik over det samlede antal virksomheder vi skal undersøge, og samtidig hvor 

mange der er registreret med et APM i deres rapportering. For at skabe et overblik over de rapporterede 

APMs følger der i dette afsnit en analyse af de rapporterede mål. Som beskrevet i afsnit 3.5, er 

subtotalerne ikke en del af det nuværende IFRS. Dog arbejder IASB på et Disclosure Initiativ, hvor planen er 

at tilføje subtotalerne til listen over GAAP mål (IASB 2014). Jeg har i tabel 5.2, valgt at opdele dem som 

subtotaler og APMs, for at vise initiativets mulige indflydelse. 

                                                           
25

 DDF (Den Danske Finansanalytikerforening) udgav i samarbejde med deres norske og finske pendanter, 
Anbefalinger og Nøgletal i 2005, som et værktøj til virksomhederne i deres udarbejdelse af nøgletal i delårsrapporter, 
årsregnskabsmeddelelser og årsrapporter. 
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TABEL 5.2 
Oversigt over rapporterede indikatorer i danske årsrapporter 

(2010: n = 15; 2013: n = 19) 
              

    2010   2013  

Performance indikator   
Antal 

 
Procent  

(%)   
Antal 

 
Procent  

(%) 

Subtotaler             

EBIT   11 37,9%   11 40,7% 

EBITDA   9 31,0%   7 25,9% 

EBT   6 20,7%   6 22,2% 

EBITA   3 10,3%   3 11,1% 

Alternative Performance Measures (APM)             
EBITDA before special items   10 31,3%   14 37,8% 

EBIT before special items   8 25,0%   12 32,4% 

Net profit, continuing operations   5 15,6%   6 16,2% 

Net profit, past continuing operations   4 12,5%   6 16,2% 

EBITA before special items   1 3,1%   1 2,7% 

Normalised EBITA   1 3,1%   1 2,7% 

OPEX before special items   1 3,1%   1 2,7% 

Free cash flow before company acquisitions   0 0,0%   1 2,7% 

Net profit before special items   0 0,0%   1 2,7% 

EBITDAR before special items   1 3,1%   0 0,0% 

EBT before special items   1 3,1%   0 0,0% 
Målene er angivet ved engelsk betegnelse, da det primært er denne definition de er givet i årsrapporterne. 

Subtotalerne angives for sig selv, da IASB i øjeblikket overvejer at ligge dem ind under IFRS.  

5.2.1 Hvilke indikatorer rapporteres? 

Fra tabel 5.2 kan vi som udgangspunkt se en stigning i antallet af rapporterede APMs fra 2010 til 2013. 

Således rapporterede 27% af virksomhederne et APM i 2010, hvilket steg til 34% i 2013 (se tabel 5.1, Panel 

C). Som følge af stigningen i APM rapporterende virksomheder, afspejler denne udvikling sig i antallet af 

rapporterede APMs. Således steg det samlede antal fra 42 registrerede APMs i 2010 til 51 i 2013. Der er 

stadig stor diversitet i APM indikatorerne, hvor der anvendes flere forskellige betegnelser for de justerede 

mål, hvilket tyder på, at virksomhederne udnytter friheden til at rapportere det mål, de finder relevant for 

deres virksomhed. På trods af forekomsten af APMs i årsrapporterne, finder vi stadig en stor andel af 

virksomheder der rapporterer almindelige subtotaler som EBIT eller EBITDA. Det betyder at rapporteringen 

ikke udelukkende går på en præsentation af justerede mål, men at der foretages en afvejning mellem GAAP 

og APM indikatorer. 

 

Fordelingen mellem EBIT (before special items) og EBITDA (before special items) viser en omvendt fordeling 

i grupperne. Dette forhold indikerer, at der oftere bliver foretaget justeringer til EBITDA end EBIT. Denne 
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observation er konsistent med en tidligere undersøgelse af Isidro & Marques (2008), der har undersøgt 

forekomsten af non-GAAP measures blandt 321 europæiske virksomheder. De finder, at der blev 

registreret et antal på henholdsvis 232 EBIT og 178 EBITDA indikatorer. Tilsvarende finder de, at der blev 

registreret 134 non-GAAP EBITDA og 128 non-GAAP EBIT, hvilket tyder på en sammenhæng. 

En interessant forskel mellem denne opgørelse, Hitz (2010) og Isidro & Marques (2008) er antallet af 

adjusted/non-GAAP net income. I denne opgørelse finder jeg én virksomhed, der rapporterer et Net profit 

before special items, hvor dette synes langt mere udbredt i andre europæiske lande. Hitz (2010) finder 

blandt tyske virksomheder, at adjusted net income ligger som det sjette mest rapporterede APM med en 

andel på 21,3%, og hvor Isidro & Marques (2008) finder, at Non-GAAP net income var det tredje mest 

rapporterede mål med en andel på 13,24%. Hvis vi kigger mod de tidligere identificerede incitamenter, kan 

dette indikere, at danske virksomheder i højere grad finder det relevant at vise den underliggende drift, 

men at årets resultat for virksomheden er god indikator for den samlede udvikling. 

 

5.3 Typer af regnskabsmæssige justeringer 

Vi har undersøgt hvilket omfang alternative performance measures bliver rapporteret i danske 

årsrapporter. Men hvilke typer af justeringer bliver der foretaget til GAAP målene? Her vil jeg skabe et 

overblik over de regnskabsmæssige justeringer og i hvilken størrelsesorden vi befinder os i.  

TABEL 5.3 

Hvilken type justeringer laver virksomhederne? (2010: n = 15; 013: n = 19) 
                      

    2010   2013 

Naturen bag justeringerne   

Indtægts 
reducerende 

Omkostnings 
reducerende   

Indtægts 
reducerende 

Omkostnings 
reducerende 

    Antal Beløb Antal Beløb   Antal Beløb Antal Beløb 

Retssagsafgørelser gevinst/tab   1 2.126 1 -85   1 103 0 0 

Køb og salg af forretningsenheder   3 56 7 -649   4 1.199 6 -363 

Kursregulerede omkostninger   0 0 0 0   1 239 0 0 

Anden indkomst   1 3 0 0   1 5 0 0 

Konsulentrelaterede omkostninger   0 0 0 0   0 0 3 -66 

Særlige poster   0 0 5 -1.335   2 125 3 -624 

Andre omkostninger   0 0 2 -4   2 105 5 -414 

Nedskrivninger   0 0 4 -1.488   0 0 7 -1.602 

Personalerelaterede omkostninger   0 0 7 -571   0 0 8 -1.067 

Om- & restruktureringsomkostninger   0 0 7 -2.851   0 0 15 -2.327 

Sum af justeringer   5 2.185 33 -6.982   11 1.776 47 -6.463 

                      
Tabellen viser forekomsten og størrelsen på de regnskabsmæssige justeringer virksomhederne foretog i 2010 og 
2013. Antallet angiver hvor mange virksomheder der rapporterede den givne type i regnskabsåret. Inden for 
virksomhederne kan der forekomme flere justeringer af samme type, hvor disse er akkumuleret i opgørelsen. 
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Vi kan se, at en stor del af justeringerne vil være omkostningsreducerende. Det betyder, at der justeres for 

væsentlig flere udgifter end det er tilfældet med indtægter. Observeringen er konsistent med Isidro & 

Marques (2014), der finder at virksomhederne typisk justerer for omkostningsreducerende poster. Det 

giver på sin vis god mening, da en virksomhed i langt højere grad har mulighed for at styre deres 

omkostninger end indtægter. På den anden side, så kan dette også betyde en strategisk justering af 

omkostninger for at vise et bedre driftsresultat. 

5.3.1 Hvilke poster ligger der bag? 

Indtægter (positive justeringer) 

På indtægtssiden var der i 2013 flest, både i antal og beløb, fra køb og salg af forretningsenheder. Vi kan se 

fra antallet at de danske virksomheder har haft flere indtægter som følge af frasalg af forretningsenheder, 

end der har været omkostninger til køb af enheder.  

Det høje beløb fra retssager i 2010 er relaterede til GN Store Nord, der fik tilkendt et beløb fra en 

konkurrent på høreapparater. 

Omkostninger (negative justeringer) 

Omkostningerne er fordelt på flere poster og i et større beløbsmæssigt omfang. De tungeste og typiske 

poster det bliver justeret for, er omkostninger relateret til omstruktureringsprojekter. Analysen viser at 7 

ud af 15 virksomheder justerede for omstruktureringsomkostninger i 2010, hvor dette tal steg til 15 ud af 

19 i 2013.  På trods af at antallet er fordoblet siden 2010, er det totale beløb faldet. Faldet skal forklares 

med at TDC i 2010 omstrukturerede for 1.1 mia. kr. og stod for en væsentlig del af posten. 

Konsistent med ovenstående observationer finder Hitz (2010) i sin undersøgelse af tyske virksomheder, at 

21,1% af justeringerne i 2005 og 2006 var relateret til omstruktureringer. Endvidere har Entwistle et al. 

(2005) undersøgt 494 pressemeddelelser blandt amerikanske S&P500 virksomheder, der viser at 37% af 

deres justeringerne var relateret til omstruktureringer og køb og frasalg af forretningsenheder. 

Undersøgelsen splitter ikke posterne ud, hvorfor vi ikke endegyldigt kan sige noget om de specifikke poster, 

men ikke desto mindre giver den en indikation niveauet. 
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5.4 Interne og eksterne faktorer – har de nogen påvirkning? 

Tidligere studier viser, at en virksomheds interne og eksterne forhold kan spille en forklarende rolle om 

virksomheder, der vælger at rapportere et alternativt performance mål. De interne faktorer måles primært 

i form af driftsindikatorer såsom størrelse, omsætning, gearing etc. De eksterne faktorer måles primært ved 

ejer koncentrationen og antallet af analytikere der følger virksomheden. Ifølge Burgstahler et al. (2006) er 

det kontekstafhængigt fra virksomhed til virksomhed, hvor netop ejer strukturen og antallet af analytikere, 

der følger virksomheden, kan have en indflydelse. Afsnittet skal besvare flg. spørgsmål: Hvilke interne og 

eksterne faktorer kan forklare anledningen til at rapportere alternative performance measures? 

Til at undersøge hvilke faktorer der kan have en påvirkning på rapporteringen af APMs, har jeg valgt, at 

anvende indikatorer fra tidligere undersøgelser (Isidro & Marques 2014, Lougee & Marquardt 2004, Doyle 

et al. 2013, Burgstahler et al. 2006). Al data, der danner grundlaget for denne undersøgelse, er hentet fra 

ThomsonONE. Som beskrevet i metodeafsnit 2.3.1, er ThomsonONE en finansiel database, hvor der kan 

hentes data om finansielle indikatorer, ejerskabsdata, analytikerestimater og analytikerrapporter. 

Finansielle databaser anvendes ofte i større undersøgelser, da de letter dataindsamlingen væsentligt (bla., 

Isidro & Marques 2014). 

5.4.1 Interne faktorer 

Som tabel 5.1 Panel C viste, er andelen af APM rapporterende virksomheder størst blandt C20 

virksomheder. Hvorvidt dette er udtryk for en sammenhæng til en virksomheds størrelse, vil blive 

undersøgt ud fra den første indikator, SIZE. SIZE måles som den naturlige logaritme af markeds 

kapitalisering (virksomhedens størrelse) 26. I stil med målet for virksomhedens størrelse anvendes REVENUE 

(log af omsætning) til at undersøge sammenhængen her. SIZE og REVENUE hænger unægtelig sammen, 

men da markeds kapitalisering angiver virksomhedens værdi ved aktiekurs x antallet af udestående aktier, 

vil der alligevel være en forskel i forhold til at måle ud fra virksomhedens omsætning. 

Som tabel 5.3 viste, er en stor del af justeringerne til GAAP målet baseret på operationelle omkostninger 

(OPEX), som restruktureringer og personale relaterede omkostninger. Derfor finder jeg det interessant at 

undersøge sammenhængen mellem OPEX og rapporteringen af APMs. 

                                                           

26 Væsentlige outliers kan ofte afhjælpes ved at logaritmetransformere høje tal, hvorved vi opnår en lineraritet i data. 

Det betyder, at data sættet nemmere kan anvendes til statistiske beregninger, som eksempelvis at måle forskellene i 
to gruppers gennemsnit.  
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Virksomhedens gearing (LEV) er givet ved den samlede gæld over de samlede aktiver. Ifølge Lougee & 

Marquardt (2004) er der en mulighed for at investorer opfatter en virksomhed med en høj gearing til at 

have en mindre informativ rapportering. Det kan være som følge af en større risiko for eventuel konkurs 

eller anledning til at vise virksomhedens driftsperformance i et bedre lys for at opveje den høje gearing. 

5.4.2 Eksterne faktorer 

Det første forhold vi søger undersøgt er, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de APM rapporterende 

virksomheder, og hvorvidt de følger DDF’s (DDF) anbefalinger om rapportering af nøgletal. Undersøgelser 

på tværs af rapporterings regimer viser, at anledningen til at rapportere APMs er afhængig af 

investorbeskyttelsen, rapporterings regime (IFRS/US GAAP) og offentlig bevågenhed (Isidro & Marques 

2014). Om en virksomhed følger DDF’s anbefalinger, er selvfølgelig ikke det samme som et 

rapporteringsregime, men ikke desto mindre kan det give en indikation om en eventuel sammenhæng. 

 Tidligere studier viser, at virksomhedernes anledning til at rapportere APMs er påvirket af ejer strukturen. 

Der måles derfor på institutionelle investorer (INSTIT) og insidere (INSIDER), hvor begge parametre måles 

som den procentuelle andel der ejes27. 

Om det er en institutionel eller insider, der står med en stor andel af ejerskabet, har stor betydning for 

virksomhedens rapportering. En virksomhed med en høj andel af institutionelle ejere, vil i langt højere grad 

blive målt på deres finansielle rapportering og kvaliteten af informationen (Burgstahler et al. 2006). 

Institutionelle ejere har brug for finansiel information af god kvalitet, for at kunne projektere 

virksomhedens fremtidige performance. Hvis ikke informationen er af tilstrækkelig kvalitet, vil 

virksomheden blive straffet på børsen (Interview – Aktieanalytiker, Handelsbanken, bilag 11). Som 

Burgstahler et al. (2006) noterer det: ”if the quality of the information is poor, then outside investors will be 

reluctant to supply capital to firms. As a result, publicly traded firms have stronger incentives to provide 

financial statements that help outsiders assess economic performance”.  

Insideren kan derimod anvende sin ejerandel til at få tilført finansiel information direkte fra virksomheden. 

De vil alt andet lige have bedre muligheder for at have de mest præcise informationer om virksomhedens 

                                                           

27 ThomsonONE (Reuters) definerer institutionelle ejere som: Investeringsforeninger der køber og sælger på vegne af 

andre. Insidere defineres som: Strategiske enheder, herunder holdingselskaber, virksomheder, individuelle investorer 
(velhavende investorer, medarbejdere eller direktører) og offentlige investorer (regeringer) (wwwThomsonONE). 

De strategiske enheder er karakteriseret ved, at de ikke handler som institutionelle investorer, men investerer af 
strategiske årsager. 
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drift. Det kan derfor antages, at der vil være en anledning for virksomheder med en større andel af 

institutionelle ejere, at rapportere APMs for at vise deres billede af den underliggende drift. 

At analytikere (ANALYSTS) følger en virksomhed kan afhjælpe eller medføre forskellige forhold. En simpel 

antagelse er, at analytikere besidder en større viden om virksomheden og markedet end den almene 

private investor. Det forhold gør, at analytikeren er i bedre stand til at vurdere kvaliteten af virksomhedens 

rapportering. Tidligere undersøgelser viser, at offentliggørelse af køb/sælg/hold anbefalinger kan påvirke 

aktiekursen, hvilket i sig selv kan give virksomheden anledning til at nå analytikernes forventninger 

(Interview – Aktieanalytiker, Handelsbanken, bilag 11). Det kan dog være en antagelse, at jo flere 

analytikere der følger en virksomhed, des hårdere bliver den straffet hvis deres rapportering er af dårlig 

kvalitet. 

5.4.3 Population 

Populationen der vil blive anvendt igennem afhandlingen er ført videre her. Der er dog et par ændringer til 

den følgende analyse. Da analysen vil tage udgangspunkt i rapporteringsåret 2013, har jeg valgt at 

kategorisere Dantherm, som en GAAP virksomhed. De blev registreret med et APM i 2010, men var 

udelukkende GAAP rapporterende i deres årsrapport for 2013, hvorfor jeg har valgt at re-klassificere dem. I 

analysen er Onxeo frasorteret, da det ikke har været muligt, at finde tilgængelige data. 

TABEL 5.4 

Populations oversigt (År = 2013; n = 55) 

        

        

  GAAP APM Total 

C20 8 8 16 

Large Cap 3 2 5 

Mid Cap 14 8 22 

Small Cap 11 1 12 

Total 36 19 55 
 

 

Det giver os en samlet population på 55 virksomheder med en fordeling som vist ovenfor (forrige side). Den 

største andel af APM rapporterende virksomheder findes i C20 og Large Cap segmentet28, hvor 50% af C20 

virksomhederne rapporterede et APM i 2013. Denne andel falder i de mindre indeks grupper, hvor knap 

36% af Mid Cap og 8% af Small Cap virksomhederne rapporterede et APM i 2013.  

 

                                                           
28

 Virksomheder, hvor der er registreret et APM vil i denne analyse blive defineret som APM rapporterende. Dette er 
ikke ensbetydende med at de udelukkende rapporterer APMs, men blot at der er registreret et i deres årsrapport. 
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5.5 Resultater 

Efter at have opstillet de virksomhedsspecifikke parametre og opdelt dem i en GAAP og APM gruppe, kan vi 

nu undersøge for sammenhænge mellem grupperne. De virksomhedsspecifikke parametre angives til højre 

i tabel 5.5 hvor; N angiver antallet af virksomheder der måles for hvert parameter, Mean angiver 

gennemsnittet for parameteret, Median angiver middelværdien og Std.Dev. angiver standard afvigelsen, 

der viser, hvor meget de enkelte resultater afviger fra gennemsnittet. Dvs., jo højere standardafvigelse, jo 

højere spredning af de enkelte resultater i gruppen. Afslutningsvis (til højre) vises p-værdien, der er et 

udtryk for den statistiske sandsynlighed for, at der er forskel på gennemsnittene29. 

TABEL 5.5 

Deskriptiv statistik på GAAP og non-GAAP rapporterende virksomheder (År = 2013; n = 55) 
                        

  GAAP   APM     

  N Mean Median Std. Dev.   N Mean Median Std. Dev.   p-value 

DDF 36 0,78 1,00 0,42   19 0,63 1,00 0,50   0,255 

INDEKS 36 0,22 0,00 0,42   19 0,42 0,00 0,51   0,127 

SIZE 36 8,09 7,72 2,23   19 9,33 9,59 1,29   0,031 

REVENUE 36 7,53 7,71 2,25   19 9,41 9,40 1,34   0,002 

ROA 36 0,05 0,04 0,15   19 0,04 0,04 0,05   0,826 

LEV 36 0,23 0,13 0,25   19 0,29 0,29 0,13   0,384 

ROIC 36 0,08 0,06 0,20   19 0,05 0,06 0,07   0,620 

OPEX 36 7,44 7,62 1,82   19 9,29 9,36 1,38   0,001 

LOSS 36 0,25 0,00 0,44   19 0,26 0,00 0,45   0,917 

INSTIT 36 0,21 0,20 0,16   19 0,42 0,38 0,24   0,001 

INSIDER 36 0,34 0,34 0,27   19 0,15 0,00 0,26   0,018 

ANALYSTS 36 6,56 2,00 8,59   19 10,79 8,00 8,64   0,089 

 

Variablerne til den videre analyse er defineret således: DDF angives som 1, hvis virksomheden følger DDF’s 
anbefalinger, ellers 0. INDEX angives som 1 hvis det er en C20 virksomhed ellers 0. SIZE og REVENUE er log af 
henholdsvis markedskapitalisering og omsætning. ROA angives ved årets resultat / totale aktiver og ROIC ved årets 
resultat/total kapital. LEV er ratioen total gæld / totale aktiver. OPEX angives som log af de operationelle 
omkostninger. LOSS angives ved 1 hvis der opleves et tab på årets resultat, ellers 0. INSTIT og INSIDER angiver hvor 
mange % af de udestående aktierne i virksomheden, der ejes af henholdsvis institutionelle ejere og insidere 
(holdingselskaber, virksomheder etc.). ANALYSTS angiver antallet af analytikere der følger virksomheden (tallene er 
trukket den 29 marts 2015) 
p-value angiver hvorvidt vi kan sige at der er en forskel mellem gennemsnittene (Mean). 
Der fremgår en samlet oversigt over virksomhederne og deres specifikke nøgletal i bilag 6.  

 

 

                                                           

29 En statistisk signifikans måles ved niveauerne 1% (stærk signifikant), 5% (signifikant) og 10% (svag signifikant). Hvis 

p < 0.001, er der 99% sandsynlighed for at gennemsnittene er forskellige fra hinanden. Hvis p < 0.05 er der 95% 
sandsynlighed osv. 
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TABEL 5.6 

Korrelationsmatrice på GAAP og APM rapporterende virksomheder  
(År 2013; n = 55) 

                            

  APM DDF INDEKS SIZE REVENUE ROA LEV ROIC OPEX LOSS INSTIT INSIDER ANALYST 

APM 1,000                         

DDF -0,156 1,000                       

INDEKS 0,208 -0,147 1,000                     

SIZE 0,290** -0,320** 0,695*** 1,000                   

REVENUE 0,416*** -0,180 0,520*** 0,697*** 1,000                 

ROA -0,030 0,009 0,352*** 0,444*** 0,384*** 1,000               

LEV 0,120 0,156 -0,177 -0,409*** -0,099 -0,126 1,000             

ROIC -0,068 0,016 0,397*** 0,466*** 0,375*** 0,981*** -0,181 1,000           

OPEX 0,429*** -0,381*** 0,530*** 0,776*** 0,969*** 0,368*** -0,264* 0,343** 1,000         

LOSS 0,014 -0,017 -0,099 -0,274** -0,220 -0,595*** 0,140 -0,591*** -0,215 1,000       

INSTIT 0,468*** -0,323** 0,297** 0,348*** 0,235* -0,152 -0,188 -0,129 0,302** 0,256* 1,000     

INSIDER -0,319** 0,291** -0,348*** -0,201 -0,205 -0,028 0,290** -0,060 -0,253* -0,304** -0,735*** 1,000   

ANALYSTS 0,232* -0,267** 0,833*** 0,817*** 0,618*** 0,313** -0,282** 0,345** 0,660*** -0,097 0,448*** -0,356*** 1,000 

 
Ovenfor præsenteres Pearson korrelationsanalyse baseret på 55 virksomheders finansielle data i regnskabsåret 2013. Der testes på relationen til APM rapporterende 
virksomheder, hvor 1 = APM og 0 = GAAP. De undersøgte variable og deres definitioner fremgår af tabel 5.5. 
Symbolerne ***, **, * indikerer et statistisk signifikans niveau ved henholdsvis 1%, 5% og 10% (two-tailed t-test). En to siddet test betyder at vi måler på begge sider 
af normalfordelingen. 
 
Korrelationsmatricen er lavet ved at poole alle variable som analyse variable. Testen er lavet både i excel og SAS Enterprise Guide – med samme resultat. Enterprise 
Guide giver muligheden for at vise relaterede p-værdier, hvorfor denne metode er valgt. 
Den fulde Pearson/Spearman korrelationsmatrice er vist i bilag 7. 
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5.5.1 Interne forhold 

Korrelationsmatricen i tabel 5.6 (ovenfor) angiver hvorvidt de valgte parametre er korrelerede med 

hinanden. Korrelationskoefficienten angives mellem 1 og -1, hvor 1 viser en perfekt korrelation, dvs. 

sammenhæng mellem variablerne, viser -1 at variablerne at der ikke er en sammenhæng. Ved at 

sammenholde tabel 5.5 der viser den deskriptive statistik på GAAP og APM gruppen med 

korrelationsmatricen i tabel 5.6, der angiver hvorvidt de forskellige parametre er korrelerede, kan vi nu 

begynde at sammenhænge mellem parametrene og grupperne. 

 

I starten havde vi en antagelse om, at det oftere var større virksomheder, der rapporterede APMs, bla. 

baseret på vores observationer i Tabel 5.1 Panel C. Denne antagelse bliver bekræftet via INDEKS, hvor 42% 

af de APM rapporterende virksomheder ligger i C20 indekset, mod 22% i GAAP gruppen. Denne tendens 

understøttes at parametrene SIZE (p = 0,031) og REVENUE (p = 0,002), der viser, at APM gruppen er 

signifikant større målt på deres markeds kapitalisering og omsætning.  

Isidro & Marques (2014) finder i en Europæisk undersøgelse en positiv sammenhæng mellem non-GAAP 

rapporterende virksomheder og deres størrelse. Og hvad betyder det? Det giver os en indikation om at 

APM rapporterende virksomheder ligger i et segment, der pga. deres størrelse (SIZE) kan antages at have 

en indflydelse på aktiemarkedet og dermed en medieeksponering, der gør, at de kan påvirke aktionærerne 

via deres rapporteringsmæssige offentliggørelser.  

 

I stil med at vi ser en større omsætning hos APM rapporterende virksomheder, kan vi også se at de har et 

højere niveau af operationelle omkostninger (OPEX). Hvor GAAP gruppen har et log gennemsnit på 7,44 

oplever APM gruppen et omkostningssnit på 9,29. I kroner/øre er det et gennemsnit på 11.584 tdkk hos 

GAAP gruppen mod 22.364 tdkk hos APM gruppen – altså en væsentlig forskel. At vi oplever en signifikant 

forskel (p = 0.001) er på sin vis ikke overraskende, da OPEX alt andet lige kan antages at afspejle sig i SIZE og 

REVENUE. Det kan samtidig betyde, at virksomhederne har et OPEX niveau, hvor omkostninger til 

eksempelvis omstruktureringer bør indregnes som en del af den almindelige drift. 

 

Det sidste parameter, LOSS, skulle teste, hvorvidt der kan findes en sammenhæng mellem virksomheder 

der oplevede et tab på årets resultat i 2013, og hvorvidt det skulle give anledning til at rapportere et APM. 
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Gennemsnittet og korrelationskoefficienten viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem APM 

rapporterende virksomheder og det faktum at de rapporterer et negativt resultat. 

5.5.2 Eksterne forhold 

Den anden del af denne undersøgelse skal vise os hvilke eksterne faktorer, der kan give anledning til at 

rapportere APMs.  

Ud fra tabel 5.1, Panel C, kan vi se, at der er flere GAAP rapporterende virksomheder (78%) der følger DDF’s 

anbefalinger, end det er tilfældet blandt APM rapporterende virksomheder (63%). I korrelationsmatricen 

fremgår det ved en negativ koefficient (r = -0.156 og p = 0.255), hvilket betyder, at der er en negativ 

sammenhæng mellem rapporteringen af et APM og anvendelsen af DDF’s anbefalinger. Da DDF’s 

anbefalinger ikke går direkte på rapporteringen af APMs, kan vi ikke sige om, det har en negativ effekt. 

 

Resultatet af undersøgelsen viser at gennemsnittet af institutionelle ejere (INSTIT) (p = 0.001) er signifikant 

forskelligt blandt APM rapporterende virksomheder (42%) ift. GAAP rapporterende (21%). Holdt op imod 

INSIDER (p = 0.018) kan vi se, at begge parametre er signifikante. Samtidig viser den negative 

korrelationskoefficient at parametrene arbejder mod hinanden. Det betyder, at en højere andel af 

institutionelle ejere kan give anledning til rapportering af APMs, hvorimod en højere andel af insidere taler 

for det modsatte. Observationen er ret interessant, da den klart viser hvilken type investor kategori, der 

repræsenterer hver rapporteringsgruppe. Resultaterne er identiske med Isidro & Marques (2014), der 

finder, at en højere andel af insidere reducerer anledningen til at rapportere APMs. Burgstahler et al. 

(2006) argumenterer for at en høj andel af institutionelle investorer tvinger virksomhederne til at 

rapportere APMs, for bedre at kunne vise den underliggende drift. En af årsagerne bag rapporteringen af 

APMs er som bekendt at øge informations- og kvalitetsniveauet i rapporteringen. Modsat dette forhold, har 

de insider holdte virksomheder en mindre anledning til at rapportere APMs, da denne gruppe antages at 

have nemmere adgang til virksomhedens private data og anden information i øvrigt.  
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5.5 Delkonklusion 

I dette afsnit har vi undersøgt hvilke APMs, der bliver rapporteret. Størrelsen og typerne af 

regnskabsmæssige justeringer samt hvilke interne og eksterne forhold, der kan vise en sammenhæng til 

rapporteringen af APMs. 

Overordnet set finder vi en svag stigning i antallet af årsrapporter, hvor der blev rapporteret et APM. 

Således rapporterede 27% af virksomhederne et APM i 2010, hvilket steg til 34% i 2013.  

Fra udviklingen i de regnskabsmæssige justeringer der bliver foretaget, kan vi se at både antallet og 

størrelsen af justeringerne steg markant fra 2010 til 2013. Den primære stigning forekom under 

omstruktureringer, hvor antallet af justeringer blev mere end fordoblet (fra 6 til 14 registreringer). Med det 

kan vi konstatere, at virksomhederne i højere grad end tidligere anser omstruktureringsomkostninger for at 

være engangsrelaterede og dermed frasortere dem i deres driftsindtjeningsindikator. 

Efter disse grundlæggende forhold omkring APM rapporteringen kan vi ud fra analysen af de interne og 

eksterne forhold se, at det primært er de store virksomheder med en høj andel af institutionelle ejere, der 

rapporterer et APM. Denne observation er vigtig, da den kan bruges i den næste del af afhandlingen. Det 

betyder, at hvis vi skulle følge Burgstahler et al. (2006)’s konstatering, skal vi forvente en højere 

rapporteringskvalitet blandt de APM rapporterende virksomheder, fordi de kræver en højere 

informationskvalitet end GAAP gruppen med insider ejere. 
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6. APM GUIDELINES – OVERSIGT OG SAMMENLIGNING 

Til at undersøge rapporteringskvaliteten af alternative performance measures er det nødvendigt at have 

noget at måle mod. CESR (2005) var det første organ til at fremsætte retningslinjer i europæisk 

sammenhæng. Det er dog meget sparsomt med dokumenterede effekter som følge af deres guidelines. 

Som tidligere nævnt, var det ellers intentionen fra IOSCO (2001) med deres Cautionary Statement, at 

henholdsvis SEC og ESMA skulle fremme kvaliteten af rapporteringen af APMs. SEC er de eneste der er 

lykkedes med dette, hvor der på internationalt plan synes at mangle konsensus (KPMG 2014). Til at måle 

kvaliteten af de rapporterede APMs, vil jeg derfor undersøge det nuværende udbud af guidelines og 

sammenfatte dem jeg mener, kan bruges i en sådan kvalitetsmåling. Afsnittet vil derfor besvare følgende 

underspørgsmål: Hvilke parametre fokuserer de forskellige organisationer på, mod at understøtte kvaliteten 

og øge regnskabsbrugernes forståelse for, og tillid til, alternative performance measures? 

 

6.1 Behovet for forandring 

Det er efterhånden en årrække siden at SEC indførte Regulation G og CESR indførte sine guidelines. Siden 

hen har flere organisationer fulgt trop med deres bud på APM guidelines. Nogle er rettet specifikt mod 

nationale virksomheder i lande som Australien (ASIC 2011) og New Zealand (FMA 2012), hvor andre fører et 

internationalt perspektiv ved IFAC (2014) og IOSCO (2014). Fælles for dem er, at de forsøger at fastsætte 

retningslinjer for brugen af APMS. Tidslinjen indikerer, hvornår de forskellige guidelines er sat i værk. 

 

Den store trængsel der har været for at udgive retningslinjer, kan indikere at der stadig er et problem. 

KPMG (2014) forklarer det med, at der er kommet en større global konsensus på området, hvor den 

inkonsistente situation, der præger rapporteringen af APMs, skal løses ved at finde fælles fodslag. 

Herudover er der samtidig en generel overensstemmelse – alternative performance measures er 

regnskabsbrugene til gavn – hvis de bliver anvendt rigtigt.  
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Formålet med organisationernes respektive guidelines synes at følge hinanden, hvor det overordnede 

formål kan betegnes helt enkelt – transparens. Denne transparens kommer til udtryk gennem guidelines, 

hvor der bliver lagt vægt på parametre som; definitioner, beregningsmetoder forklaringer, afstemninger, 

konsistens og vægt mellem GAAP og APM mål. Der findes så at sige et fælles standpunkt for de 

minimumskrav, som en præsenteret indikator skal opfylde for at den kan anvendes i rapporteringen.  

 

6.2 Organisationernes virkeområde og indflydelse 

Som konstateret i afsnit 6.1, har flere organisationer udgivet retningslinjer for brugen af APMs. Da 

organisationerne differentierer sig både på virkeområde (herunder geografisk) og indflydelse, har jeg listet 

dem i tabel 6.2. Skitseringen er relevant, da nogle af organisationer kan fungere som direkte regulatorer, og 

andre besidder en interessent præget rolle.  

TABEL 6.2 – Organisationerne bag retningslinjerne og deres virkeområder. 

Organisation Virkeområder Indflydelse 

IFRS (IASB) IASB står bag udstedelsen af IFRS standarderne. 
Standarderne er implementeret i mere end 100 
lande. 

Pga. den store sammenslutning, er IFRS 
standardudsteder i en stor del af verden, og 
har beføjelser til at påvirke rapporteringen 
med gældende standarder og/eller 
guidelines. 

SEC Er et uafhængigt organ der varetager 
overvågningen af informationer på værdipapirer 
og børshandler. Som ESMA søger de at øge 
investorbeskyttelsen. 

Har stor indflydelse i USA, hvor de har 
beføjelser til at indføre regler og sanktioner 
mod virksomheder der ikke aflægger 
regnskab efter standarderne.  

EMSA ESMA er Europas svar på SEC og er ligeledes 
uafhængig. De fungerer som værdipapirhandel 
og markedstilsynsmyndighed, med det formål at 
fremme transparens, investorbeskyttelse samt 
øge forbrugertilliden. 

ESMA har beføjelser til at indføre regler på 
det Europæiske marked for 
værdipapirhandel.  

 

IFAC IFAC er en global interesseorganisation der 
repræsenterer revisorbranchen. Deres formål er 
at udvikle og bidrage til udviklingen af 
standarder inden for regnskab og revision. 

IFAC udsteder retningslinjer til 
medlemmerne for at fremme best practice. 
Medlemmerne er forpligtet til at følge 
retningslinjerne. 

IOSCO IOSCO er en global tilsyns organisation for 
værdipapirhandel. Dennes formål er at fremme 
transparens og investorbeskyttelse.  

IOSCO har ikke beføjelser til at implementere 
standarder, men bistår andre organisationer. 
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ASIC ASIC er en uafhængig myndighed i Australien, 
der arbejder med at reguleringen for at beskytte 
investorer og kreditorer. 

ASIC har myndighed til at indføre regler og 
principper på det australske marked 

FMA FMA er New Zealands pendant til ESMA, og 
regulerer værdipapirhandlen, mod et efficient 
og transparent finansielt marked. 

FMA har beføjelser til at indføre regler på det 
finansielle marked i New Zealand. 

 

6.3 Antagelser i afsnittet 

Det er ikke alle organisationers retningslinjer, der er direkte relateret til APMs. Sammenhængen skal hos 

nogle findes i deres retningslinjer til brugen af performance indikatorer generelt. I dette afsnit vil de blive 

betragtet som retningslinjer – både til brug for GAAP og APMs. Det mest nærliggende eksempel er IFRS, der 

ikke tillægger APMs en præcis definition, men hvor det nærmest tilgængelige stof omfatter Performance 

Measures and Indicators i deres Management Commentary Practice Statement afsnit 37-40 (IASB 2010b). 

Det samme er tilfældet med i den danske årsregnskabslov (ÅRL), der ikke har retningslinjer på APMs og kun 

begrænsede krav til beretningsmetoder på de anvendte nøgletal. Jf. ÅRL §101 skal ledelsesberetningen 

indeholde en oversigt over de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige. 

6.3.1 ESMA’s Consultation Paper – 2014 

Tidslinjen i afsnit 6.1 viser, at ESMA i 2014 udsendte et Consultation Paper, hvor de stillede forslag op om 

definitionen af nye guidelines. I det kommende afsnit vil jeg uddybe de forskellige organisationers 

guidelines, men har valgt ikke at tage ESMA’s forslag med. Årsagen til dette er, at jeg i stil med andre, ikke 

ser noget formål med at erstatte de nuværende retningslinjer tidligere indført af CESR i 2005 (ESMA’s 

forgænger). Her mener flere, at ESMA mangler, at forklare hvorfor der er et behov for nye retningslinjer 

(Deloitte.ESMAcomment, FSR.ESMAcomment, EFRAG.ESMAcomment) 30. 

                                                           
30

 For at undgå forvirring om guideline input og kommentarer, er alle comment letters fra kommenterende 
organisationer givet betegnelsen ”Organisation.XXXXcomment”, hvor Organisation er dem, der kommenterer og XXXX 
er de guidelines der kommenteres på.  
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TABEL 6.3 – Oversigt over organisationerne og deres respektive guidelines 

ÅRL LBK nr. 1253 af 01/11/201311 IFRS (2010b) EMSA (CESR 2005) FRC (2014) 

 

 Der stilles krav om præsentationen af en 

række finansielle nøgletal; Årets 

nettoomsætning, resultat af ordinær 

primær drift m.fl. samt de nøgletal, som 

efter virksomhedens forhold er 

nødvendige.   

 

 Der skal redegøres for de anvendte 

beregningsmetoder til opgørelse af 

nøgletallene (ÅRL §87, stk. 4). 

 

 Det anbefales at øvrige nøgletal 

udarbejdes i overensstemmelse med 

’Anbefalinger og Nøgletal 2010’ af Den 

Danske Finansanalytikerforening. Dette er 

dog ikke et krav. 

 

 

 

 Præsentation af de mest vigtige 

indikatorer. 

 

 Forklaring af indikatorernes udvikling. 

 

 Sammenlignelighed ved brug af 

standardiserede indikatorer eller 

indikatorer hvilke er kendt inden for 

branchen. 

 

 Konsistens i rapporteringen over tid. 

 

 Evaluering af indikatorer ved nye 

rapporter. 

 

 Forklaring hvis indikatorerne ændrer sig. 

 

 Indikatorer ikke reguleret under IFRS skal 

defineres og deres relevans skal 

forklares. 

 

 Indikatorer som er beregnet ud fra de 

finansielle opgørelser skal afstemmes til 

indikatorer udarbejdet i 

overensstemmelse med IFRS. 

 

 Alternative performance measures (APMs) 

skal defineres og betegnes, såvel som 

beregningsmetoden bag. 

Der bør vedlægges et appendiks over 

definitionerne af de anvendte APMs. 

 

 Der bør laves en afstemning af anvendte 

APMs mod det ækvivalente GAAP mål – 

denne afstemning bør laves for hvert APM. 

 

 Hvis der præsenteres et APM bør der være 

sammenlignings tal relateret til tidligere 

perioder (der følger IFRS regnskabet) 

sammenlignelighed. 

 

 APMs skal præsenteres konsistent over tid. 

Ved fravigelser eller ophør, bør årsagen 

forklares, for at skabe reliabilitet. 

 

 APMs udenfor de finansielle opgørelser skal 

tillægges mindre vægt end deres 

ækvivalente GAAP mål. 

 

 Brugen af APMs skal forklares, hvorved 

deres relevans understreges overfor 

regnskabsbrugerne. 

 

 Definition og beregningsmetode. 

 

 Formålet med indikatoren. 

 

 Kilden til de underliggende data. 

 

 En beskrivelse hvis der er foretaget 

signifikante antagelser. 

 

 Forklaring hvis beregningsmetoden 

ændres mellem perioder. 



 

57| Mål der flytter markedet – Anvendelsen af alternative performance measures blandt danske virksomheder 

 

IFAC (2014) IOSCO (2014) ASIC / FMA (2011) / (2012) SEC (2003) Regulation G 

 

 Definition og formål med indikatoren skal 

forklares. Supplerende finansielle mål 

(SFM) skal betegnes så de nemt kan 

identificeres. 

 

 Hvis/når komponenter eller 

beregningsmetoder iht. indikatoren 

ændrer sig, skal dette forklares. 

 

 Der skal laves en kvantitativ afstemning 

til nærmeste GAAP measure. Justeringer 

ift. GAAP indikatoren skal fremhæves og 

forklares. Hvis ikke SFM’et er direkte 

sammenligneligt med konkurrenternes 

tilsvarende, bør dette forklares. 

 

 Det er komplementerende til forståelsen, 

hvis SFM’ets kontekst forklares – hvis 

virksomhedsmæssige ændringer har haft 

indvirkning på udviklingen. 

 

  SFMs i den eksterne rapportering skal 

placeres, så de ikke overskygger det 

nærmeste GAAP mål. Det foreslås at 

SFMs holdes som forklarende faktor i 

ledelsesberetningen. 

 

 Intern og/eller ekstern revision af SFM 

bidrager til pålideligheden, reliabiliteten 

og transparensen – revision af disse bør 

derfor overvejes. 

 

 Definér hvert non-GAAP financial measure 

og forklar beregningsmetoden. 

 

 Non-GAAP measures bør være betegnet, så 

de kan identificeres ift. GAAP measures. 

 

 Forklar eksplicit at de inkluderede non-

GAAP measures ikke er en del af den 

standardiserede regulering. 

 

 Non-GAAP measures bør ikke anvendes for 

at undgå præsentere adverse information 

til markedet. 

 

 Et non-GAAP measure bør ikke tildeles 

større vægt end det nærmeste 

sammenlignelige GAAP measure. 

 

 Der skal laves en kvantitativ afstemning til 

det nærmeste GAAP measure, og 

justeringerne (variansen) skal forklares. 

 

 Udstederen skal anvende non-GAAP 

measures konsistent, og rapportere målet 

konsistent over flere perioder. 

 

 Poster der har påvirket tidligere perioder 

og sandsynligvis vil påvirke fremtidige 

perioder (som omstruktureringsomk. / 

nedskrivningstest), bør ikke betegnes som 

non-recurring eller særlige. 

 

 Non-GAAP informationen bør ikke 

præsenteres til fordel for reguleret 

information. 

 

 Non-GAAP indikatoren skal gives en 

behørig betegnelse (label). 

 

 Der skal gives en klar forklaring på 

beregningsmetoden af den finansielle 

information. 

 

 Der skal udarbejdes en afstemning 

mellem non-GAAP og GAAP 

indikatorerne. Samtidig skal signifikante 

justeringer forklares. 

 

 Der skal forklares, hvorfor non-GAAP 

indikatoren er anvendt og hvorfor den 

giver investoren vigtig information. 

 

 Brugen af non-GAAP information 

(indikatorer) skal rapporteres konsistent. 

 

 Non-GAAP information skal leveres 

unbiased, og må ikke anvendes til at 

fremme/skjule gode eller dårlige nyheder. 

 

 Poster som har figureret tidligere år, og 

vil gøre det fremover, skal ikke beskrives 

som ’one-off’ eller ’non-recurring’. 

 

  Non-GAAP målet skal præsenteres 

ift. et GAAP mål, så det overskygger 

det. 

 

 Differencen mellem non-GAAP og 

GAAP målet skal afstemmes og vises. 

 

 Ledelsen skal give en forklaring på, 

hvorfor de mener at non-GAAP 

informationen er relevant. 

 

  Det nærmeste GAAP skal 

præsenteres og minimum tilegnes 

den samme vægt. 

 

 Afstemning af forskellene mellem 

GAAP og non-GAAP målet. 

 

 Forklare hvorfor det benyttede non-

GAAP mål er relevant og brugbart for 

investoren.  

 

 Non-GAAP målet må ikke justeres for 

non-recurring eller unormale poster, i 

tilfælde hvor det er sandsynligt at 

posten vil fremgå i de næste to år, 

eller en lign. post har fremgået inden 

for de seneste to år. 



 

58 

 

6.4 Fællestræk og differentiering 

Tabel 6.2 viser organisationernes respektive initiativer og guidelines på området, hvor hovedindholdet er 

listet for at kunne sammenligne dem på tværs. Tabel 6.3 viser, at der hersker enighed om flere af de 

parametre der skal kendetegne et APM. De fleste er enige om et sæt grundlæggende parametre ved; 

Definition, Forklaring af formål og relevans, Forklaring af beregning, Konsistens mellem regnskabsperioder, 

Klar afstemning mellem GAAP og APM (non-GAAP) og, at et APM ikke skal tillægges mere vægt end dets 

ækvivalente GAAP mål. Der hvor de primært differentiere sig fra hinanden, er i form af brugen af ’one-offs’, 

vedr. justeringer af regnskabsposter der fremgik tidligere og antageligvis vil fremgå i de følgende år 31. 

6.4.1 Hvilke parametre fokuseres der primært på? 

Identifikation og beregning (Appropriate label and calculation definition) 

Det første parameter er identifikation og beregningen af det anvendte APM. Ifølge ASIC (2011) er det 

vigtigt at give indikatoren en tilstrækkelig betegnelse, således at der ikke opstår tvivl, om hvad der er IFRS 

(GAAP) og hvad der er APM (non-GAAP) information. Samtidig mener CESR (2005), at det er vigtigt for 

forståelsen af indikatoren, at regnskabsbrugeren kan se den bagvedliggende udregningsmetode.  

Formål og Relevans (Why the information is useful) 

At virksomheden rapporterer et APM kan være et udtryk for, at det er en intern benyttet indikator. En 

beskrivelse af ledelsens motivation for at rapportere APM’et, kan derfor give regnskabsbrugeren en unik 

indsigt i den underliggende drift og virksomhedens finansielle position (SEC 2003 og CESR 2005). Derfor er 

det vigtigt, at dette kommer til udtryk i ledelsesberetningen. En del af informationsindsamlingen til denne 

afhandling var, at interviewe regnskabsbrugere om deres forhold til APMs. Her svarede en 

porteføljemanager fra ATP, at det vigtigste for ham var, at ledelsen viste og forklarede, grundlaget for deres 

APMs. For ham var det vigtigt, at ledelsen begrundede deres valg af indikatorer (se bilag 12 for det 

transskriberede interview). 

Afstemning (Reconciliation) 

Udover ledelsens evne til at forklare relevansen af det rapporterede APM, er det essentielt at 

regnskabsbrugeren bliver præsenteret for de mellemliggende beregninger (ASIC 2011). Som det tidligere 

blev konstateret, kan justeringerne variere en del, ved alt fra omstruktureringsomkostninger, 
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 Der vil være parametre, hvor ordlyden mellem organisationerne varierer. Jeg har valgt at se bort fra dette og 
fokusere på parametrenes overordnede formål, og hvordan de bidrager til et transparent APM. 
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retssagsafgørelser og kursreguleringer. Det er derfor vigtigt, tydeligt at vise hvilke poster, der ligger til 

grund for justeringen (ASIC 2011). Elliott (2006) har på den baggrund konstateret, at det skaber øget tillid 

blandt regnskabsbrugerne, hvis virksomhederne laver en tabuleret afstemning mellem GAAP og APM. Det 

kan hænge sammen med, at en tabulerede eller grafiske formater øger forståelsen for sammenhængen 

(Beest et al. 2009) 

Vægt i forhold til det ækvivalente GAAP (Prominence) 

Organisationerne ligger vægt på, at den præsenterede APM information ikke må vægte højere end IFRS (US 

GAAP) informationen. For at undgå forvirring mener IFAC (2014), at virksomhederne ikke bør præsentere 

APM’et med større vægt end det ækvivalente GAAP mål. Det kan eksempelvis være på forsider, i grafiske 

præsentationer eller overskrifter.  

6.4.2 Hvor differentierer de sig? 

Brugen af ’One-offs’ 

Der, hvor der opstår variationer mellem organisationerne er, bla. ved brugen af one-offs, eller non-

recurring items. Vi kan se, at det primært er de nye organisationer i IFRS sammenhæng, der er begyndt at 

medtage dette parameter med (ASIC 2011, FMA 2012 og IOSCO 2014). Det er således ikke en del af ESMA’s 

guidelines (CESR 2005).  

Ikke desto mindre er det et vigtigt parameter, da det er en af årsagerne til debatten omkring brugen af 

APMs (S&P 2014). Poster der har figureret i tidligere regnskabsår og sandsynligvis vil figurere i fremtidige 

perioder, burde ikke betegnes som ’one-off’ eller ’non-recurring’ (ASIC 2011).  

Parameteret skal sørge for, at virksomheder der hævder at vise deres underliggende forretning, renset for 

engangsrelaterede poster, ikke bruger denne justeringskasse (læs: special items linje) til at skjule 

tilbagevendende omkostninger. 

Unbiased information 

I relation til parameteret omkring den tillagte vægt mellem GAAP og APM er det vigtigt, at virksomheden 

ikke anvender APMs til at præsentere gode nyheder frem for dårlige (ASIC 2011). Da de regnskabsmæssige 

justeringer oftest er indkomstforøgende (omkostningsreducerende), vil det betyde, at APM’et ofte er 

højere end det ækvivalente GAAP mål. Det er derfor vigtigt, at virksomheden holder en balanceret 

præsentation af både GAAP og APM.  
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6.4.3 Placeringen af alternative performance measures 

Til forskel fra de andre organisationer, går ASIC (2011) mere i dybden. Deres guidelines til brugen af non-

GAAP measures er et tillæg til en større behandling af non-IFRS information som helhed, og hvordan den 

kan og skal anvendes i den finansielle rapportering, ledelsesberetningen, selskabsmeddelelser osv. ASIC 

foreslår i deres RG230 (.52-.55), at virksomhederne holder non-GAAP informationen til andre dokumenter 

end de finansielle opgørelser. De mener, at det sikrer regnskabsbrugernes forventning om, at de finansielle 

opgørelser er udarbejdet iht. regnskabsstandarderne, og den øvrige information bistår i separate 

dokumenter/afsnit. 

6.4.4 Hvad siger interessenterne til udbuddet af guidelines? 

Som den ovenstående diskussion indikerer, er der mange guidelines, og flere af dem læner sig en hel del op 

af hinanden. Flere interessenter opfordrer organisationerne til at kommunikere på tværs, for at få 

ensartede guidelines. Samtidig henvises der til IASB’s igangværende Disclosure Initiative projekt (IASB 

2014), hvis formål er at gøre totaler og subtotaler til en del af IAS 1. Flere er tilfredse med at der bliver sat 

fokus på området, og der hersker en generel enighed om, at indholdet i de guidelines der bliver opstillet 

(FSR.ESMAcomment). Dog frygtes det, at for mange kokke fordærver maden, og det skaber mere forvirring 

end afklaring, hvis flere forsøger at skabe fokus på deres guidelines. Der opfordres derfor til et samarbejde 

mellem organisationerne, eller mere, at IASB tager styring på situationen for at få skabt nogle rammer 

(FEE.IOSCOcomment, FRC.IOSCOcomment, KPMG.IOSCOcomment) 32. 

 

6.5 Delkonklusion 

Vi har i dette kapitel undersøgt en andel af de guidelines der relaterer sig til rapporteringen af alternative 

performance measures. Men; hvilke parametre fokuserer de forskellige organisationer på, med henblik på 

at understøtte kvaliteten og øge regnskabsbrugernes forståelse for, og tillid til, alternative performance 

measures? 

Der findes en bred enighed om relevansen af parametre så som definition, formål, relevans, tillagt vægt ift. 

nærmeste GAAP mål, konsistens, afstemning og sammenlignelighed. Der hvor de primært adskiller sig, er 

ved brugen af unbiased og justeringer for non-recurring items.  
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 Der henvises til problemfeltet afsnit 1.1, hvor IOSCO var blandt de første til at advare om brugen af non-GAAP 
measures, pga. de potentielle vildledende effekter de kunne have overfor regnskabsbrugerne. 
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Min holdning er, at de sidste punker, unbiased brug og justeringer for non-recurring items, er en væsentlig 

del af forklaringen på at vi ser APMs i virksomhedernes rapportering. En af udfordringerne ved brugen af 

APMs, er at de typisk sætter virksomhedens performance i et bedre lys, hvilket giver sig til udtryk i de 

omkostningsreducerende justeringer, som vist i tabel 5.3. 

En interessant observation er ASIC’s (2011) guidelines, hvor de foreslår at al non-IFRS information holdes 

væk fra de finansielle opgørelser. Hvis regnskabsbrugere havde et revideret udgangspunkt i de finansielle 

opgørelser, og en ledelsesberetning med virksomhedernes kommentarer til den underliggende drift, vil det 

reducere sandsynligheden for, at regnskabsbrugeren vil blive vildledt. 
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7. Disclosure index 

I international sammenhæng kan vi fra guidelineoversigten i tabel 6.3 se, at der både findes retningslinjer 

på globalt og nationalt plan. Dog kan vi konstatere, at der ikke er et sæt guidelines dedikeret til de danske 

virksomheder. DDF og ÅRL indeholder nogle overordnede retningslinjer, om end de ikke specifikt er 

relateret til brugen af alternative performance measures. En del af den indledende analyse viser, at 71% af 

de danske virksomheder følger DDF’s anbefalinger ved brugen af nøgletal. Med det in mente, er det 

interessant at undersøge kvaliteten af de danske årsrapporter, hvor vi må forvente en hvis form for 

ensartethed i rapporteringen, der derved kan give os en indikation om kvalitetsniveauet. For at teste 

kvaliteten har jeg ved udvalgte parametre udarbejdet en indeksering, hvor årsrapporterne målt ud fra et 

scorings system. Dette system vil blive nærmere uddybet i de følgende afsnit.  

 

7.1 Undersøgelses parametre 

For at gøre indekseringen mere håndgribelig, har jeg valgt at tage udgangspunkt i de parametre, der 

hersker mest enighed omkring blandt organisationer. Parametrene er; Definition Beregning, Formål og 

Relevans, Afstemning, Konsistens, Vægt ift. det ækvivalente GAAP, Brugen af non-recurring items og 

Neutralitet. Parametrene giver efter min mening, de bedste forudsætninger for at måle kvaliteten af et 

APM i en årsrapport. Kvaliteten kan i sig selv være svær at måle, hvorfor jeg har taget udgangspunkt i 

tidligere undersøgelser (Bowen et al. 2006, Hitz 2010, Rainsbury & Hart 2014, Beest et al. 2009, Marques 

2010). Ved at anvende indekseringsparametre fra tidligere undersøgelser, giver det samtidig muligheden 

for at validere resultater og spore eventuelle afvigelser. 

Indekseringsparametrene er vist nedenfor, og vil blive forklaret i analyseafsnittene. 
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Parameter Parameter beskrivelse Indeksering (score) 

Identifikation Alternative performance mål skal gives en tilstrækkelig betegnelse, 
med det formål, at de nemt kan identificeres fra GAAP mål. 

4 = Non-GAAP målet betegnes tilstrækkeligt og kan nemt identificeres 
3 = Non-GAAP målet kan identificeres men betegnes ikke tilstrækkeligt 
2 = Non-GAAP kan ikke identificeres og betegnes ikke tilstrækkeligt 
1 = Non-GAAP målet gives en GAAP betegnelse 

Beregning  
 

Der skal vedlægges en forklaring af beregningsmetoden.  4 = Beregningsmetode er forklaret side by side i ledelsesberetningen 
3 = Beregningsmetode er forklaret i den finansielle redegørelse 
2 = Beregningsmetode er forklaret særskilt (eks. Definitioner & Begreber) 
1 = Beregningsmetoden er uklar eller ikke forklaret 

Formål og relevans 
 

 

Der skal forklares, hvorfor APM’et er anvendt og hvilken information 
giver den investoren. 

4 = Formål og relevans beskrevet i forlængelse i ledelsesberetningen 
3 = Formål og relevans er beskrevet i noterne (til tabuleringen) 
2 = Formål og relevans er beskrevet under Definitioner og Begreber 
1 = Formål og relevans er begrænset eller ikke forklaret 

Afstemning 

(Marques 2010) 

Der skal vedlægges en afstemning mellem APM’et og det direkte 
ækvivalente GAAP mål, for at vise de mellemliggende justeringer. 

4 = Afstemningen i H&N (tabulering), beskrevne ledelsesberetning og i de finansielle opgørelser 
     (kan tilbageføres direkte) 
3 = Afstemningen i de finansielle opgørelser 
2 = Afstemningen i ledelsesberetning (narrativ afstemning) 
1 = Afstemningsmetoden er uklar eller ikke forklaret 

Konsistens (Beest et al. (2009) Non-GAAP measures skal rapporteres konsistent over tid. Hvis der 
forekommer ændringer, skal relevansen af disse forklares. 

1 = Samme APM i rapporteringsperioden – eller årsagsforklaring v. ændring  
0 = Ændring i rapporterede non-GAAP mål – ingen årsagsforklaring 

Vægt ift. det ækvivalente 
GAAP 

(Bowen et al. 2006) 

APMs må ikke anvendes i en sammenhæng hvor de overskygger 
eller bliver tillagt større vægt en det ækvivalente GAAP mål. 

4 = GAAP vægtes højere end Non-GAAP i årsrapporten 
3 = Rapporteret i den narrative del (finansielle redegørelse) 
2 = Rapporteret i en grafisk præsentation 
1 = Rapporteret i en overskrift 

Brugen af non-recurring items 

(Webber et al. 2013 og 
Entwistle et al. 2005) 

Transaktioner som har påvirket tidligere perioder og sandsynligvis vil 
påvirke fremtidige perioder, bør ikke defineres som non-recurring. 

4 = Andre engangsposter (Tvister vedr. retssager etc.) 
3 = Mergers & Acquisition aktiviteter og frasalg af forretningsenheder 
2 = Nedskrivninger / impairment 
1 = Omstruktureringsomkostninger / Personale omkostninger 

Neutralitet 

(Beest et al. 2009) 

APMs skal anvendes neutralt, for at vise det relevante for 
virksomheden – og ikke som et værktøj til at fjerne fokus fra dårlige 
nyheder 

4 = Positive og negative nyheder omtales ligeligt. 
3 = Positive nyheder tillægges størst vægt, men de negative nævnes 
2 = Positive nyheder tillægges størst vægt 
1 = Negative nyheder nævnes kun i noterne 
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7.2 Undersøgelsesmetode 

Tidligere undersøgelser om brugen af APMs har bla. taget sit udgangspunkt i pressemeddelelser og 

ledelsesberetningen, hvor det antages at muligheden for at vildlede regnskabsbrugeren, forekommer størst 

(Bowen et al. 2005, Brouwer 2011). Ifølge PwC & CBS (2011) er ledelsesberetningen også den bestanddel af 

årsrapporten, som virksomheden mener der er det største behov for. I en konstellation af de tidligere 

undersøgelser og ovenfor nævnte, har jeg valgt at fokusere på ledelsesberetningen. Der fokuseres på 

virksomhedernes Hoved- og Nøgletalsopgørelser (herefter H&N), hvorefter der vil blive lagt vægt på en 

analyse af den efterfølgende finansielle redegørelse. De steder hvor der var rapporteret APMs i 

tabuleringer uden for H&N, blev disse medtaget i opgørelsen. Dette forekom dog kun i meget begrænset 

omfang, hvorfor der ikke er ført statistik på denne fordeling33. 

7.2.1 Dataindsamlingsmetode 

De tidligere undersøgelser anvender flere forskellige dataindsamlingsmetoder. Bla. anvender Brouwer 

(2011) og Bowen et al. (2005) en metode, hvor de først bruger stikord til at finde APMs, for efterfølgende at 

gennemgå datamaterialet manuelt. Andre bruger udelukkende den manuelle metode, og gennemgår alt 

datamaterialet slavisk (eks. Isidro & Marques 2008). Da undersøgelsens virksomheder anvender en 

blanding af danske og engelske betegnelser for deres finansielle mål, har jeg valgt at gennemgå 

ledelsesberetningerne manuelt. Der, hvor APMs vil fremgå, vil en manuel gennemgang skulle anvendes, for 

bedst muligt at kunne vurdere målene ud fra disclosure indekseringen. 

7.2.2 Population 

For at kunne sammenligne resultaterne på tværs i afhandlingen, anvendes samme population som tidligere 

(tabel 5.4). Analysen vil teste kvaliteten af de rapporterede APMs, og derfor tage udgangspunkt i de 

virksomheder, der rapporterede et APM i henholdsvis 2010 og 2013. Det fremgår ikke af tabel 5.4, men der 

var 15 virksomheder som rapporterede et APM i 2010, og 19 virksomheder i 2013. 

7.2.3 Indekseringen ud fra et score system 

 Indekseringstabellen er lavet med inspiration fra flere kilder. Rainsbury & Hart (2014) har udarbejdet en 

tilsvarende undersøgelse på det New Zealandske marked, hvor de målte virksomheder som enheder ud fra 

de givne parametre. Selve målingsmetodikken er inspireret fra Beest et al. (2009), der via et scoringssystem 
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 Denne metode anvendes også af Banghøj et al. (2009), i deres nøgletalsanalyse. 
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i intervallet 1-5, undersøger rapporteringskvalitet ud fra IFRS/IASB’s kvalitative og fundamentale 

karakteristika; relevance, faithful representation, understandability og comparability. Ved at anvende 

scoringssystemet giver det større mulighed, for efterfølgende at måle mere markante forskelle og mulighed 

for statistisk måling. 

 

Denne disclosure indeksering vil tage sit udgangspunkt i en score mellem 1 og 4, hvor 1 indikerer et 

alternativt performance measure af begrænset kvalitet og 4 indikerer et APM af god kvalitet. Kvaliteten er 

et udtryk for, hvorvidt APM’et opfylder forudsætningerne for retningslinjerne. En af de grundlæggende 

forudsætninger er, at APM’et skal informere og ikke vildlede regnskabsbrugeren. 

 

Et par af parametrene bliver målt lidt anderledes. Konsistens måles mellem 0 og 1. Konsistent (score = 1) 

brug af APMs betyder, at der anvendes samme beregningsmetode over tid, og ved eventuelle ændringer 

forklares årsagen til dette. Ikke konsistent brug (score = 0) betyder, at virksomheden har ændret 

beregningsmetode uden at forklare årsagen til dette (Rainsbury & Hart 2014). Brugen af ’one-offs’ testes 

med inspiration fra Entwistle et al. (2005) og Hitz (2010), der har undersøgt forekomsten og typerne af de 

regnskabsmæssige justeringer og deres indhold. En score på 4 indikerer en egentlig ’one-off’ som tvister 

ved retssager og andre poster, der antages at være ikke-tilbagevende (non-recurring). Modsat indikerer en 

score på 1, at virksomheden har klassificeret poster som omstruktureringsomkostninger eller personale 

relaterede omkostninger, der antages at være tilbagevendende og ikke engangsrelaterede.  

 

7.4 Undersøgelsens resultater 

7.4.1 Overordnet udvikling 

Med inspirationen fra tidligere undersøgelser og de opstillede parametre i tabel 7.1, er det nu muligt at 

analysere på resultaterne af undersøgelsen. Nedenfor viser tabel 7.4 de samlede resultater for 

undersøgelsen, hvortil der vil tilgå mere specificerede tabeller i den videre analyse. 

Den samlede udvikling viser små procentvise ændringer. Samtidig viser standardafvigelserne en primær 

variation omkring en score på 1. Dvs. at der typisk ikke forekommer store udsving i scoringsresultaterne 

mellem virksomhederne. Som det eneste parameter viser Brugen af ’one-offs’ en meget negativ udvikling, 

og udsving i std. afvigelsen. Da scoren i 2010 ligger på 2.0 som udgangspunkt, betyder det at flere 
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virksomheder har justeret for poster af tilbagevendende karakter, som engangsposter. Dette vil blive 

undersøgt nærmere i afsnit 7.4.6. 

TABEL 7.4 
Disclosure indeksering fordelt på parametre 

(2010: n = 15; 2013: n = 19) 

                  

              Std.afv. Std.afv. 

Parameter   2010 2013   Δ % 2010 2013 

                  

Identifikation   3,5 3,7   0,2 4% 1,06 0,95 

Beregning   2,9 3,0   0,1 5% 0,74 1,11 

Formål & Relevans   2,7 2,9   0,3 11% 0,49 0,40 

Afstemning   3,0 3,0   0,0 0% 0,93 0,94 

Konsistens   1,0 0,9   -0,1 -5% 0,00 0,23 

Vægt ift. GAAP   2,5 2,4   -0,2 -7% 0,99 1,07 

Brugen af 'one-offs'   2,0 1,6   -0,4 -18% 1,36 1,01 

Neutralitet   3,9 3,8   -0,1 -2% 0,52 0,54 

Disclosure oversigten den gennemsnitlige indekseringsscore virksomhederne har opnået. Alle parametre på nær 
konsistens, måles til en score mellem 1 og 4, hvor 1 angiver et parameter der i begrænset omfang opfylder 
retningslinjen, og 4 angiver et parameter der opfylder retningslinjerne for parametrene. Konsistens måles som 1 ved 
konsistent eller forklaring ved beregningsændringer i gennem rapporteringsperioderne og 0 angiver 
beregningsændringer uden tilhørende forklaring. Brugen af ’one-offs’ scorer 4 hvis justeringen er af engangsmæssig 
karakter (tvister ved retssager etc.), og scorer 1 hvis posterne har karakter af at være tilbagevendende 
(omstruktureringsomkostninger etc.). 

 

 

Det var oprindeligt intentionen, at denne indeksering skulle måle en udvikling mellem 2010 og 2013. Den 

overordnede udvikling er dog ikke videre markant, hvorfor jeg har valgt at undersøge de enkelte parametre 

nærmere. Her vil jeg undersøge kvaliteten af de danske årsrapporter, og i øvrigt sammenholde dem med de 

udvalgte parametre for at undersøge hvor rapporteringskvaliteten kan give anledning til bekymring. Denne 

analyse vil samtidig give en indikation om, hvorvidt de problemstillinger der er forbundet med 

rapporteringen af APMs, kan spores i de danske årsrapporter – og hvorvidt der er brug for retningslinjer for 

at sikre kvaliteten. 

7.4.2 Identifikation og beregning af APMs 

Identifikationen og beregning af APMs er vigtige parametre, da de skal give regnskabsbrugeren en 

indikation om, hvorvidt indikatoren er inden for GAAP og dermed revideret, eller uden for GAAP og dermed 

virksomhedsdefineret. Vi kan se i tabel 7.4 (ovenfor), at der var en positiv udvikling i virksomhedernes 

identifikation og beregning af APMs. Niveauet viser, at de danske virksomheder generelt er gode til at vise, 

når der er tale om et APM. At regnskabsbrugeren nemt kan identificere hvorvidt, der er tale om et APM er 
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vigtigt, da vi fra den tidligere oversigt i tabel 5.2, kan se at virksomhederne anvender en række forskellige 

udtryk for deres APMs. 

 

Men hvordan kan virksomhederne sørge for at deres rapporterede APMs er nemmere at identificere? 

Nedenstående er et citat fra et interview med en IFRS Controller fra Novo Nordisk: 

 

Resultaterne af undersøgelsen viser dog, at to virksomheder i 2013 ikke tydeliggjorde at der var tale om et 

alternativt performance mål. GN Store Nord er den ene, hvor de anvender en decideret ”EBITA*” 

betegnelse, hvor * er ekskludering af omkostninger til deres SMART-omstruktureringsprogram. Stjernen 

bliver forklaret i en fodnote i deres Hoved & Nøgletals opgørelse. Dette er et godt eksempel på et APM, der 

bliver givet en GAAP betegnelse. Det vil i høj grad være denne type rapportering, der kan være med til at 

vildlede regnskabsbrugerne. GN Store Nord vælger dog at give indikatoren en stjerne, men det fremgår 

langt fra tydeligt af indikatoren, at den er justeret. Se endvidere afsnit 7.4.7 for en grafisk præsentation af 

deres EBITA*, **, *** udvikling. 

Samme udfordring har TDC, der rapporterer et EBITDA mål i deres ledelsesberetning, hvor man 

efterfølgende kan finde justeringer af operationelle omkostninger, der gør det til et APM. I TDC’s tilfælde 

har de i deres ”Terminologi” defineret deres EBITDA som: ”Earnings before depreciation, amortisation and 

special items”. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at deres rapporterede indikator er justeret for særlige 

poster i regnskabet.  

7.4.3 Formål og relevans 

Dette parameter skal undersøge hvorvidt virksomhederne forklarer de rapporterede APMs formål og 

relevans, og hvorfor der er foretager de justeringer. Forklaringen skal være medvirkende til at 

regnskabsbrugeren for præsenteret de bagvedliggende årsager til virksomhedens valg af justeringer. 

 

For det første, så er vi konsistente omkring dem, det er de samme langsigtede mål, og det har det 
været i mange år. Så definerer vi dem også, det synes vi er vigtigt. Det giver muligheden for, at man 
selv kan gå ind og regne efter, eller simulere på det. Det er noget om konsistens og noget om at give 
oplysninger, så man som regnskabsbruger kan se hvordan det hænger sammen. 

 IFRS Controller – Novo Nordisk 

” 
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Det har været svært at måle en decideret udvikling i dette parameter pga. de nuværende anbefalinger fra 

DDF’s (2010), der lyder på ”Regnskaber kan blive påvirket af usædvanlige poster eller engangsposter. Det 

anbefales, at sådanne poster oplyses i noterne og beskrives i ledelsesberetningen.” 

Ifølge DDF’s anbefalingerne gør størstedelen af virksomhederne det rigtige ved at udarbejde en 

regnskabsopstilling i noterne og en beskrivelse af posternes indhold i ledelsesberetningen. Formålet med 

guidelinebestemmelsen er dog, at få virksomheden til at udarbejde en formålsbeskrivelse i 

ledelsesberetningen. Formålsbeskrivelsen skal give regnskabsbrugeren en dybere indsigt i årsagen til, at 

lige netop EBITDA before special items, er vigtigt for virksomheden at vise. 

I tabellen nedenfor angives den gennemsnitlige score ved overskriften ”Formål & Relevans”, hvor 

parametrene angiver hvor mange virksomheder der indgår i kategorien. De efterfølgende indeks tabeller af 

denne type vil have samme layout. 

 

Den eneste virksomhed, der formår at give en konkret beskrivelse i ledelsesberetningen er G4S. 

Nedenstående beskrivelse mener jeg er ensbetydende med et opfyldt parameter, der giver 

regnskabsbrugeren en forståelse af formål og relevans. 

 

              

Parameter   2010 2013   Δ % 

              

Formål & Relevans   2,7 2,9   0,3 11% 

 (4) Formål og relevans er beskrevet i forlængelse af ledelsesberetningen   0 1       

 (3) Formål og relevans er beskrevet i noterne (til tabuleringen)   10 16       

 (2) Formål og relevans er beskrevet under Definitioner og Begreber   5 2       

 (1) Formål og relevans er begrænset eller ikke forklaret   0 0       

NB! Formål & Relevans viser den samlede indeksscore, hvor underkategorierne viser antallet virksomheder. 
Denne tilgang vil blive benyttet igennem hele analysen. 

 

In order to provide a better understanding of the underlying performance of the business, the half-
yearly and full-year results, management presented a view of the underlying results of the group, 
with separate disclosure of restructuring charges and other specific items. 

The committee discussed the rationale with management and with the external auditor and 
concluded that separate presentation of restructuring charges and other specific items provides users 
of the group’s financial statements with added clarity and transparency, and therefore facilitates a 
clearer assessment of the group’s performance over time. 

G4S årsrapport 2013  

” 
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Med det sagt, så er flere af de notemæssige forklaringer relativt neutrale. Eksempler herpå kan være Vestas 

(2013), hvor de beskriver årsagen til den justerede post som ”Særlige poster inkluderer væsentlige poster, 

som ikke er en del af den normale forretning. Dette inkluderer omkostninger til større organisatoriske 

tilpasninger af produktionskapacitet og produktprogram.”.  

Dette er generelt for de fleste virksomheder, hvor forklaringen og detaljeringsgraden kan opfattes, som 

meget overordnet. 

7.4.4 Afstemning 

Afstemningsparameteret anser jeg som værende et af de vigtigste kvalitetsparametre. En virksomhed kan 

definere og forklare relevans efter retningslinjerne, men det kan være svært for regnskabsbrugeren, at 

forholde sig til hvis de ikke kender omfanget af justeringen mellem GAAP og APM. Konsekvensen kan i 

yderste tilfælde være, at regnskabsbrugeren bliver vildledt i sine økonomiske beslutninger. Afstemningens 

positive virkning på regnskabsbrugerne understøttes af den eksperimentelle undersøgelse af Ellliott (2006), 

der fandt en positiv sammenhæng mellem tilstedeværelsen af en tabuleret afstemning og 

regnskabsbrugernes opfattelse af pålidelighed. I dette afsnit vil jeg derfor lægge vægt på, hvad der i mine 

øjne anses som værende afstemninger af kvalitetsmæssig god karakter. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i fire afstemningstyper, præsenteret nedenfor: 

              

Parameter   2010 2013   Δ % 

              

Afstemning   3,0 3,0   0,0 0% 

 (4) Afstemnings tabulering i H&N, narrativ og note afstemning   5 6       

 (3) Beskrevet afstemning i ledelsesberetningen og tabuleret afstemning i noterne   6 9       

 (2) Beskrevet afstemning i ledelsesberetningen   3 2       

 (1) Ingen forklaring eller afstemning   1 2       

Tabellen rangerer kvaliteten af de rapporterede afstemninger. Den komplette afstemning giver en klar tabulering af 
forskellen mellem [Alternativt performance measure = GAAP – special items]. 

 

Af undersøgelsen kan vi udlede flere ting. Det er positivt, at langt størstedelen rapporterer en form for 

tabuleret oversigt over de justerede posters indhold, hvad enten det er i ledelsesberetningen eller 

noterne34. Den gennemsnitlige score er uændret på 3.0 i indekset, men der er dog en underliggende 

udvikling til den positive retning, der viser at af de 6 virksomheder, er 4 nytilkomne, der er begyndt at lave 

tabuleringsmæssige afstemninger mellem GAAP og APM i ledelsesberetningen. Vi kan dog ikke komme 

                                                           
34

 Som beskrevet i afsnit 7.4.3 er det også DDF (2010)’s anbefalinger, at de særlige poster oplyses i noterne. 
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uden, om at der fortsat er 4 virksomheder (21%) i 2013, der ikke levere en form for tabuleret oversigt, 

hvilket gør det svært at afstemme deres rapporterede APM.  

Dette forhold er konsistent sammenlignet med en tysk undersøgelse. Her finder Hitz (2010), at tyske og 

danske virksomheder ligger på samme niveau. Hvor 33,3% af virksomhederne rapporterer en fuld tabuleret 

afstemning og hele 21,9%, der ikke rapporterer nogen information om justeringen og typen heraf.  

Danske virksomheder følger tendensen, men der er faktisk plads til forbedringer. De tabulerede 

afstemninger giver efter min overbevisning det bedste overblik over de regnskabsmæssige konsekvenser. 

For at gøre det mere håndgribeligt, følger nedenfor et par eksempler, hvor Solar (til venstre) fra 2010 til 

2013, var en af dem, der gik fra en ren beskrivelse, til at lave en tabuleringsafstemning. Det andet eksempel 

er fra NKT Holdings 2013 rapport (til højre), hvor de giver et godt overblik over justeringspåvirkningen på 

de forskellige afdelinger i koncernen. 

 

Ovenstående tabulerede afstemninger giver en klar fornemmelse af de forskydninger, der har været 

mellem GAAP og APM. Opgørelserne er tabuleret på forskellige måder. Her viser Solar de 

regnskabsmæssige justeringer og deres betegnelse, hvilket giver et godt overblik posternes indflydelse 

mellem GAAP og APM. NKT har rapporteret en afdelingsmæssig tabulering, der afslutningsvis viser 

justeringen mod GAAP målet. Begge afstemninger giver efter min mening, et godt overblik mellem GAAP og 

APM. 

 

De resterende virksomheders afstemninger i ledelsesberetningen kommer typisk i form af en narrativ 

beskrivelse af posterne, deres indhold og en tabuleret opgørelse i noteapparatet. Der hvor virksomhederne 

kan differentiere sig inde for parameteret, er hvorvidt justeringerne kan tilbageføres til driften. Carlsberg 
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har tillagt sig den gode vane, dels at lave en tabulering af posterne, men også en tabulering af deres 

regnskabsmæssige påvirkning, hvilket er vist nedenfor: 

 

Special items opgørelse - Carlsberg (Årsrapport 2013)       
        

If special items had been recognised in operating profit before special items, they 
would have been included in the following items (mDKK)   2013 2012 

        
  Cost of sales   -514 -1.336 
  Sales and distribution expenses   -69 -83 
  Administrative expenses   -162 -67 
  Other operating activities, net   279 1.719 
  Share of profit after tax, associates   0 -118 

Special items, net   -466 115 

        
Kilde: Carlsbergs’s Årsrapport 2013 – Opgørelsen er omskrevet ift. layout og formatering. 
 

 

For nogle regnskabsbrugere spiller det dog ingen rolle, hvorvidt der findes en tabuleret afstemning i 

ledelsesberetningen eller noteapparatet. Således udtaler en porteføljemanager fra ATP: ”Det vigtigste for 

regnskabsbrugeren er dog, at virksomheden kan fortælle hvad justeringerne omhandler, så kan brugeren 

selv justere efterfølgende.”. Muligheden for at lave sine egne justeringer handler dog i høj grad om den 

individuelles kompetenceniveau. Vi kan se i undersøgelserne af Frederickson & Miller (2004) og Elliott 

(2006), at der var forskel på analytikere (sofistikerede) og MBA studerendes (ikke-sofistikerede) behandling 

og anvendelse af den præsenterede non-GAAP informationen.  

7.4.5 Vægt ift. det ækvivalente GAAP 

Det andet af de vigtige parametre, er den vægt ledelsen ligger på APM’et i forhold til det ækvivalente GAAP 

mål35. De fleksible regler under IFRS sætter ikke egentlige retningslinjer for rapporteringen, hvorfor 

virksomheden må vurdere at præsentere det, man finder relevant. Tidligere eksperimentelle undersøgelser 

viser, at risikoen for at blive vildledt er størst blandt uerfarne regnskabsbrugere. Og som en analytiker hos 

Handelsbanken udtaler: ”Ledelsesberetningen er i og for sig ligegyldig for os, den information har vi allerede 

fået på conference calls, roadshows og diverse møder. Så ledelsesberetningen er for investorerne, men ikke 

for analytikerne. Vi andre går ned og gransker i de forskellige noter, hvor en privat investor måske ikke har 

kendskab eller tid eller lysten til at gøre det.” (Aktieanalytiker – Handelsbanken Capital Markets). 

                                                           

35 I de tilfælde hvor en virksomhed vælger at rapportere flere end ét APM, vil det udelukkende være det der bliver 

tillagt mest vægt, der bliver genstand for måling. 
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I henhold til ovenstående citat, har jeg fundet inspiration til at opstille indeksering identisk med Bowen et 

al. (2005). En præsentation hvor GAAP vægtes højere end AMP’et med 4, og modsat, bliver et APM 

rapporteret i en overskrift takseres dette med 1.  

 

Tabellen viser, hvordan Bowen et al. (2005) måler hvor stor vægt man tillægger APM’et. Hvordan kommer 

dette til udtryk i praksis? Metoden er relativ ligefrem, hvor man i store træk kan bruge 

udelukkelsesmetoden. Det mest simple er at vurdere parametrene fra bunden. Eksempelvis, hvis APM’et er 

præsenteres i en overskrift uden at det ækvivalente GAAP mål også præsenteres heri, vil det blive takseret 

med en score på 1. Takseringen er bygget på at regnskabsbrugeren i højere grad vil lægge mærke til 

APM’et, når det præsenteres først og dermed tillægges mest vægt. 

 

Resultatet af indekseringen viser en mindre tilbagegang mellem 2010 og 2013 hvorfor udviklingen ikke er 

interessant at kommentere på. Det er niveauet derimod. Ifølge denne og tidligere undersøgelser er det 

vigtigste, at regnskabsbrugeren ikke bliver vildledt, og der vil være mindst mulighed for dette, hvis 

virksomheden lægger mest vægt på GAAP information (Bowen et al. 2005). Resultaterne viser i denne 

(såvel som andre), at dette ikke er tilfældet, og størstedelen af de danske virksomheder præsentere APMs i 

grafiske præsentationer. Hvilke udfordringer virksomhederne ligger overfor, vil jeg diskutere nedenfor. 

              

Parameter   2010 2013   Δ % 

              

Vægt ift. det ækvivalente GAAP mål   2,5 2,4   -0,2 -7% 

 (4) GAAP vægtes højere end APMs i årsrapporten   3 4       

 (3) APMs præsenteres før GAAP mål i ledelsesberetningen   4 3       

 (2) APMs præsenteres før GAAP mål i en grafisk præsentation   6 8       

 (1) APMs præsenteres frem for GAAP mål i en overskrift   2 4       

Denne tabel viser hvor meget vægt virksomheden tillægger deres APMs. Scoringen er inddelt, hvor 4 angiver at GAAP 
målet tillægges mest vægt. Hvis ikke dette er tilfældet, måles der for APM’ets placering i ledelsesberetningen, hvor en 
placering i en overskrift takseres som, at man tillægger APM’et mere vægt end det ækvivalente GAAP mål. 

 

Eksempel på disclosure scoring (Bowen et al. 2005)     

Vægt ift. det ækvivalente GAAP Score   

GAAP vægtes højere end APM’et i årsrapporten 4 Mindst mulighed for vildledning 

(APM) Rapporteret i den narrative del af ledelsesberetningen 3   

(APM) Rapporteret i en grafisk præsentation 2   

(APM) Rapporteret i en overskrift 1 Mest mulighed for vildledning 
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Et af svarene til problematikken kan ligge i mængden af information. Hvis virksomheden både søger at vise 

GAAP og APM grafisk, vil det med al sandsynlighed medføre, at regnskabsbrugeren for, for meget 

information (information overload). Regnskabsbrugeren kan dermed have svært ved at identificere, hvad 

virksomheden i virkeligheden vil fortælle, hvis der lægges mest vægt på GAAP informationen. Det er på sin 

vis forståeligt, at virksomheden foretrækker at vise APM udviklingen frem for GAAP udviklingen. Formålet 

med rapporteringen af APMs er, at give regnskabsbrugeren et indblik i virksomhedens underliggende drift, 

og hvordan ledelsen mener, den skal præsenteres. I denne sammenhæng viser findings af Lougee & 

Marquardt (2004), at ”Pro Forma Earnings” er mere informative om en virksomheds fremtidige 

performance, når informationsværdien i det ækvivalente GAAP mål er lav eller fraværende. Dvs. et GAAP 

mål påvirket af poster, der ikke relaterer sig til den fremtidige drift. 

Hvorfor kan rapporteringen af APMs være et problem? Ifølge Bowen et al. (2005), er der en tendens mod, 

at virksomheder, der opnår størst mediebevågenhed, også er blandt dem, der tillægger deres APMs mest 

vægt i ledelsesberetningen. Der er derfor en indlagt risiko for, at virksomhederne kan anvende APMs i en 

strategisk sammenhæng, og dermed påvirke investorernes opfattelse af virksomhedens performance. Med 

baggrund i denne risiko, kan det være problematisk, hvis det rapporterede APM overskygger det 

ækvivalente GAAP mål. 

 

Nedenfor vises et par eksempler fra TDC og ISS’ årsrapporter, hvor de nærmest har præsenteret APMs på 

forsiden. Flere virksomheder vælger at vise highlights på året der gik, hvor de f.eks. præsentere APMs 

i/med bullet points eller grafer på udviklingen (som vist nedenfor).  

 

En placering af APM information som forsidestof gør, at regnskabsbrugeren automatisk lægger mere 

mærke til det, og om muligt ser det som værende repræsentativt for virksomhedens drift som GAAP mål. 

2013 kort fortalt – Økonomi 

TDC levede op til sine forventninger om EBITDA, 
anlægsinvesteringer og udbytte pr. aktie, mens 
omsætningen levede op til de ændrede forventninger 
pr. 1. november 2013. 
 

Betydelige organiske driftsomkostningsbesparelser på 
DKK 615m eller 7,4% resulterede i organisk vækst i 
EBITDA på 0,5% (rapporteret -1,7%) 

TDC’s Årsrapport 2013 
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Virksomheden opnår derved den ønskede effekt, nemlig at vise brugeren, hvad de anser som værende 

parameteret, der udtrykker virksomhedens drift bedst muligt.  

7.4.6 Brugen af ’one-offs’ 

Brugen af non-recurring items er taget med for at undersøge de justerede posters primære karakter. 

Hvorfor er det relevant at undersøge? En af de grundlæggende årsager til, at vi ser APMs, er justeringen for 

poster, der bliver betegnet som værende engangsrelaterede, men alligevel går igen år efter år. Parameteret 

er defineret således, at en post er af engangsmæssig karakter, hvis den ikke har påvirket tidligere perioder 

og sandsynligvis ikke vil påvirke fremtidige perioder. Parameteret er ikke en del af ESMA (CESR 2005)’s 

guidelines. Dog arbejder flere andre organisationer med det, og da jeg mener at det er en af de 

grundlæggende årsager til, at vi ser APMs, har jeg valgt at tage det med. Parameteret i sin form skal ikke 

vurdere kvaliteten af de justerede poster, men derimod skabe et overblik over det, der bliver justeret for. 

Ved at klassificere indekseringen som Hitz (2010) og Entwistle et al. (2005), kan vi udarbejde en indeksering 

af poster efter deres formodede engangsrelaterede karakter. En score på 4 skal således indikere en 

justering, der antages at være engangsrelateret, så som retssagsafgørelser eller poster der ikke falder ind 

under de andre kategorier. Poster, der forekomme oftest, er omstruktureringsomkostninger og 

personalefratrædelsesomkostninger. Disse vil blive takseret med en score på 1. Der vil være virksomheder, 

der justerer for mere end én type omkostning/indtægt (Hitz 2010). I disse tilfælde har jeg valgt at registrere 

den post med størst økonomisk indflydelse, hvad enten det er plus eller minus i regnskabet. Resultatet af 

undersøgelsen vises nedenfor: 

              

Parameter   2010 2013   Δ % 

              

Brugen af 'one-offs'   2,0 1,6   -0,4 -18% 

 (4) Andre engangsposter (Tvister vedr. retssager etc.)   4 2       

 (3) Mergers & Acquisitions aktiviteter og frasalg af forretningsenheder   1 1       

 (2) Nedskrivninger (impairment)   1 4       

 (1) Omstruktureringsomkostninger og personalefratrædelsesomkostninger   9 12       

Denne tabel giver et overblik over antallet af virksomheder og hvilke justeringsposter der fylder mest under deres 
special items. I modsætning til tabel 5.3, der viser antallet af alle justeringer, tager denne opgørelse udgangspunkt i 
den mest markante post der er justeret for. Derfor, hvis en virksomhed justere poster af forskellig art, er den 
beløbsmæssigt største, registreret. 

 

Resultatet i tabel 5.3 viser, at ca. 60% af de danske virksomheder justerede for engangsomkostninger 

relateret til omstrukturerings eller personale fratrædelsesomkostninger i 2010. Dette tal steg i 2013 til 63%. 

Udviklingen i indekseringen hænger sammen med de tidligere resultater i tabel 5.3, hvor vi kan se, at 
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antallet af omstrukturerings og personalefratrædelsesomkostninger steg i regnskabsårene 2010 og 2013. 

Og hvad betyder det? Det betyder, at omkostninger, der kan antages at være en del af en virksomheds 

løbende drift, bliver klassificeret som engangsomkostninger. Det giver altså en klar indikation af de 

justeringer der bliver foretaget, er omkostningsreducerende. En af de interviewede havde denne holdning 

til typen af omkostning: 

 

Hvor størstedelen af virksomhederne angiver hvorfor særlige poster er sorteret væk, angiver Dantherm 

(2010), den eneste virksomhed, årsagen bag justeringen: “Særlige poster indeholder væsentligt 

engangsposter, som typisk ikke har fundet sted i tidligere år og ikke forventes at finde sted i de kommende 

regnskabsår, og/eller poster af særlig karakter, der adskiller sig fra moderselskabets ordinære drift.”. Det 

skal i den sammenhæng noteres, at de kun blev registreret med et alternativt performance measure i 2010. 

7.4.7 Neutralitet 

Neutralitet i en årsrapport kan være et subjektivt spørgsmål. Gennem inspiration hos Rainsbury & Hart 

(2014) har jeg opstillet neutralitet som et parameter, der skal måle hvorvidt en virksomhed udtaler sig 

positivt og negativt i henhold til de rapporterede GAAP og APMs. Som tidligere vist i tabel 5.3, kan vi se, at 

der er en overvægt af omkostningsbesparende justeringer, hvor virksomhederne eksempelvis justerer for 

omstruktureringsomkostninger. For de fleste betyder dette, at deres driftsmæssige omkostninger bliver 

reduceret. Andre trækker omkostninger ud af driften, for samtidig at rapportere en besparelse som følge af 

den afholdte omkostning. Der opnås derfor en dobbelt effekt af besparelser og frajusterede omkostninger. 

Det sidste scenarie er absolut ikke optimalt, hvilket vil blive gennemgået lidt senere. 

 

 

 

 

 

Det er sjovt, når vi diskuterer TDC og Carlsberg. For det er to virksomheder der har masser af special 
items. Når du har en virksomhed, der igen og igen har omstruktureringsomkostninger og leverer 
telekom, så er det en del af forretningen, at du er nødt til at tilpasse den. Så mener jeg, at det bør 
være en del af den ordinære drift. 

Porteføljemanager – ATP 

” 
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Parameter   2010 2013   Δ % 

              

Neutralitet   3,9 3,8   -0,1 -2% 

 (4) Positive og negative nyheder omtales ligeligt   14 16       

 (3) Positive nyheder tillægges størst vægt, men de negative nævnes   0 2       

 (2) Positive nyheder tillægges størst vægt   1 1       

 (1) Negative nyheder nævnes kun i noterne   0 0       
 

 

Resultaterne viser (korrigeret for en tilgået virksomhed), at gennemsnittet er uændret mellem 2010 og 

2013. Det betyder at størstedelen af virksomhederne er neutrale i deres rapportering af APMs. Efter denne 

konstatering er det interessant at undersøge hvordan de ikke-neutrale rapporteringer ser ud: 

 

Til højre følger et eksempel fra TDC’s årsrapport, hvor 

der kommenteres på årets resultat (GAAP) og årets 

resultat eksklusive særlige poster (non-GAAP) 

I deres finansielle redegørelse til højre bruges der 

væsentlig mere plads på at fortælle om den positive 

udvikling man oplever fra en lavere skatteprocent 

samt finansielle poster, der udmønter sig i en vækst 

på +332mDKK i deres non-GAAP mål. Til sidst 

rapporterer man en negativ udvikling i årets resultat 

(GAAP) med et fald i på 665mDKK til et resultat på 

3.119mDKK. 

 

Et andet eksempel er GN Store Nord. Her er det ikke kun neutralitet ift. hvilket mål man tillægger mest 

vægt, men også hvordan man justerer sin regnskabspost. Det er selvfølgelig subjektivt, hvordan man vil 

justere, og at man ved en generel omstrukturering måske ikke kan måle de direkte effekter i omsætningen 

eller operationelle omkostninger. Men direkte målbare effekter som følge af et omstruktureringsprojekt, så 

bør man måske overveje, om omkostningerne ikke burde være indlagt som en almindelig driftspost. Med 

det sagt, så rapporterer GN Store Nord en EBITA stigning på 52%, baseret på den markante forbedring, som 

følge af de afholdte omkostninger.  

 

Årets resultat 

Årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 
3.780m, hvilket er en stigning på DKK 332m eller 9,6%. Det 
lavere EBITDA blev mere end opvejet af lavere 
skatteomkostninger pga. den nedsatte skatteprocent. Den 
nedsatte skatteprocent anslås at have haft en positiv 
engangseffekt på udskudte skatteforpligtelser på DKK 446m. 
Finansielle poster bidrog ligeledes til det højere resultat. 

Særlige poster har udviklet sig negativt, eftersom 2012 
omfattede provenuet fra afgørelsen af tvisten mellem DPTG 
og TPSA (DKK 760m efter skat) samt højere omkostninger i 
2013 vedrørende fratrædelsesprogrammer og uudnyttede 
lejemål (DKK 254m). Årets resultat inklusive særlige poster 
udgjorde således DKK 3.119m, hvilket var et fald på DKK 665m 
eller 17,6%. 

(TDC’s Årsrapport 2013) 
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Efter min mening kan det diskuteres, hvorvidt sådanne poster retfærdigt kan ekskluderes fra de 

rapporterede nøgletal, hvilket også er årsagen til, at jeg fremhæver dette. Ovenfor vises hvordan GN Store 

Nord præsenterer deres finansielle udvikling i deres ledelsesberetning. Teksten er ligeledes en del af den 

finansielle redegørelse i ledelsesberetningen (grafen præsenteres først i rapporten). 

Det skal tilføjes at hverken TDC eller GN Store Nord oplyser at følger DDF’s anbefalinger. Vi kan dog ikke 

konkludere om det ville have haft en indflydelse på deres rapportering, men vi ved at mål som EBITDA og 

EBITA, ikke er beregnet inklusiv special items jf. DDF’s anbefalinger. 

 

7.5 Delkonklusion 

Denne delkonklusion besvarer underspørgsmålet, formuleret således: I hvilket omfang, hvilke, hvordan og 

hvad er kvaliteten af de alternative performance measures, der bliver rapporteret af virksomhederne? 

Den store andel af virksomheder der er registeret som APM rapporterende, og det faktum at de også 

betegner deres justerede mål tilstrækkeligt ift. definition, relevans og formål, giver en god indikation på 

den kvalitet danske virksomheder indarbejder i årsrapporten. Der hvor undersøgelsen efter min mening har 

givet størst anledning til bekymring er, ift. den vægt virksomhederne tillægger deres justerede mål. En 

overvejende del tillægger deres APMs størst vægt, hvilket øger risikoen for at vildlede ikke-sofistikerede 

regnskabsbrugere, som eksempelvis private investorer. Virksomhederne befinder sig dog i lidt af et 

dilemma. Anledningen til at rapportere et APM synes at miste sin effekt, hvis man skal tillægge det 

EBITA 

Koncernens EBITA, eksklusive SMART-

omstruktureringsomkostninger, var 1.248 mio. i 

2013, svarende til en stigning på 52%. Den 

markante forbedring er baseret på SMART-

omstruktureringsprogrammet og en solid 

stigning i omsætningen for begge forretninger i 

koncernen. Eksklusive omstrukturerings-

omkostninger steg GN ReSounds EBITA med 53% 

svarende til 842 mio. og GN Netcoms EBITA steg 

med 30% til DKK 472 mio. 

 

(GN Store Nords Årsrapport 2013) 
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ækvivalente GAAP mål med samme vægt både i tekst og grafik. En grafisk præsentation vil alt andet lige 

sætte det største indtryk på regnskabsbrugeren, hvad enten det er GAAP eller APM. Der er derfor en risiko 

for, at regnskabsbrugeren kan få svært ved at identificere virksomhedens budskab, hvis præsenterer GAAP 

frem for APMs i det grafisk materiale. Samtidig er formålet med IFRS og den standardbaserede tilgang, at 

give virksomhederne rum til at præsentere deres forretning som de mener den skal vises, hvad enten det 

er i form af GAAP eller APM baserede indikatorer.  

Det kan være svært at finde en fornuftig løsning på dette dilemma og uanset hvad, vil den ene part blive 

tilgodeset og den anden nedprioriteret. En mulig løsning kan dog være at finde en balancegang mellem 

præsentationen af APMs og en tabuleret afstemning af ordentlig kvalitet i ledelsesberetningen. Der ligger 

efter min overbevisning et uudnyttet potentiale i at få optimeret dette parameter. Ved at indføre 

tabulerede afstemninger og give dem en mere central rolle i ledelsesberetningen, kan man muligvis undgå 

en vildledning af regnskabsbrugerne. 
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8. KONKLUSION 

8.1 Konklusion på afhandlingens hovedproblem 

I en betragtning af den sparsomme regulering og det relativt uudforskede område for alternative 

performance measures (APMs) i dansk kontekst, har det været interessant at undersøge kvaliteten af 

rapporterede APMs i danske virksomheders årsrapporter. Afhandlingen tager udgangspunkt i 56 

virksomheder og deres respektive årsrapporter for 2010 og 2013. Her undersøges anvendelsen, kvaliteten 

og indholdet af de rapporterede APMs. Der har tidligere lavet overordnede studier på europæiske 

virksomheder og hvilke virksomhedsspecifikke faktorer, der kunne forklare de bagvedliggende faktorer ved 

anvendelsen af APMs.  

Resultaterne af undersøgelsen viser, at virksomhederne anskuer finansiel performance ud fra 

driftsmæssige indikatorer. Baseret på gennemgangen af virksomhedernes årsrapporter finder jeg, at 

størstedelen af de rapporterede APMs kommer i form af EBITDA og EBIT before special items, som 

rapporteres af henholdsvis 63% og 74% af virksomhederne. EBITDA og EBIT er begge mål der viser 

resultatet af virksomhedens drift. Hvor EBITDA viser det cash flow der skabes igennem driften, viser EBIT 

det resultat af driften inkl. afskrivninger og amortiseringer. Internationale undersøgelser viser i 

modsætning til denne, at virksomhederne i højere grad laver regnskabsmæssige justeringer til det 

overordnede resultat. Undersøgelsen viser, at de danske virksomheder ikke finder det nødvendigt at 

justere den overordnede udvikling. Dette ser jeg som et udtryk for, at man gerne vil vise den driftsmæssige 

performance justeret for de poster man anser som værende engangsrelaterede. Det indikerer endvidere, at 

man overordnet ser årets resultat som en god indikator for den samlede udvikling. 

Med udgangspunkt i de driftsmæssige APMs, har jeg identificeret de poster der primært justeres for, for at 

vise den underliggende forretning. Resultatet viser en stigning i antallet af regnskabsmæssige justeringer – 

med en klar overvægt at omkostningsreducerende poster. Det betyder at det rapporterede APM i de fleste 

tilfælde er højere end det ækvivalente GAAP mål. Dette faktum er en af årsagerne til, at flere 

organisationer frygter at regnskabsbrugerne kan blive vildledt, hvis de ikke er opmærksomme på de 

regnskabsmæssige justeringers ”positive” effekt på den rapporterede indikator. 

 

Fra regnskabsbrugernes perspektiv ved vi fra IASB, at formålet med den finansielle rapportering er, at give 

dem et informativt grundlag, til at kunne træffe økonomiske beslutninger. Problemstillingen iht. 
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rapporteringen af APMs opstår, hvis informationerne heri ikke giver regnskabsbrugerne de optimale 

forudsætninger til at træffe beslutningerne. Vi ved fra resultaterne af de virksomhedsspecifikke faktorer, at 

der er en signifikant sammenhæng mellem APM rapporterende virksomheder, andelen af institutionelle 

ejere og antallet af følgende analytikere. Parametre der ifølge teorien var medvirkende til at fremme 

informationskvaliteten i rapporteringen. 

De overordnede resultater viser også, at virksomhederne på flere områder lever op til retningslinjerne. De 

alternative indikatorer kan nemt identificeres, beregningsmetoden er til stede, rapporteringen er 

konsistent mellem perioderne og indikatorerne præsenteres neutralt. Med det sagt, så kan vi i analysen se, 

at de frie rammer udnyttes af nogle virksomheder, hvorfor der kan være brug for retningslinjer. Iht. de 

udvalgte retningslinjer finder jeg, at en bedre afstemning mellem GAAP og APM vil kunne løfte både 

transparens og kvalitet af det rapporterede APM. En tabuleret afstemning i stil med den rapporteret af 

Solar (2013) eller NKT Holding (2013), kan skabe en øget tillid samtidig med en øget forståelse for 

sammenhængen. Dette sker ved at de regnskabsmæssige justeringer mellem GAAP og APM bliver 

tydeliggjort overfor regnskabsbrugerne (Elliott 2006, Beest et al. 2009). 

Undersøgelsen af den vægt, virksomhederne tillægger deres APM ift. det ækvivalente GAAP, sætter 

retningslinjerne i lidt af et dilemma. På den ene side kan rapporteringen af APMs fremme 

informationskvaliteten ved at vise resultatet af virksomhedens reelle drift, renset for engangsrelaterede 

omkostninger. På den anden side tilskriver retningslinjerne, at man ikke må tillægge APM’et mere vægt end 

GAAP målet. Hvis retningslinjen skal overholdes, er der fare for, at APM’et mister sin relevans.  

 

Selvom situationen på det danske marked er relativt stabil, vil jeg, i et europæisk og internationalt 

perspektiv, opfordre IASB til at overveje situationen. Vi kan se, at flere organisationer har udstedt og er i 

gang med at udstede retningslinjer for brugen af APMs. Min bekymring går ikke på, at de tilslører billedet 

overfor hinanden, da der i høj grad er konsistens mellem deres respektive retningslinjer. Min bekymring går 

på en formodning om, at de ikke ville have brug for at indføre retningslinjer uden en reel årsag. Det vil ikke 

være en løsning at afskære virksomhederne fra at kunne rapportere APMs, da de har brug for at kunne vise 

resultatet af deres kerneforretning. Men der er brug for nogle faste retningslinjer til at sikre en transparent 

rapportering. 
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8.2 Perspektivering af afhandlingens konklusioner 

I forlængelse af de findings og konklusioner jeg har gjort mig i løbet af afhandlingen, har jeg identificeret 

nogle områder, der dels kunne give anledning til overvejelser om kortsigtede implementeringer og dels at 

indføre langsigtede implementeringer. 

8.2.1 Hvad giver afhandlingen anledning til? 

DDF 

På den kortsigtede bane finder jeg observationen hvor 74% af de undersøgte virksomheder følger DDF’s 

anbefalinger. DDF skaber en konsistent beregningsmetode via deres nøgletalsdefinitioner. Samtidig oplyser 

de hvordan virksomhederne bør behandle og oplyse om særlige poster i regnskabet, også hvis der justeres 

for disse. Da jeg anser sandsynligheden for, at IASB kommer til at indføre retningslinjer for brugen af APMs 

som værende relativt lille, kunne det være interessant hvis DDF overvejede at tage over. Forslaget vil alt 

andet lige gå på de udvalgte parametre, der anvendes i disclosure analysen, da de efter min mening skaber 

den nødvendige transparens. 

Samtidig skal man have det in mente at virksomhederne ikke er tvunget til at følge dem. Det er dog min 

antagelse, at virksomhederne ikke er opmærksomme på, hvor meget en tabuleret afstemning mellem 

GAAP og APM giver af værdi for (den ikke-sofistikerede) regnskabsbrugeren i ledelsesberetningen.  

Placeringen af APMs 

I guideline oversigten så vi, at ASIC (2011) opfordrede virksomhederne til at placere deres APMs i andre 

dokumenter/opgørelser end de finansielle bestanddele af årsrapporten. Ved at holde de rapporterede 

APMs til eksempelvis ledelsesberetningen, kan man separere dem fra målene i de reviderede opgørelser. I 

relation til dette nævnte IFRS controlleren fra Novo Nordisk, at man i stedet for at indføre retningslinjer 

skulle, overveje at holde informationen inden for IFRS i de finansielle opgørelser, og dermed placere APMs 

og anden ikke-IFRS information i ledelsesberetningen. Ved denne løsning vil man altid have et revideret 

udgangspunkt at søge hen til. 

8.2.2 Forslag til yderligere undersøgelser 

Undersøgelsen viser, at antallet af APM rapporterende virksomheder i Danmark er begrænset. Pga. den 

relativt lille andel, har det været svært at drage deciderede konklusioner om virksomhedernes motiver til at 

rapportere APMs. Et større antal af analyserede virksomheder ville ikke give yderligere information om det 

danske marked, da vi kun kan udvide med Small Cap virksomheder (der som bekendt rapporterede APMs i 



 

|82 

begrænset omfang). Analysen kunne derfor udvides til lande med samme standarder som de danske, og 

hvor deres nationale GAAP regler ikke afviger væsentligt ift. ÅRL.  

Vi så en stigning i antallet af APM rapporterende virksomheder, hvis regnskabsmæssige justeringer primært 

var relateret til omstruktureringsomkostninger. Omkostninger, der af mange anses som værende en 

almindelig og nødvendig del af virksomhedens driftsomkostninger. Det kunne derfor være interessant, at 

undersøge om det er GAAP eller APM, der fungerer som den bedste indikator for den fremtidige udvikling 

hos danske virksomheder. 
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Webber, S., Nichols, N., Street, D., Cereola, S. (2013) Non-GAAP adjustments to net income appearing in 
the earnings releases of the S&P 100: An analysis of frequency of occurrence, materiality and rationale. 
Research in Accounting Regulation 25 (2013) 236–251 http://dx.doi.org/10.1016/j.racreg.2013.08.011 
 
Yi, H. (2007) Has Regulation G Improved the Information Quality of Non-GAAP Earnings Disclosures? 
University of Oklahoma. 
 
Young, S. (2014) The drivers, consequences and policy implications of non-GAAP earnings reporting. 
Accounting and Business Research, Vol. 44, No. 4, 444-465 
 
ÅRL LBK nr. 1253 af 01/11/201311: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158560 

 

wwwBRP Evaluating ThomsonONE.com for research 
https://bizlib247.wordpress.com/2014/05/22/evaluating-thomson-one-com-for-research/ 
 

wwwPwC2 Adjusted Performance Measures – Time for some ‘ground rules’ 
http://pwc.blogs.com/corporatereporting/2014/07/adjusted-performance-measures-time-
for-some-ground-rules.html 
 

wwwIASB/FASB Financial Performance Reporting  

www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=1176164178963 
 

wwwIASPlus  Joint  

http://www.iasplus.com/en/projects/completed/framework/framework-joint 
 

wwwIFRS Use around the world (fane på IFRS’ hjemmeside) 
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx 

 

 

http://www.sec.gov/rules/final/33-8176.htm
http://dx.doi.org/10.1016/j.racreg.2013.08.011
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158560
https://bizlib247.wordpress.com/2014/05/22/evaluating-thomson-one-com-for-research/
http://pwc.blogs.com/corporatereporting/2014/07/adjusted-performance-measures-time-for-some-ground-rules.html
http://pwc.blogs.com/corporatereporting/2014/07/adjusted-performance-measures-time-for-some-ground-rules.html
http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=1176164178963
http://www.iasplus.com/en/projects/completed/framework/framework-joint
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx
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wwwESMA   ESMA’s officielle hjemmeside 

www.esma.euqopa.eu - besøgt d. 21 juli 2014 
 

wwwFASB   Facts about FASB 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495 
 

wwwThomsonONE Begrebsoversigt hos ThomsonONE 

 http://banker.thomsonib.com/ta/help/webhelp/Ownership_Glossary.htm 

 

9.2 Guideline kommentarer 

Alle comment letters til ESMA’s Proposed Guidelines kan findes her: 
http://www.esma.europa.eu/consultation/ESMA-Guidelines-Alternative-Performance-
Measures#responses 
 
Deloitte.ESMAcomment – Deloitte. 13 May 2014.  
 
EFRAG.ESMAcomment – European Financial Reporting Advisory Group. 12 May 2014.  
 
FSR.ESMAcomment – Foreningen for Statsautoriserede Revisorer. 14 May 2014.  
 
FEE.IOSCOcomment – Federation of European Accountants: 

http://www.fee.be/images/publications/Corporate_Reporting/PDF20141105_IOSCO_Bravo_IOSCO_Consul
tation_non_GAAP.pdf 
 

FRC.IOSCOcomment – Financial Reporting Council: 

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/FRC-response-to-IOSCO-
proposed-Statement-on-Non-GA.pdf 
 
KPMG.IOSCOcomment – KPMG: 

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-comment-
letters/Documents/comment-letter-IOSCO.pdf 

 

http://www.esma.euqopa.eu/
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495
http://www.esma.europa.eu/consultation/ESMA-Guidelines-Alternative-Performance-Measures#responses
http://www.esma.europa.eu/consultation/ESMA-Guidelines-Alternative-Performance-Measures#responses
http://www.fee.be/images/publications/Corporate_Reporting/PDF20141105_IOSCO_Bravo_IOSCO_Consultation_non_GAAP.pdf
http://www.fee.be/images/publications/Corporate_Reporting/PDF20141105_IOSCO_Bravo_IOSCO_Consultation_non_GAAP.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/FRC-response-to-IOSCO-proposed-Statement-on-Non-GA.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/FRC-response-to-IOSCO-proposed-Statement-on-Non-GA.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-comment-letters/Documents/comment-letter-IOSCO.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-comment-letters/Documents/comment-letter-IOSCO.pdf
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9.3 Årsrapporter 

Der indgår årsrapporter for 2010 og 2013 – for alle nedenstående virksomheder: 

 

A.P. Møller – Mærsk A/S  

ALK-Abelló B  

Ambu  

Arkil Holding B  

Auriga Industries B 

Bang & Olufsen 

Bavarian Nordic 

Carlsberg 

Chr. Hansen Holding 

Coloplast 

D/S Norden 

Dantherm 

DFDS 

DSV 

Exiqon 

FLSmidth & Co. 

Flügger 

G4S Plc 

Genmab 

Glunz & Jensen 

GN Store Nord 

Greentech Energy Systems 

Gyldendal 

H+H International 

Harboes Bryggerier B 

IC Group 

ISS 
Jeudan 

Københavns Lufthavne 

Lundbeck 

Matas 

Mols-Linien 

NKT Holding 

Nordicom 

Novo Nordisk 

Novozymes 

Onxeo 

Pandora 

Per Aarsleff 

Rockwool 

Royal Unibrew 

Sanistål 

SAS 

Schouw & Co. 

SimCorp 

Solar B 

TDC 

Tivoli 

TK Development 

Tryg 

United Int. Enterprises 

Veloxis Pharmaceuticals 

Vestas Wind Systems 

William Demant Holding 

Zealand Pharma 

Össur 
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Bilag 1 – FASB (2001) – Interviewguide 

 

FINANCIAL PERFORMANCE REPORTING 

VISITS WITH USERS OF FINANCIAL STATEMENTS 

Questions for Discussion 

 

1. In your process of evaluating an entity’s financial performance, do you find that the most important 

part of the information you need is contained in financial statements?   

If not, from what other sources do you get that information?  

2. How do (would) you define financial performance?   

Is it based primarily on operations or is it a broader notion in which financing and other activities 

are equally important?  Do you believe net income is a useful measure of financial performance? 

Do you find other measures more useful?  

3. In evaluating financial performance for a given period, what basis of comparison do you use—prior 

period or long-term trend results?  

4. What parts of a set of financial statements are the most useful to you? Which are of lesser 

importance?  

5. Do you have a few key metrics that are especially important to you? What are they?   

Can they be calculated from information displayed in one or more of the four basic financial 

statements?  

6. Does it matter whether the financial information you need to calculate those key measures is 

displayed directly on the face of financial statements, disclosed in notes to financial statements, or 

provided outside of financial statements? Why?  

7. What financial information do you use in evaluating performance that is especially important to 

you, but usually is not displayed in or calculable from financial statements, and, in your view, 

should be required in any revised standards for financial statements? Why?  
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Bilag 2 – Interviewguide – regnskabsbruger 

 

Briefing 

1. Introduktion af mig selv og hvad mit speciale handler om i hovedtræk. 

Med udgangspunkt i årsrapporten 

2. Hvilke arbejdsopgaver har du i relation til årsrapporten? 

3. Hvor stor en rolle spiller årsrapporten i dit arbejde? 

Finansielle indikatorer 

4. Hvordan vil du definere finansiel performance?  

a. Er det primært baseret på den operationelle del, eller inkluderer det flere aspekter af 

virksomheden? 

b. Synes du at årets resultat er et brugbart mål til at vise den finansielle performance?  

c. Mener du at der er andre performance mål, som beskriver den finansielle performance 

bedre? 

5. Hvilken del af årsrapporten mener du har størst betydning i at belyse denne finansielle 

performance? 

a. Resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter, ledelsesberetning? 

6. Hvilke finansielle indikatorer er specielt vigtige for at kunne vise virksomhedens finansielle 

udvikling? 

a. Driftsresultatet (EBITDA), Resultat af primær drift (EBIT), Årets resultat (net income) – 

(GAAP), Det operative cash flow? (OCF) 

7. Er denne finansielle indikator den samme når du kigger på virksomhedens finansielle performance 

på kort- og lang sigt? 

8. Hvilke typer af finansiel information kigger du på når du skal vurdere din virksomhed ift. andre? 

a. Brug svar fra nr. 6 – Vil det også være det performance mål i anvender, når i skal vurderer 

virksomheden ift. andre? 

9. Hvor nødvendigt er det at sammenligne indikatorerne mellem virksomheder, før end de giver 

mening af lave single analyser ud fra? – Hvilke indikatorer er specielt vigtige i denne 

sammenligning? 

a. Der menes at indikatoren skal kunne bruges i branchen og ikke kun på den specifikke 

virksomhed 

10. Hvilken betydning har det for dig, at de finansielle indikatorer du anvender i dit arbejde, kan 

aflæses direkte i årsrapporten? 

11. I hvilket omfang og hvordan anvender du ’Hoved- og Nøgletals’ oversigten 

a. Hvorvidt mener du at ’Hoved- og Nøgletals’ oversigten dækker virksomhedernes 

væsentligste finansielle faktorer? 

12. I modsætning til de finansielle indikatorer du mener, er vigtige for/i virksomheden – hvad er dit 

indtryk af, om virksomhederne medtager for mange irrelevante indikatorer? 
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13. Anvender i finansielle indikatorer som virksomhederne ikke rapporterer på, men som i finder 

væsentlige for at kunne sige noget om virksomhedens finansielle performance? 

a. Hvorledes ville det give værdi hvis virksomheden begyndte at rapporterer på dette? 

Holdninger til brugen af alternative performance measures 

Kort intro: Alternative performance mål er ikke regulerede efter IFRS, det vil sige at virksomheder har 

mulighed for at udlade eksempelvis special items o. lign. (eks. EBITDA). På baggrund af dette: 

 

14. Hvad er dine tanker om virksomhedernes brug af ikke-regulerede performance mål? 

a. (Årets resultat er IFRS => EBITDA, justeret EBITDA, EBITA, særlige poster etc. 

15. Hvad er fordelene/ulemperne ved at anvende APMs i eksempelvis ledelsesberetning, til at forklare 

årets udvikling? 

16. Hvorvidt mener du at der skal være retningslinjer eller regler for brugen af APMs, og i givet fald, 

kan du nævne hvad du finder hensigtsmæssigt at indføre krav/guidelines om? 

a. Hvad er dine tanker om den form for regulering af APMs ift. de friere muligheder under 

IFRS. 

17. Hvorvidt opfatter du brugen af APMs som relevant og pålidelig? 

a. Hvad gør virksomhederne, eller hvad kan de gøre for at sikre relevans og pålidelighed? 

Tilstrækkelig finansiel information 

18. Hvorvidt mener du at virksomhederne generelt, har et tilstrækkeligt informationsniveau i deres 

finansielle rapportering? 

19. Er der finansiel information som du finder speciel vigtig, men som (ofte) ikke medtages i 

årsrapporten – hvad er din holdning til om det burde tages med? 

a. Tillægsspørgsmål: Mener du at der mangler relevant information i årsrapporten, som kunne 

være regnskabsbrugerne til gavn? 
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Bilag 3 – Interviewguide – virksomhed 

Briefing 

1. Introduktion af mig selv og hvad mit speciale handler om i hovedtræk. 

Introducerende spørgsmål 

2. Hvilke arbejdsopgaver har du i relation til årsrapporten? 

Med udgangspunkt i årsrapporten 

3. Hvor stor en rolle spiller årsrapporten som bindeled når i skal kommunikere jeres finansielle 

resultater til markedet? 

4. Årsrapporten er mere detaljeret end eksempelvis kvartals- og børsmeddelelser – Hvordan ser i 

årsrapportens relevans og brugbarhed ift. disse? 

Finansielle indikatorer 

5. Hvis vi kigger på finansielle indikatorer, hvilke finder du mest repræsentative for at vise 

virksomhedens finansielle udvikling? 

a. Driftsresultatet (EBITDA) 

b. Resultat af primær drift (EBIT) 

c. Årets resultat (net income) 

d. Det operative cash flow? (OCF) 

6. Hvorvidt mener du at ’Hoved- og Nøgletals’ oversigten dækker jeres væsentligste finansielle 

faktorer? 

7. Hvilke typer af finansiel information kigger du/i på når du skal vurdere din virksomhed ift. andre? 

a. Operationelt (EBITDA) 

b. Resultat af primær drift (EBIT) 

c. Omsætning(revenue) 

8. Hvor nødvendigt er det for jer at sætte jeres finansielle indikatorer op i mod andre i branchen, før 

end at de giver mening at styre efter? 

a. Hvilke indikatorer sammenligner i på? 

9. Har du/i indikatorer som i er meget opmærksomme på internt, men som i ikke rapporterer på 

eksternt? 

a. Hvis ja: Hvorfor rapporterer i ikke på disse? Omkostningsfuldt, praktisk, 

konkurrencemæssigt? 

Holdninger til brugen af APMs 

Kort intro: Alternative performance mål er ikke regulerede efter IFRS, det vil sige at virksomheder har 

mulighed for at udlade eksempelvis special items o. lign. (eks. EBITDA). På baggrund af dette: 
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10. Hvad er din/jeres tanker til virksomhedernes brug af ikke-regulerede performance mål? 

a. (Årets resultat er eks. et IFRS mål – EBITDA er ikke) 

b. Altså brugen af eks. adjusted EBITDA / justeret driftsresultat 

11. Hvad er fordelene/ulemperne ved at anvende APMs i eksempelvis ledelsesberetning, til at forklare 

årets udvikling? 

12. Hvilke værktøjer anvender i til at sørge for at den finansielle information opfattes som relevant og 

pålidelig? 

a. Det kan være pressemeddelelser forud for årsrapporten 

b. Udregninger der viser hvordan man er kommet frem til det => Har i konkrete eksempler? 

13. Hvorvidt mener du/i at der skal være retningslinjer for brugen af APMs, og i givet fald, hvilke krav 

kunne du forestille dig var relevante i denne sammenhæng? 

a. Her tænkes på regulering som i USA (Reg. G) 

Tilstrækkelig finansiel information 

14. Hvorvidt tror du at i dækker jeres regnskabsbrugeres behov med den finansielle information i ligger 

i årsrapporten? 

15. I jeres arbejde med årsrapporten – mener i at der mangler relevant information i årsrapporten, 

som kunne være regnskabsbrugerne til gavn? 
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Bilag 4 – Liste over indholdet i ledelsesberetningen 

Kilde: KPMG (2013) 

  

ÅRL Krav til ledelsesberetningen 

§99, stk. 1, nr. 1 Beskrivelse virksomhedens hovedaktiviteter 

§99, stk. 1, nr. 2 Beskrivelse af eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med 
beløbsangivelse 

§99, stk. 1, nr. 3 Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt 
mulig med beløbsangivelse 

§99, stk. 1, nr. 4 Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 

§99, stk. 1, nr. 5 Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning 

§99, stk. 1, nr. 6 Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre 
faktorer, der er lagt til grund for beskrivelsen 

§99, stk. 1, nr. 7 Beskrivelse af virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige 
indtjening 

§99, stk. 1, nr. 8 Beskrivelse af virksomhedens risikoprofil og risikostyring, herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici i det omfang, disse forhold ligger ud over, hvad der almindeligt forekommende 
inden for virksomhedens branche 

§99, stk. 1, nr. 9 Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til 
forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå 

§99, stk. 1, nr. 10 Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden 

§99, stk. 1, nr. 11 Omtale af filialer i udlandet 

§100 Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger, herunder 
begrundelse for eventuelle afvigelser 

§101 5 års hoved- og nøgletal, hvor følgende hovedtal skal indgå: 

 Årets nettoomsætning 

 Resultat af ordinær primær drift 

 Resultat af finansielle poster 

 Resultat af ekstraordinære poster 

 Årets resultat 

 Balancesum 

 Investeringer i materielle anlægsaktiver 

 Egenkapital 
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Bilag 5 – Oversigt over børsnoterede virksomheder 

De analyserede virksomheder er betegnet ”Analyseret” i kolonnen ”Udvalgt”. 

 

Virksomhed Finansiel / Ikke-finansiel Indeks Udvalgt STATUS 

A.P. Møller - Mærsk Ikke-finansielle C20 Analyseret GAAP 

ALK-Abelló B Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret APM 

Ambu Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret APM 

Arkil Holding B Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

Auriga Industries B Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret APM 

Bang & Olufsen Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Bavarian Nordic Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Carlsberg Ikke-finansielle C20 Analyseret APM 

Chr. Hansen Holding Ikke-finansielle C20 Analyseret APM 

Coloplast Ikke-finansielle C20 Analyseret GAAP 

D/S Norden Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Dantherm Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

DFDS Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret APM 

DSV Ikke-finansielle C20 Analyseret APM 

Exiqon Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

FLSmidth & Co. Ikke-finansielle C20 Analyseret APM 

Flügger B Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

G4S plc Ikke-finansielle Large Cap Analyseret APM 

Genmab Ikke-finansielle C20 Analyseret GAAP 

Glunz & Jensen Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

GN Store Nord Ikke-finansielle C20 Analyseret APM 

Greentech Energy Systems Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Gyldendal A Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

H+H International Ikke-finansielle Small Cap Analyseret APM 

Harboes Bryggeri B Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

IC Group Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

ISS Ikke-finansielle C20 Analyseret APM 

Jeudan Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Københavns Lufthavne Ikke-finansielle Large Cap Analyseret APM 

Lundbeck Ikke-finansielle Large Cap Analyseret GAAP 

Matas Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret APM 

Mols-Linien Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

NKT Holding Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret APM 

Nordicom Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

Novo Nordisk B Ikke-finansielle C20 Analyseret GAAP 

Novozymes B Ikke-finansielle C20 Analyseret GAAP 

Onxeo Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Pandora Ikke-finansielle C20 Analyseret GAAP 

Per Aarsleff B Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Rockwool Int. Ikke-finansielle Large Cap Analyseret GAAP 

Royal Unibrew Ikke-finansielle Large Cap Analyseret GAAP 

Sanistål Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

SAS Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret APM 

Schouw & Co. Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 
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SimCorp Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Solar B Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret APM 

TDC Ikke-finansielle C20 Analyseret APM 

Tivoli A/S Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

TK Development Ikke-finansielle Small Cap Analyseret GAAP 

Tryg Ikke-finansielle C20 Analyseret GAAP 

United Int. Enterprises Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Veloxis Pharmaceuticals Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Vestas Wind Systems Ikke-finansielle C20 Analyseret APM 

William Demant Holding Ikke-finansielle C20 Analyseret GAAP 

Zealand Pharma Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Össur Ikke-finansielle Mid Cap Analyseret GAAP 

Alm. Brand Finansielle Mid Cap Finansielle   

BankNordik Finansielle Small Cap Finansielle   

Danske Andelskassers Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Danske Bank Finansielle C20 Finansielle   

Djurslands Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Fynske Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Grønlandsbanken Finansielle Small Cap Finansielle   

Hvidbjerg Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Jutlander Bank Finansielle Mid Cap Finansielle   

Jyske Bank Finansielle C20 Finansielle   

Kreditbanken Finansielle Small Cap Finansielle   

Lollands Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Lån og Spar Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Møns Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Nordea Bank Finansielle C20 Finansielle   

Nordfyns Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Nordjyske Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Nørresundby Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Ringkjøbing Landbobank Finansielle Mid Cap Finansielle   

Salling Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Skjern Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Spar Nord Bank Finansielle Mid Cap Finansielle   

Sydbank Finansielle Large Cap Finansielle   

Topdanmark Finansielle Large Cap Finansielle   

Totalbanken Finansielle Small Cap Finansielle   

Vestjysk Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Østjydsk Bank Finansielle Small Cap Finansielle   

Andersen & Martini B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Atlantic Petroleum Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Berlin IV B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

BioPorto Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Blue Vision A Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

BoConcept Holding B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Brd. Klee B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Brdr.Hartmann Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Brøndby IF Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

CBRAIN Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

ChemoMetec Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   
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Columbus Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Comendo Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Dantax Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

DLH Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Egetæpper B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Erria Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Expedit B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

F.E. Bording B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Fast Ejendom Danmark Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

FirstFarms Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Gabriel Holding Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

German High Street Properties Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Højgaard Holding A Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

InterMail B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Jensen & Møller Invest Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Land & Leisure A Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Luxor B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Migatronic B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Monb.& Thor. B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

NeuroSearch Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Newcap Holding Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Nordic Shipholding Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

North Media Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

NTR Holding B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

NunaMinerals Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

PARKEN Sport & Entertainment Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Prime Office Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Realia Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Re-Cap B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Rella Holding Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Rias B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Roblon B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

RTX Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Scandinavian Brake Systems Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Silkeborg IF Invest B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

SKAKO Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

SP Group Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

SSBV-Rovsing Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Strategic Investments Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

STYLEPIT Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Topsil Semiconductor Materials Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

TORM Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Viborg Håndbold Klub Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Victor International Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Victoria Properties Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Ø.K. Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

AaB Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   

Aarhus Elite B Ikke-finansielle Small Cap Ikke-finansielle   
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Bilag 6 – Samlet oversigt over de analyserede virksomheder og deres nøgletal 

Samlet oversigt over GAAP og APM rapporterende virksomheder 

Oversigten viser deres interne og eksterne faktorer (År 2013; n = 55) 

Parameter definitioner fremgår af afsnit 5.4 

                                
                                

Virksomhed Status Indeks APM DDF INDEKS SIZE REVENUE ROA LEV ROIC OPEX LOSS INSTIT INSIDER ANALYSTS 

APMM GAAP C20 0 0 1 12,46 12,49 5% 0,24 6% 12,34 0 20% 43% 26 

Arkil Holding GAAP Small Cap 0 1 0 5,57 7,93 3% 0,12 5% 7,91 0 23% 15% 0 

Bang & Olufsen GAAP Mid Cap 0 0 0 7,69 7,94 -5% 0,16 -7% 8,01 1 47% 6% 2 

Bavarian Nordic GAAP Mid Cap 0 1 0 7,75 7,10 -3% 0,06 -4% 7,07 1 28% 0% 7 

DSNorden GAAP Mid Cap 0 1 0 9,36 9,40 -2% 0,13 -2% 9,42 1 27% 28% 13 

Exiqon GAAP Small Cap 0 1 0 5,71 4,82 -7% 0,20 -8% 4,89 1 34% 8% 3 

Flügger GAAP Small Cap 0 1 0 6,86 7,54 4% 0,10 5% 7,50 0 0% 59% 0 

Genmab GAAP C20 0 1 1 9,30 6,50 7% 0,00 22% 6,39 0 28% 14% 11 

Glunz & Jensen GAAP Small Cap 0 1 0 4,74 5,93 7% 0,32 10% 5,86 0 7% 12% 0 

Greentech GAAP Mid Cap 0 1 0 7,08 6,31 2% 0,53 2% 6,08 0 2% 71% 1 

Gyldendal GAAP Small Cap 0 1 0 6,60 6,76 6% 0,06 11% 6,67 0 5% 71% 1 

Harboes Bryggeri GAAP Small Cap 0 1 0 6,06 7,20 1% 0,20 1% 7,21 0 16% 15% 1 

IC Group GAAP Mid Cap 0 1 0 7,60 8,11 1% 0,10 1% 8,06 0 19% 53% 2 

Jeudan GAAP Mid Cap 0 1 0 8,84 6,84 4% 0,67 4% 6,50 0 2% 82% 0 

Lundbeck GAAP Large Cap 0 1 0 10,20 9,63 4% 0,09 4% 9,50 0 14% 70% 13 

Mols-Linien GAAP Small Cap 0 1 0 5,80 6,42 9% 0,83 10% 6,28 0 0% 77% 0 

Nordicom GAAP Small Cap 0 1 0 3,32 5,25 1% 1,01 1% 4,44 1 15% 39% 0 

Novo Nordisk GAAP C20 0 0 1 13,17 11,33 39% 0,00 60% 10,88 0 33% 0% 31 

Novozymes GAAP C20 0 1 1 11,18 9,37 15% 0,11 18% 9,09 0 40% 0% 17 

Pandora GAAP C20 0 1 1 10,52 9,11 26% 0,01 35% 8,75 0 29% 4% 12 

Per Aarsleff GAAP Mid Cap 0 0 0 7,24 8,91 4% 0,19 7% 8,88 0 32% 1% 1 

Rockwool Int. GAAP Large Cap 0 0 0 9,94 9,61 7% 0,10 8% 9,53 0 0% 39% 8 

Royal Unibrew GAAP Large Cap 0 1 0 9,00 8,41 10% 0,38 15% 8,27 0 44% 12% 6 

Sanistål GAAP Small Cap 0 1 0 6,61 8,37 1% 0,57 1% 8,35 0 0% 79% 0 

Schouw & Co GAAP Mid Cap 0 1 0 8,58 9,36 6% 0,15 8% 9,31 0 14% 43% 2 

SimCorp GAAP Mid Cap 0 1 0 9,09 7,43 34% 0,00 50% 7,15 0 43% 0% 3 

Tivoli GAAP Mid Cap 0 1 0 7,44 6,60 4% 0,14 5% 6,54 0 0% 57% 0 
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TK Development GAAP Small Cap 0 1 0 6,26 6,45 -10% 0,63 -10% 6,31 1 23% 25% 1 

Tryg GAAP C20 0 1 1 10,35 9,90 5% 0,09 16% 9,69 0 12% 64% 15 

UIE GAAP Mid Cap 0 0 0 8,31 2,07 22% 0,00 22% 5,63 0 14% 41% 1 

Veloxis GAAP Mid Cap 0 1 0 7,06 3,64 -32% 0,11 -40% 4,04 1 45% 43% 2 

William Demant Holding GAAP C20 0 1 1 10,30 9,13 15% 0,32 18% 8,91 0 20% 56% 27 

Zealand Pharma GAAP Mid Cap 0 0 0 7,20 1,88 -42% 0,00 -45% 5,30 1 62% 4% 7 

Ossur GAAP Mid Cap 0 0 0 8,53 7,88 7% 0,22 8% 7,62 0 30% 42% 3 

Coloplast GAAP C20 0 1 1 11,10 9,36 29% 0,01 39% 8,99 0 25% 17% 20 

Dantherm GAAP Small Cap 0 1 0 4,61 6,18 -4% 0,52 -5% 6,17 1 19% 22% 0 

ALK-Abello APM Mid Cap 1 1 0 8,69 7,72 7% 0,11 9% 7,66 0 24% 34% 8 

Ambu APM Mid Cap 1 1 0 7,88 7,23 4% 0,41 6% 7,11 0 17% 46% 2 

Auriga APM Mid Cap 1 1 0 8,46 8,79 8% 0,32 12% 8,71 0 71% 0% 2 

Carlsberg APM C20 1 1 1 11,42 11,11 5% 0,27 6% 10,95 0 100% 0% 30 

Chr. Hansen Holding APM C20 1 0 1 10,11 8,61 11% 0,32 13% 8,32 0 54% 0% 17 

DFDS APM Mid Cap 1 1 0 8,62 9,40 4% 0,28 4% 9,36 0 14% 38% 5 

DSV APM C20 1 1 1 10,35 10,73 8% 0,29 14% 10,67 0 28% 0% 18 

FLSmidth & co. APM C20 1 1 1 9,59 10,20 -2% 0,21 -5% 10,19 1 35% 0% 13 

G4S APM Large Cap 1 0 0 10,58 11,18 -5% 0,10 -7% 11,07 1 77% 1% 16 

GN Store Nord APM C20 1 0 1 10,00 8,82 9% 0,15 12% 8,62 0 44% 0% 21 

H+H International APM Small Cap 1 1 0 6,15 7,14 -5% 0,45 -7% 7,14 1 31% 6% 1 

ISS APM C20 1 0 1 10,40 11,27 3% 0,54 5% 11,22 1 49% 0% 10 

Københavns Lufthavne APM Large Cap 1 1 0 9,99 8,20 12% 0,44 16% 7,72 0 0% 97% 0 

Matas APM Mid Cap 1 1 0 8,73 8,07 6% 0,40 7% 7,92 0 50% 4% 7 

NKT Holding APM Mid Cap 1 0 0 8,76 9,67 3% 0,21 4% 9,64 0 42% 0% 5 

SAS APM Mid Cap 1 0 0 8,54 10,43 0% 0,32 0% 10,38 0 28% 38% 5 

Solar APM Mid Cap 1 1 0 7,88 9,34 1% 0,13 2% 9,34 0 38% 26% 4 

TDC APM C20 1 0 1 10,65 10,11 7% 0,39 9% 9,88 0 60% 0% 24 

Vestas Wind Systems APM C20 1 1 1 10,38 10,72 0% 0,11 0% 10,69 1 36% 0% 17 

                                

GAAP   Average 0,00 0,78 0,22 8,09 7,53 0,05 0,23 8% 7,44 0,25 21% 34% 6,56 

GAAP   Median 0,00 1,00 0,00 7,72 7,71 0,04 0,13 6% 7,62 0,00 20% 34% 2,00 

GAAP   Std. Dev. 0,00 0,42 0,42 2,23 2,25 0,15 0,25 20% 1,82 0,44 16% 27% 8,59 

APM   Average 1,00 0,63 0,42 9,33 9,41 0,04 0,29 5% 9,29 0,26 42% 15% 10,79 

APM   Median 1,00 1,00 0,00 9,59 9,40 0,04 0,29 6% 9,36 0,00 38% 0% 8,00 

APM   Std. Dev. 0,00 0,50 0,51 1,29 1,34 0,05 0,13 7% 1,38 0,45 24% 26% 8,64 
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Bilag 7 – Fuld Pearson (Spearman) correlations matrice - (Output SAS Enterprise Guide) 
 

Pearson Correlation Coefficients                         

Prob > |r| under H0: Rho=0                         

Number of Observations                         

  APM DDF INDEKS Market Cap. REVENUE ROA LEV ROIC OPEX LOSS INSTIT INSIDER ANALYSTS 

APM 1,000 -0,156 0,208 0,291 0,416 -0,030 0,120 -0,068 0,429 0,014 0,468 -0,319 0,232 

    0,255 0,127 0,031 0,002 0,826 0,384 0,620 0,001 0,917 0,000 0,018 0,089 

DDF -0,156 1,000 -0,147 -0,320 -0,181 0,009 0,156 0,016 -0,381 -0,017 -0,323 0,291 -0,267 

  0,255   0,284 0,017 0,186 0,949 0,256 0,910 0,005 0,902 0,016 0,031 0,049 

INDEKS 0,208 -0,147 1,000 0,695 0,520 0,352 -0,177 0,397 0,530 -0,099 0,297 -0,348 0,833 

  0,127 0,284   0,000 0,000 0,009 0,196 0,003 0,000 0,474 0,028 0,009 0,000 

Market Cap. 0,291 -0,320 0,695 1,000 0,697 0,444 -0,409 0,466 0,776 -0,274 0,348 -0,201 0,817 

0,031 0,017 0,000   0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,043 0,009 0,142 0,000 

REVENUE 0,416 -0,181 0,520 0,697 1,000 0,384 -0,099 0,375 0,969 -0,220 0,235 -0,205 0,618 

  0,002 0,186 0,000 0,000   0,004 0,472 0,005 0,000 0,106 0,084 0,133 0,000 

ROA -0,030 0,009 0,352 0,444 0,384 1,000 -0,126 0,981 0,368 -0,595 -0,152 -0,028 0,313 

  0,826 0,949 0,009 0,001 0,004   0,358 0,000 0,006 0,000 0,269 0,838 0,020 

LEV 0,120 0,156 -0,177 -0,409 -0,099 -0,126 1,000 -0,181 -0,264 0,140 -0,188 0,290 -0,282 

  0,384 0,256 0,196 0,002 0,472 0,358   0,186 0,054 0,309 0,168 0,032 0,037 

ROIC -0,068 0,016 0,397 0,466 0,375 0,981 -0,181 1,000 0,343 -0,591 -0,129 -0,060 0,345 

  0,620 0,910 0,003 0,000 0,005 0,000 0,186   0,011 0,000 0,350 0,665 0,010 

OPEX 0,429 -0,381 0,530 0,776 0,969 0,368 -0,264 0,343 1,000 -0,215 0,302 -0,253 0,660 

  0,001 0,005 0,000 0,000 0,000 0,006 0,054 0,011   0,119 0,026 0,065 0,000 

LOSS 0,014 -0,017 -0,099 -0,274 -0,220 -0,595 0,140 -0,591 -0,215 1,000 0,256 -0,304 -0,097 

  0,917 0,902 0,474 0,043 0,106 0,000 0,309 0,000 0,119   0,059 0,024 0,480 

INSTIT 0,468 -0,323 0,297 0,348 0,235 -0,152 -0,188 -0,129 0,302 0,256 1,000 -0,735 0,448 

  0,000 0,016 0,028 0,009 0,084 0,269 0,168 0,350 0,026 0,059   0,000 0,001 

INSIDER -0,319 0,291 -0,348 -0,201 -0,205 -0,028 0,290 -0,060 -0,253 -0,304 -0,735 1,000 -0,356 

  0,018 0,031 0,009 0,142 0,133 0,838 0,032 0,665 0,065 0,024 0,000   0,008 

ANALYSTS 0,232 -0,267 0,833 0,817 0,618 0,313 -0,282 0,345 0,660 -0,097 0,448 -0,356 1,000 

  0,089 0,049 0,000 0,000 0,000 0,020 0,037 0,010 0,000 0,480 0,001 0,008   
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Bilag 8 – TDC årsrapport 2013 

Kilde: TDC årsrapport 2013 – side 5 
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Bilag 9 – ISS Årsrapport 2013 

Kilde: ISS årsrapport 2013 – side 2 
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Bilag 10 – Interview – IFRS Controller hos Novo Nordisk 

 

Hvilken rolle spiller årsrapporten i relation til dit arbejde/din virksomhed? 

Årsrapporten er vores middel til i kommunikationen med regnskabsbrugerne. Det vil sige, at det er vores 

detaljerede beretning om de forskellige aspekter af vores forretning, og hvordan den drives. 

Med hensyn til regnskabsbrugernes behov, så er det meget forskelligt, hvem du spørger. Så hvis man skal ud 

og finde den enkelte, så ville vi sikkert ramme 15-20% af, hvad han/hun kunne tænke sig, men vi prøver at 

ramme det, som vi mener er hovedparten af vores brugeres behov.  Både med hensyn til hvad reglerne 

siger, vi skal oplyse men også, hvad vi selv mener, er vigtige informationer ved siden af, som fortæller hvad 

det er vi laver, og hvorfor vi gør de ting vi gør.  

Vi er jo noteret i Danmark og i USA. Det vil sige, at vi er underlagt to regelsæt omkring offentliggørelse af 

regnskabsmæssige informationer. Det gør, at vores regnskab bliver en kende mere reguleret og,  at vi nogen 

gange møder ting ,som andre danske virksomheder ikke møder. Noget af det som vi specielt har mødt er 

non-GAAP measures. Det er ikke særligt velset ovre på den anden side af havet. Der ser de helst, at når man 

angiver et nøgletal, så skal det være i overensstemmelse med vejledningen på område. Så man kan sige at 

revisor og regnskabsbruger i det hele taget kender det nøgletal, det er ikke et man selv har været inde og 

regulere, eller selv har tilpasset på en eller anden måde. Det er poppet op inden for de seneste par år, hvor 

det for fire år siden ikke var noget problem. 

 

Hvad er jeres holdninger til det?  

Min personlige holdning til det er, at jeg forstår det godt. Når man nogen gange når man ser europæiske 

regnskaber, eller bare danske regnskaber, f.eks. DONG. De har et IFRS regnskab, og så har de ved siden af 

det, de kalder, jeg ved ikke om de kalder det et core regnskab, eller hvad det nu er de kalder det. Men hvor 

de sidder og regulerer en tre til fire poster, fordi de synes, at det passer bedre ind i den ene eller anden 

kategori. Det synes jeg er noget pjat, altså jeg synes, at der er en begrebsramme, som der gælder, og det er 

den, man bør arbejde ud fra, medmindre der er noget exceptionelt eller noget andet man skal vise. Men for 

at sidde og regulere i DONG’s tilfælde, jeg ved ikke om det var en halv eller en hel milliard den ene eller 

anden vej, men det synes for den almindelige regnskabsbruger er nonsens information. 
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I rapporterer jo ikke, I er jo meget strømlignede ligesom i jeres amerikanske version,  og det kan man 

godt læse i forhold til andre årsrapporter. Der optræder mange forskellige nøgletal, justerede osv. 

Med den måde der bliver præsenteret non-GAAP measures på, synes du så at man skal lave noget i stil 

med den amerikanske form 20 under IFRS? 

Form 20F er i virkeligheden regnskabet på amerikansk. Det vil sige at form-20F er et supplement til vores 

almindelige regnskab, som bliver udfyldt for at opfylde reglerne iht. det amerikanske regelsæt på området. 

Så du kan sig,e at form-20F er ligeså meget regnskab,  som vores årsrapport er, når du ser det ud fra et 

amerikansk synspunkt. Jeg syne,s at det man skal gøre, eller bør gøre, er at man bør definerer, de har non-

GAAP measures, som man bruger, sådan så en forholdsvis kyndig regnskabslæser har muligheden for at 

kunne gå ind og se, når de skriver, okay det er rent faktisk det og det, de har trukket fra eller lagt til, eller 

regnet på den her måde. Ellers er der ikke mange, der har en jordisk chance for at se eller forstå, hvad det 

rent faktisk er, der foregår. Og jeg synes også, at man generelt bør prøve at køre det i baggrunden, så det 

vil sige at i mit hoved er statements, det vil sige, resultatopgørelse, balance, egenkapitals opgørelse og cash 

flow, de skal være så rene IFRS mæssigt som muligt, når vi snakker dansk regnskabs, i hvert fald 

børsnoterede. Og så kan du have alt det andet som en del af en note eller som en del af 

ledelsesberetningen, eller hvad man nu vil, men at selve regnskabets formalia på disse statements side bør 

overholdes. 

 

Der er jo egentlig ikke så mange retningslinjer til hvad der skal stå. 

Ikke i Danmark og Europa nej, men i USA er der rigtigt mange. Og faktisk så er det sådan ,at hvis vores 

regnskab, vores pengestrømsopgørelse, nu har jeg selvfølgelig ikke sidste års med, men vores 

pengestrømsopgørelse, den har tidligere haft en opgørelse af vores frie cash flow , og så er det noget med… 

financial resources, som er to non-GAAP measures, som er fjernet nu fra selve statementet, så har vi lagt 

dem om i noten. Fordi at det er måden, man gør det på, ovre på den anden side. Det ved vi, at det også 

kommer herover. 

 

Jeg synes faktisk at der er lidt i begge retninger med hvor USA skal tilrette deres mod vores og.. hvilken 

vej tror du, at det går? 

Jeg tror det går sådan at, hvis man stiller det op, så bliver det en 70/30 i USA’s favør. De er bare stærkere, 

har mere kapital, og mange flere ressourcer, der sidder og regulerer og kontrollerer regnskaber, end man 

har på europæisk plan. Hvis man sammenligner med regnskabsrådet i Danmark, der sidder 5 mennesker på 
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fuldtid og overvåger de børsnoterede danske selskaber. I USA, jamen, bare på pharma har de over 100, der 

sidder og kontrollerer. 

 

En anden ting er investorerne i USA der har penge i Europa, de også gerne vil have, for det er jo svært at 

sammenligne på kryds og tværs, hvor de egentlig synes at deres måske er mere… 

De synes jo at deres er det rigtige, det er det de kender.  

 

Det med de her alternative spørgsmål, jeg synes at vi skal tage dem nu, fordi jeg har nogle uddybende 

spørgsmål til jeres årsrapport. I forhold til hovedoversigte, 5-årsoversigten, hvordan synes du at den skal 

afspejler de vigtigste informationer i har? 

Der synes jeg faktisk, at vi gør, altså i mit hoved rammer vi det, vores regnskabsbrugere efterspørger. Så det 

vil sige, at vi viser noget finansiel performance, og så er der også noget socialt og miljø. Og så er der nogle 

langfristede mål, hvor vi prøver at vise, hvordan klarer vi os i forhold til vores langfristede mål. Jeg syne,s at 

vores 5-årsoversigt er rimelig, selvom vi har lettet ud i de tal, vi viser i forhold til tidligere, så er der 

stadigvæk mange tal. 

 

Synes du at den afspejler jeres virksomhed bedre end de andre, hvor I for tre år siden havde en opgørelse 

på produkt niveau, og sidste år havde en fordelt på lande. 

Jeg synes, at den giver et bedre overblik end den tidligere. Jeg synes selvfølgelig stadigvæk,  at det er meget 

aktuelt og meget relevant at vide,  hvad vores omsætning er på produktniveau eller geografisk. Men det har 

vi bare allerede i segment noten, så i vores hoved er det egentlig at gøre den mere letlæselig, og så sige 

okay – dem der interessere sig for,  hvor meget vi sælger af det og det i Kina, eller hvor meget væksten er 

for moderne insulin i år i forhold til sidste år, de skal nok finde tallene omme bag i segment noten, det er vi 

bestemt sikre på. Så derfor synes jeg egentlig at den blev bedre. 

Hvis vi skal kigge på virksomhedernes finansielle drift, hvilken indikator synes du så giver det bedste overblik 

over hvordan det går for en virksomhed? 

Altså. Jeg synes, at hvis vi tager det helt grundlæggende, så synes jeg, at der er ligger noget omkring, 

hvordan virksomhedens resultat og hvordan har virksomhedens cash flow været i året. 
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Resultat er det årets resultat? 

Jeg synes altid det er lækkert, at starte med årets resultat. Fordi, at årets resultat er et udtryk for, hvordan 

har virksomheden klaret sig også efter, at den har betalt skat. Der er mange, der kigger et par linjer oppe, 

måske før skat, og måske også før goodwill afskrivninger, hvis der er noget, eller impairment hvis der er 

noget af det. Det kan jeg også godt forstå, for så viser man måske mere den core drift, eller den rene drift af 

virksomheden. Men i mit hoved så er skat jo ligeså meget en del af den rene drift af virksomheden. Så jeg 

synes altid, det er lækkert at starte med årets resultat og så bagefter se, okay, er der så et eller andet 

specifikt, har der været en ordentlig nedskrivning på noget bygningsværk eller noget immaterielt aktiv, eller 

et eller andet, og så arbejde sig ind i det på den måde, i stedet for at sige at EBITDA skal være så og så 

meget, eller EBIT skal være så og så mange procent i forhold til omsætning. Det synes jeg ikke giver mig det 

overblik. 

 

Jeg har ikke kunne finde det, men har I haft nogle omstruktureringsomkostninger eller nogen særlige? 

Nej det har vi ikke. Vores regnskab er rent forstået på den måde, at der ikke noget, der bliver vist 

anderledes, fordi man har haft en omstrukturering. Det eneste der har været, og det er en del år siden, eller 

4-5 år siden, der solgte vi en investering i et associeret selskab, hvor vi lavede en regnskabsmæssig gevinst 

på små 2 mia. eller sådan noget lign., og den blev i vores statements vist sådan almindeligt, og så i vores 

nøgletal så havde vi to sæt, det vil sige, at hvor vi havde den almindelige, hvor vi havde den opgjort ud fra 

regnskabstallene og så en, hvor vi havde justeret for den engangseffekt på de langsigtede finansielle mål. 

 

Det giver også god mening. 

Ja fordi det jo et eller andet sted også er en engangseffekt. Men man kan sige for os, vil jeg sige, at tallene 

af vores almindelige drift har sådan en størrelse nu så, at det skal være ret væsentlige ting, der skal ske for, 

at vi skal lave reguleringer af engangseffekter. For at en omstrukturering på, lad os sige, 300 mio. vil ikke 

rykke noget særligt i vores. 

 

Nej så i forhold til jeres størrelse, så kan I godt klare bare at tage omkostninger direkte i driften? 

Ja så kan vi godt klare at se det som almindelig driftsforhold. Men derudover så er vi så også, hvad skal man 

sige, er begunstiget af, at det her er en meget, ikke konservativ virksomhed, men en traditionel dansk 

virksomhed som kører. Vi ved, hvad det er vi er gode til, og det er de,t vi fokuserer på. Så der er ikke så 
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mange opkøb, det gør vi heller ikke noget i. 99.9% er alt sammen intern vækst. Og ud fra et 

regnskabsmæssigt synspunkt, så er det skide lækkert, for så har du heller ikke alle de her reguleringer 

efterfølgende, hvor du skal ind og lave PPA, altså Purchase Price Allocation og så videre og regulerer din 

goodwill efterfølgende og lave impairment test og eventuelle nedskrivninger. Så der er vi begunstiget af den 

måde at drive virksomhed på. 

 

Så man kan sige at jeres vækst er ren organisk?  

Den er organisk ja. 

 

Er der finansielle indikatorer I specielt lægger vægt på, når I skal branchesammenligne jer med andre 

virksomheder? 

Ja, internt kigger man en del på gross margin, fordi det siger noget om den portefølje af produkter i forhold 

til den pri,s du kan gå ud og få. Fordi det er sådan i medicinalindustrien, at jo nyere og bedre produkter du 

har, jo bedre en pris kan du tage. Fremstillingsomkostningerne, de direkte fremstillingsomkostninger, altså 

CoGS, Cost of Goods Sold, de er sjælendt særligt høje i forhold til i andre brancher, når du har den slags 

produkter, hvorimod hvis du har gamle produkter, som muligvis er løbet ud af licens eller muligvis er ude af 

patent, så har du en meget lille margin på dit salg. Så for os er din gross margin altid en indikator på, hvor 

gode og hvor nye produkter har du rent faktisk på markedet. Så kan man også sige at vores evne til at 

generere cash er også vigtig. Det er det fordi at vi gerne vil vise, at vores drift er ren og dvs. at det der 

lander på bundlinjen, også stemmer overens med det, der lander i kassen, når dagen er omme. Fordi vi har 

en meget stor del af aktionærer, som selvfølgelig er interesserede i, at virksomheden har det godt og laver 

et godt overskud, så der kommer et godt udbytte ud. Det er jo evnen til at generere penge, der i 

virkeligheden afgør, om du kan udbetale udbytte eller ej. 

 

Så det bruger I også til at sammenligne jer med? 

Vi bruger, det gør vi ja. Vi ser på de fire finansielle langsigtede mål. Dem bruger vi også, når vi 

sammenligner med andre. Derudover så er det vigtigste, allervigtigste, når man sammenligner inden for 

branchen, det er vækst. Så det vil sige vækst i omsætningen, hvor meget vækster vi i omsætningen i forhold 

til sidste år, og hvor meget vækster de andre i forhold til sidste år. Fordi at det er en måde for os at vise, 

hvor gode produkter har du, og hvor god er du til at få dem skippet ud over rampen og få det solgt. Så 

vækst er rigtigt, rigtigt vigtigt for et medicinalt firma, fordi det siger noget om evnen til at overleve. Der har 
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jo været en del af de store virksomheder i branchen, f.eks. GSK og Sanovi, som er nogen af vores 

konkurrenter, de vækster ikke så meget som vi gør, slet slet ikke. Det er fordi, at de har en masse andre 

produkter, hvor der er en del af dem som løber ud af patent, så der er de lidt hårdere ramt for at gå ud og 

skaffe den omsætning, den nye omsætning, der skal vise, at de også vækster i forhold til os, fordi at vi er 

meget fokuserede på det, vi laver. 

 

Så man bliver nød til at lave nye produkter til at finansiere, når patentet løber ud? 

Det gør du nemlig, altså det er den måde du holder din virksomhed og din produktportefølje i live. Det kan 

godt være, at der går 4 år, så er patentet udløbet, men så har vi et produkt, som er lige ved at blive 

godkendt, som skal ind og overtage det marked, når licensen løber ud. Det er sådan i et medicinalt firma, at 

lige så snart at licensen udløber, så på nogen produkter falder prisen med 90% over natten. Fordi at så kan 

en fabrik i Kina eller Indien producere det til ingen penge. Derfor er det vigtigt. 

 

Har I nogen indikatorer internt, som I egentlig synes ,er rigtig vigtige, men som I ikke rapporterer 

eksternt? 

Nej, jeg vil sige, at vores indikatorer sådan set er de samme, de er bare mere uddybet. Så det kan være, man 

på nogen af vores produkter går længere ned i geografien, så man kan sige, jamen væksten i Europa er 

sådan og sådan, og så kan man sige, hvilke lande i Europa og hvilke produkter er det i de lande. Det er 

noget man bruger i den interne rapportering, hvor man kan sige, at i den eksterne, der summere man mere 

op, der går man ikke dybere ned i regionssplit. 

Men det er ikke sådan, så vi har nogle helt andre nøgletal internt i forhold til eksternt. Det er de samme. 

 

Mener du, at der er noget irrelevant information, hvis vi kigger på det finansielle område? 

Nej det synes jeg ikke. Det gør jeg fordi, jeg er projektansvarlig for den finansielle del af årsrapporten, og 

det har jeg været de sidste fire år. Ved nogle af tallene kan man godt tænke, hvorfor er den der, kan vi ikke 

bare tage den ud? Men der er faktisk analytikere og investorer, der efterspørger de tal, der bliver sat ind. 

Der er også nogen, der efterspørger mere. Det er egentlig et udtryk for, at det er hvad, markedet forventer, 

vi oplyser. Fordi der sidder nogen, specielt omkring vores ratios. Hvad andelen i procent af omsætningen er 

af S&D og R&D. De har nogle analytikere, og de har nogle nøgletal, som de mener, vi skal ligge inden for, 
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eller en virksomhed i vores branche skal ligge indenfor, så prøver de på den måde at benchmarke os i 

forhold til andre, også når de laver deres kalkuler på vores fremtid, så bruger de tal. 

 

Hvis vi går lidt tilbage til de alternative performance mål, der er delte meninger om virksomhederne 

bruger dem strategisk, ikke direkte for at vildlede, men at regnskabsbrugerne bliver vildledt af dem, hvad 

er gør I for at sørge for brugerne opfatter dem som relevante og pålidelige? 

Ja, vi gør det, at for det første så er vi konsistente omkring det. Det vil sige, at det der med at proppe nye 

ting ind og tage nogen ting ud en gang hvert andet år, eller en gang om året og finde på nye mål, det gør vi 

ikke. Det er de samme fire langsigtede mål, og det har de været de sidste mange år. Så det vil sige, at det er 

noget omkring konsistens. Det vil sige, når regnskabsbrugerne hører omkring de tal, så ved de, at dem kan 

de sammenligne med sidste år, og det giver forhåbentlig noget ro i maven. Så er vi definerer vi dem også. 

Og det, synes vi også, er vigtigt. Det giver i hvert fald muligheden for, at man selv kan gå ind og regne efter, 

eller at simulere lidt på det, og sige okay, hvis vi nu antog, at der skete sådan og sådan, hvilken effekt ville 

det så have på deres nøgletal. Så kan man også selv følge med i, om det er et nøgletal, som giver mening, 

eller det er noget, som man tænker, det er noget, de har med for at se bedre ud, end de i virkeligheden er. 

Så det er noget om konsistens og noget om at give oplysninger, så man som regnskabsbruger kan se, 

hvordan det hænger sammen. 

 

Så I havde det også før, I begyndte at aflægge regnskab i USA. 

Det ved jeg ikke, det var tilbage i 80’erne, vi begyndte at aflægge regnskab i USA. Men vi har haft 

definitionerne de sidste 4-5-6 år, hvor jeg har været ansat. 

En tredje ting er, hvis man kigger på det med revisionsbriller, så reviderer revisor jo ikke 

ledelsesberetningen. De laver en gennemgang af den, men reviderer den ikke. Men i gennemgangen af 

dette ligger der jo også, at de efterprøver disse tal. Så for dem vil jeg mene, at hvis man som revisor 

underskriver et regnskab, hvor der er en slags tal i, uden at du har en fornuftig forklaring på, hvordan 

tallene hænger sammen, så bliver det er dårligere regnskab, og det synes jeg, at man fra revisors side skal 

vise, at man har gennemgået. 

 

Synes du også, at der skal være en mere gennemgribende revision af ledelsesberetningen? Eller er det 

tilstrækkeligt, som det er nu? 
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Jeg synes, det er fint, forstået på den måde, at jeg er selv revisor, og en revision af en ledelsesberetning 

giver ikke meget information, som en regnskabslæser kan bruge, for så begrænser du muligheden for 

virksomheden at kommunikerer. Til gengæld skal der også være en form for sanitet i det, du oplyser, så det 

skal ikke være et stort skønmaleri, og der synes jeg, at den nuværende måde, hvor man har en gennemgang 

af det og en kritisk stillingstagen til det, og man skriver om det i sin revisionspåtegning. Det synes jeg faktisk 

er fint. Det er en mellemting hvor det også giver noget troværdighed til ledelsesberetningen. 

 

Vil du mene, der skal være nogle retningslinjer til brugen af alternative performance mål? Meget af det 

går på, at man skal oplyse om det, som I gør, og så skal man skrive, hvordan man har brugt dem. Hvor 

nogle foreslår, at man skal lave afstemninger og vedlægger dem. Mener du, at det er nødvendigt? 

Jeg vil synes, at det vil være ærgerligt, hvis vi skulle til at bruge sider på at lave afstemninger på de par 

nøgletal i den her også. For vi gør det jo faktisk i vores form-20F. Til gengæld forstår jeg godt, at man gerne 

vil have det ind, for det giver en endnu bedre gennemsigtighed for regnskabslæseren. Så jeg har sympati 

for, at man skal lave en eller anden form for afstemning af de tal, hvis det er de er så væsentlige. 

 

Lige for jeres virksomhed er det ikke lige så relevant, men der er andre virksomheder som ligger 

væsentligt mere vægt på eksempelvis EBITDA. 

Eller har korrektioner til det ene eller det andet på grund af omstruktureringer eller hvad de nu kan have 

været inde i, og bruger det som er deres væsentligste måde at kommunikere på, og der synes jeg, at det 

kunne være helt rimeligt, at der var en note eller en forklaring på, hvordan det hang sammen. 

Og jeg tror faktisk også, at der bliver arbejdet på det. Jeg mener, at IASB er begyndt at arbejde på non-

GAAP measures. De har nedsat vidst nok en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvad der sker på tværs af 

lande, der er underlagt IFRS. Så jeg kunne godt forestille mig, at der kom noget om nogle år, der ligger op af 

det, vi ser i USA. 

 

Det er mit indtryk, at der er startet noget, men det er en lang proces, hvis man skal lave noget, der er 

foreneligt med årsregnskabet. Der er en organisation ESMA. De har lavet nogle retningslinjer i 2005, hvor 

de har prøvet at omdefinere dem, hvor meget af det går på at APMs i IFRS egentlig er, det er svært når 

der ikke er nogen retningslinjer for, hvad der skal være med. På den måde er der meget, som falder ind 

under kategorien (APMs), og det kan vel godt blive lidt af et problem. 
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Det kan jeg godt følge. Men det ligger jo helt tilbage til den måde, man regulerer på i Europa kontra USA, 

hvor du har meget mere detail regulering i USA. Jeg synes, at den måde vi gør det på i Europa, kan jeg godt 

lide, fordi det giver den ramme og arbejde inden for. Og så længe at alle arbejder inden for den ramme, så 

er vi nogenlunde i samme retning. Mens det er lidt mere, når man først begynder at plukke nogle forskellige 

ting ind og ud, så er det, at det bliver vanskeligere at sammenligne på tværs. 

 

Regnskabsprisen C20, de skriver, at der skal være en bedre opfølgning på KPI’er i årsrapporten og ikke 

bare ud for 5-årsoversigten. I præsenterer, det som er vigtigt ud fra oversigten? 

Det er sådan lidt om, hvad man godt kan lide. Vi gør det, at vi har tallene her, og så skriver vi en masse om 

det i vores ledelsesberetning, om hvordan året er gået. Der skriver vi om, hvordan udviklingen i vores 

omsætning og hvad omkostninger er gået i forhold til. Det er lidt en beskrivelse af et mismatch mellem 

nogle tal og en beskrivelse. Det optimale, tror jeg, for regnskabslæsere ville være, hvis man kunne flette 

noget mere sammen, hvis man havde dine tal og så også en talmæssig opfølgning knyttet sammen med 

det. Det kan godt være, vi går i den retning på et tidspunkt, men det er også et spørgsmål om 

kommunikation, fordi det er den måde, som vi gør det på nu, det er den måde, som vores investorer og 

analytikere og vores direktion har været ude og snakke med. Det er den måde, de foretrækker at få det på, 

indtil videre i hvert fald. 

 

Der har været en rimelig år til år udvikling i jeres årsrapport, så den afspejler bedre det investorer gerne 

vil have? 

Det er det vi prøver i hvert fald. Vi prøver at flytte os fra tal og compliance, til at fortælle noget mere om, 

hvorfor ser tallene ud, som de gør, og hvad er det, som gemmer sig bag tallene. Det er en rejse, som ikke er 

slut endnu, hvor der popper nye ideer op til, hvordan kan vi gøre det her mere skarpt og relevant.  

Vi er jo ikke så sofistikerede på den måde, der er jo nok andre C20’er, hvor der er mere krudt på.  
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Bilag 11 – Interview – Aktieanalytiker hos Handelsbanken 

 

Jeg kunne godt tænke mig at lave en opgave der handler om at se, hvad virksomhederne tager med i 

deres årsrapport af finansielle indikatorer, og hvad regnskabsbrugerne ser som værende vigtigt, og hvad 

de synes om pålideligheden og relevansen af det. 

 

Overordnet finansiel performance, hvad kigger I på? Kigger I på driften, eller er årets resultat 

tilstrækkeligt til at se, hvordan det går for virksomheden. 

Yes, jamen grundlæggende set, så er det meget forskelligt fra branche til branche, hvad det egentlig er vi 

kigger på. Hvis vi starter med at kigge på banker, der ser vi meget på nettorenteindtægterne. For ligesom at 

se, om der kommer nye kunder til. Er det gebyrerne, de har hævet lidt, eller hvad er det egentlig, der gør, at 

nettorenteindtægterne er steget, som de er. Er det bare en generel udlånsvækst, der gør sig gældende – det 

er simpelthen toplinjen for dem. Så går vi ind og kigger på handelsindtægterne. De kan være meget volatile, 

så derfor vil man normalt ikke kun gå ind og kigge på handelsindtægterne fordi, at det simpelthen er så 

volatilt fra periode til periode. Sidst men ikke mindst, så kigger vi på nedskrivninger på udlån. Det er også en 

vigtig post, som alle faktisk kigger på, og herunder, er der ekstraordinære poster, som gør sig gældende, 

eks. er nedskrivninger på udlån højere eller lavere. Det så vi eksempelvis på Jyske Bank. Der var virkelig høje 

nedskrivninger på udlån, hvorfor var der det? Det var noget ekstraordinært her i Q2, og der går vi altså 

meget ind og kigger på og egentlig ikke kun at tage tingene for gode varer, men at vi dykker endnu længere 

ned, og er der et eller andet, der gør sig gældende for, at rammer det her specifikke tal. Der kan være 

mange underliggende tal, der gør sig gældende, hvor det kan være et enestående tilfælde og ikke en 

gentagende post.  

Derudover-  hvis vi kigger på forsikringer, så har vi combined ratio. Det er, hvor vi går ind ser på, hvor meget 

får du i præmie indtægter, kontra hvor meget du udbetaler til skader, og der handler det om at have en så 

lav combined ratio som muligt. Det lyder egentlig mærkeligt, men du har det, hvor du øverst oppe i tælleren 

har alle dine udgifter, og så har du nede i nævneren alle dine indtægter, du får ind i forbindelse med præmie 

indtægterne. Det virker egentlig mærkeligt, at den skal være så lav som muligt, men når du hører, hvad det 

egentlig er det inkluderer, så er det selvfølgelig klart. Og derfor er det noget, folk virkelig går ind og kigger 

på, jamen har du en god combined ratio, så betyder det, at du har en sund forretning. 

I forsikringsselskaberne kigger du også på investeringsresultatet der. De har jo en kæmpe 

investeringsafdeling, hvor de sætter meget i aktier og obligationer og hvad ellers. Og dermed kan du også 
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se, at hvis aktiemarkedet er gået godt, som vi har set de sidste to år, jamen så ser du også et højere 

investeringsresultat hos de her forsikringer. Så er det er egentlig mange af de ting. Det kan også være, at en 

combined ratio virkelig har været alt for høj, men hvis vi regner med, at der har været et enkeltstående 

tilfælde, som det var med vejreffekten i juli nogle år tilbage, med et kæmpe skybrud, jamen så er det 

selvfølgelig klart, at så bliver det ramt med hensyn til det, og så har det ikke noget at gøre med den 

underliggende forretning. Den kan være solid nok, men vi har haft nogle ekstraordinære effekter, som 

simpelthen gør sig gældende her. 

 

Hvis vi kigger væk fra forsikringer og banker, og mere generelt set 

Jamen hvis vi kigger mere generelt set, så kigger vi mere på omsætningen, der er meget vigtig. Vi kigger på 

EBIT, som selvfølgelig er driftsresultat. Og så kigger vi på omkostningerne, hvad er salgs- og 

marketingsomkostningerne, er de hævet, hvorfor er de hævet? Er det i forbindelse med lanceringen af et nyt 

produkt? Og herunder hvis vi har med Med Tech, altså høreapparats selskaberne og sundhedssektorerne og 

IT sektorerne, jamen hvordan er deres R&D, hvilke omkostninger bruger de til forskning og udvikling. Så går 

vi selvfølgelig ned og kigger på, hvad vi har af nettoresultat. Nettoresultatet har egentlig ikke så stor 

betydning, det er ikke det vi kigger mest på. Så kigger vi på omsætningen. Til sidst kigger vi på 

pengestrømmene og herunder, jamen hvordan er gearingen her, hvor stor gæld har de. Det er meget vigtigt 

i forhold til, om du skal gå ind og vurdere selskabet, er de et solidt selskab, og der går vi i høj grad ind og 

kigger på pengestrømmene.  

Bruger i alle pengestrømmene? 

Ja, vi bruger faktisk dem alle sammen i en overordnet helhed til egentlig at gå ind og kigge på det, og så 

bruger vi et nøgletal, der hedder net debt / equity, hvor vi går ind og kigger på, hvor solidt selskabet 

egentlig er. Det er egentlig meget godt både i forhold til at danne sig et indtryk af, er der mulighed for, at de 

kan komme ud og lave opkøb – eksempelvis hvis vi har en sektor der skal konsolideres. Kan de gå ud og lave 

aktie tilbagekøb, så er det jo positivt for aktierne og investorerne, og hvad med udbytter, det er også en ting 

som aktie tilbagekøb er en underkomponent i forhold til det. 

Men det er de ting, vi i høj grad gør, så vi kigger på, hvad er P/E, altså Price / Earning. Hvad forventer vi af 

aktien, det bruges til at se, om aktien er billig eller dyr. Det er ret væsentligt i vores arbejde. Hvis man skal 

gå ind og se, om en aktie er billig eller dyr, det gør den normalt ved at kigge på en P/E der ligger over de 20, 

så begynder vi at synes, at prisfastsættelsen er en smule anstrengt, men igen skal vi have for øje hvad 

potentialet er. Det er ved det nuværende vækstpotentiale allerede er afspejlet i prisfastsættelsen på 
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nuværende tidspunkt, eller har vi et eller andet, som kan gøre sig gældende, at det egentlig kan 

retfærdiggøres, at den har den her høje prisfastsættelse. Det er sådan lidt, at man går ind og kigger på, at 

det kan være, at vi har en meget anstrengt prisfastsættelse. Det er i hvert fald hvad markedet synes, men 

hvis vi tænker, at markedet måske er lidt pessimistiske, så kan det godt være, at vi har set et eller andet 

potentiale, som markedet ikke har set, og så er det selvfølgelig klart at prisfastsættelsen er for høj fordi, at 

estimaterne ikke er kommet ind endnu. Det er sådan de ting, vi går ind og kigger på. 

 

Der hvor du snakker om en P/E på 20, er det noget du man kan sætte på tværs af brancher? 

Nej du kan ikke ligge det på tværs af brancher, men man begynder normalt at kunne se, eksempelvis 

Novozymes har en P/E der ligger omkring de 30, og der begynder man at kunne se et stretch for, hvis vi 

regner med, at de forventer at have en vækst omkring de 10%, som de skal nå i 2015, jamen så er vi ved at 

potentialet er ved at være prissat, og derfor er den kommet op på det her niveau, så synes vi ikke, at der er 

så meget at komme og hente i den igen. Så det er den måde, vi går ind og kigger på. Det er selvfølgelig 

klart, at hvis du har en aktie i en sektor, som hele tiden kommer med nye produkter, eksempelvis IT-

sektoren, for der skal man hele tiden komme med nye produkter, ellers er et selskab færdigt der, så vil du 

normalt se dem her med en højere P/E end, du vil se et selskab, der ikke kommer med så mange nye 

produkter hele tiden. TDC for eksempel har ikke en særlig høj prisfastsættelse, men det er også fordi, at de 

ikke kommer med nye produkter hele tiden, det skal de ikke, det er almindelig mobiltelefoni. 

 

Så det er P/E er et meget vigtigt mål for jer? 

Meget vigtigt, meget meget vigtigt, det bruger vi hver gang, vi skal ud og forklare en kunde, alle forstår P/E. 

Det er kongen af nøgletal, det føler vi inde hos os. Det er i hvert fald noget, som vi ligger stor vægt på. 

 

Bruger I så de P/E’er der ligger i årsrapporten? 

Vi laver en, der hedder adjusted. Vi laver vores egen, der hedder justeret. Der går vi ind og tager højde for 

alle mulige andre ting. Så den vi anvender, er faktisk ikke den, de er rapporter. Men det er en, hvor vi ligger 

alle mulige andre estimater ind i forhold til, hvad vi mener. Det er således ikke den, de har taget konsensus 

af, men vi går selv ind, og jamen vi kan godt ligge noget andet til, og det gør vi på baggrund af alle de  her 

informationer, om hvorledes vi finder dem relevante og pålidelige. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved, at 

vi holder rigtigt mange møder med selskabet. For en ting, er at du læser noget i en rapport, men du har ikke 

fået det fra hestens egen mund. De har skrevet en masse ting ned, men det giver rigtigt meget, når du 
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sidder og ser kropssprog, attituder og hvilke vendinger de laver. Det er altafgørende, når du også skal 

ligesom finde ud af, er det her selskab godt eller dårligt at investere i. 

Så du stoler mere på et personligt møde end.. 

Selvfølgelig vil jeg alt andet lige stole på det selskabet leverer i en årsrapport, for hvis jeg ikke stoler på det 

der er i en årsrapport, jamen så. Det er noget selskaberne går meget op i når de fortæller til analytikerne, 

selvfølgeligt skal det være relevant og pålideligt, det der er i rapporten. Vi så selv med hensyn til Pandora 

hvor de var ude for et par år tilbage, hvor de havde den her kæmpe nedjustering, der havde de jo været ude 

lige præcis hvor man havde siddet til møder med dem, man var i fuldkommen tro, jamen det her, det går 

fedt, der er ikke nogen problemer for det var hvad vi ligesom havde fået. Så man skal ligesom igen stille sig 

kritisk overfor det man får fra dem, er det pålidelig. Der blev alle analytikerne taget med bukserne nede om 

hælene, fordi at det her var der ingen der havde forventet, den her kæmpe nedjustering, hvor de ingen 

information havde givet overhovedet. 

 

Man kan sige, det er ikke for at sige at det ikke er relevant og pålideligt det der står i årsrapporten, men 

at man bruger møderne til at bekræfte det der står i årsrapporten? 

Lige præcis, det gør man og så dermed også danne sig sit eget indtryk af, for en ting er at de måske 

fastholder guidance, men hvis at du egentlig har hørt på dem at de er meget optimistiske hvad angår 

fremtiden, der kan man godt tænke, jamen de fastholder guidance, men vi tror stadig at der kommer en 

opjustering senere på året, fordi de lyder så bullish, optimistiske som de gør i deres udmeldinger. Så på den 

måde kan man sige, jo det er pålideligt, men de vil også gøre det bedste for investorerne mange gange, så 

derfor kan der være forskellige ting, hvor man venter med opjusteringen til senere på året, der er vi 

simpelthen sikre på at vi kan nå guidance, ift. at skulle ud og lave en nedjustering. Man ser derfor at 

opjusteringerne først begynder at komme i Q2, man vil aldrig gøre det i forbindelse med et Q1 regnskab, det 

vil man aldrig nogensinde se. Så skal det være gået meget bedre end forventet, men det er yderst sjældent.  

 

I forhold til årsrapporten, hvilken del af årsrapporten har størst betydning for det du sidder og laver? 

Hvis vi snakker om resultatopgørelsen, balancen, ledelsesberetningen – noget hvor du tænker, det her 

har den største betydning? 

Det er resultatet, ledelsesberetningen er i og for sig ligegyldig for os, ledelsesberetningen har vi jo fået at 

vide af dem det har været på conference calls, roadshows, og forskellige møder vi har holdt med dem, så vi 

ved egentlig godt hvordan det går. Så ledelsesberetningen er for investorerne, men ikke for analytikerne. 
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Det er ikke noget, vi overhovedet lægger noget i. Vi går ind og tager de clear facts, og så går vi meget ind og 

læser i alle noterne, der er der. For en ting er i selve årsrapporten, der får vi bare det totale resultat, men 

der kan være mange underkomponenter til dette resultat, så der går vi ind og nærlæser de her noter, og 

hvis det er, at vi har spørgsmål til dem i forbindelse med det, jamen så går vi ind og stiller dem til conference 

call’et. 

Så noterne er noget af det vigtigste – de er meget værdifulde. 

 

Hvilke justeringer sidder I og laver, f.eks. til P/E, der går jeg ud fra, at I sidder og laver justeringer ud fra 

noterne, hvor man trækker fra eller ligger til – hvad er det typiske I behandler? 

Jamen det kan variere meget fra selskab til selskab. Fordi det afhænger af, hvad det er de kommer frem 

med. Hvad er der af ekstraordinære poster fra gang til gang. Det er også i forhold til hvad vores egne 

estimater er. Det kan f.eks. være, hvis vi kigger på Royal Unibrew, der aflagde regnskab her. Der så vi, at 

den finske forretning, der gik det meget bedre i Hardwell, end man egentlig regnede med. Så der går vi ind 

og nærlæser, hvad er årsagen til, den er gået ganske fint. Fordi de laver denne opsplitning på geografien. 

Der går vi ind og ser, jamen der skal flyttes noget mere hen i forhold til, hvad vi regnede med. Så vores 

forventninger til omsætningen til Finlands økonomi på trods af, at Finland går rigtigt dårligt, jamen så bliver 

vi nød til at regne noget med oven i, for ellers vil det allerede have haft en effekt på nuværende tidspunkt. 

Og dermed går vi f.eks. ind og laver den justering. 

Det kan også være i forbindelse med andre ting, hvor pengestrømmene er bedre end ventet, det kan være 

mange ting  afhængig af, hvad vi har lagt ind til at starte med. 

 

Hvor meget kigger I så på det, virksomhederne budgetterer eller forecaster med? 

Selvfølgelig går vi meget ind og kigger på det, men vi har vores bet på, tror vi på, at det er pessimistisk eller 

optimistisk i forhold til, hvad vi egentlig har regnet med, og de forventninger vi ligger ud. Vi har jo den her 

terminal værdi, hvor vi har alle de forudsætninger, vi regner med, hvor meget skal den her stige. 

Selvfølgelig kigger vi på, hvad mange økonomier siger. F.eks. hvad regner vi med fra Finland. Der har det 

selvfølgelig stor betydning for, hvordan vil det gå på det finske marked for Royal Unibrew. Eller tror vi, at vi 

får en god dansk sommer. Hvis vi kan se, at prognoserne begynder at se ganske pæne ud, jamen så ligger vi 

noget mere til her. Eller kan det være, at udsigterne for finsk økonomi bliver bedre, jamen så lægger vi 

noget oven i der. Men et eller andet sted, så er det jo også gætværk. Vi aner det jo i realiteten ikke. Vi har 

ikke en kugle, hvor vi kan gå ind og se alle de her ting, men vi kan danne os det bedst mulige grundlag. Hvis 
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man skal være meget kritisk, så kan man sige at vi bet’er. Ja men vi har også nogle gode forudsætninger et 

eller andet sted for at gå ind og gøre det, synes vi selv i hvert fald.  

 

Jeg ved ikke helt hvor meget jeres mål varierer i forhold til virksomhedernes egne estimater. Man kan 

tænke, at virksomhederne bedst selv ved det, men I behandler jo et eller andet sted mange områder 

omkring virksomheden. 

Præcis, et eller andet sted burde virksomheden bedst selv vide det. Men vi danner os, og markedet danner 

sig en ide om, hvad tror vi egentlig, de kan komme ud og levere på baggrund af de her møder, på baggrund 

af de tidligere regnskaber, på baggrund af al den information vi får fra selskaberne. Så det er jo også noget 

selskabet gør, og jeg tror et eller andet sted, at det kan godt være, at selskabet budgettere med nogle ting, 

men hvis de kommer med en opjustering, jamen så er det jo også fordi, det er gået bedre, end de havde 

ventet. Så det kan godt være, at selskabet ved det bedst selv, men de har jo heller ikke en krystal kugle, som 

kan gå ind og sige, hvad sker der om et år. Det kan være valutakurseffekter eksempelvis. Valutakurseffekter 

f.eks. for Novo, og for mange andre selskaber. Men blandt andet Novo, som jo har meget i udenlandsk 

valuta, eksempelvis dollaren, hvis de får medvind derfra, jamen så er det jo super godt, men det er ikke 

noget, de kan regne med på nuværende tidspunkt. Og så kan det være at de opjusterer fordi, det er positivt, 

men det er jo ikke noget, de kan regne med. De ligger et skøn, hvor de tror, at det lander på den her måde. 

Og det er jo egentlig også et bet, de tror måske bedst, og selvfølgelig kender de deres forretning til bunds, 

men et eller andet sted, hvis du har haft kendskab til den her branche i ret lang tid og har siddet med 

selskabet, så kender du også selskabet rigtigt godt. Selvfølgelig er du ikke den, der skal sidde og sætte de 

forskellige budgetter for selskabet, men det gør du alligevel, når du sidder og laver din egen P/E. 

 

Ja, fordi selskaberne jo også er, man må gå ud fra at de er optimistiske i deres regnskab. 

Ja, men det er de også. Men hvis du går ind og bemærker det, er der en del selskabsledere, der går ind og 

nedjusterer og forsøger at tale kursen lidt ned. For at de så senere hen kan komme med en fantastisk 

opjustering, så de kan få aktien til at galopere. Det ser vi mange gange, hvor Alk (ALK Abelló) eksempelvis er 

en fantastisk virksomhed, der gør det her. Hvor han er meget, nu tager vi det lige roligt, så kan der komme 

en filing lige bag efter, hvor vi ved, at der muligvis kommer noget, men vi kan ikke sige noget endnu fordi, at 

der ikke er kommet noget svar, men når det så er kommet, så galoperer den bare op. Et eller andet sted, er 

det også vigtigt for dem, at prisfastsættelsen ikke ser alt for stretch ud. For hvis den ser for stretch ud, så får 

du ikke lige så mange investorer til at handle i din aktie. Så det er et eller andet sted en balancegang for alle 
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de her ledere hele tiden, hvor det så er vores opgave at se igennem, hvordan det er, at de gør det. Også det 

er lige præcis her, hvor du bruger møderne til at se, hvordan er det de står, hvordan reagerer de på de 

spørgsmål du stiller. 

 

Så det er også meget det psykiske og udstrålingen i det. 

Meget, rigtigt meget. Du sidder virkelig som analytiker og vender og drejer alle vendinger de bruger, jamen 

er det positivt eller negativt. Det ser du også med de centrale banker, hvor de vender og drejer de forskellige 

ting. Det gør du også med en selskabsledelse, det er meget vigtigt, og du kan se det på en person. Har 

personen det behageligt med det spørgsmål, du stiller dem, eller hvordan reagerer de. Bliver deres tone 

mere skarp, bliver deres tone blidere, reagerer de på spørgsmålene, og så stiller man jo yderligere 

spørgsmål til det, hvis de er påvirket af det, for at få klarhed om det, så man danner sig et indtryk. 

 

Det er ret interessant, jeg vidste ikke, at det foregik sådan. 

Man kan se meget på mennesker på deres træk om, hvordan de er som person. Hvis de får et spørgsmål, for 

de ved det jo udmærket godt, og som du selv siger, så er de jo udmærket inde i selskabet, så de kan godt 

fornemme, at der er et eller andet på vej. Vi bruger meget seminarerne, hvor de er repræsenteret, og der 

sidder vi jo meget og kigger på, hvordan præsenterer de casen for os. Er de utilpasse, og hvordan og hvor 

ledes. Man er jo bare et menneske, og du kan ikke skjule det. 

 

For lige at få det bekræftet – I sidder jo og laver jeres justeringer på de finansielle indikatorer, der er i 

årsrapporten. Hvilken betydning har det for jer, at de finansielle indikatorer, I bruger til at måle på,  

ligger i årsrapporten, eller laver I jeres egne, som I mener viser virksomhedens udvikling bedre?  

Det er egentlig kun P/E, som vi laver selv. Når rapporten kommer ind, så ligger vi dem ind. Vi har jo alle 

vores estimater, og når årsrapporten eller kvartalsrapporten kommer ud , og så kigger vi på, om den ser fin 

ud, og så holder vi den op imod vores estimater og, om vi selv mener, at vi har ramt rigtigt. Men ellers så 

laver vi egentlig alle vores estimater på dem alle sammen. Tror vi, at de har ret i, eks. omsætningen. Er der 

nogle ting, vi har kigget på, som vi vurderer at have en bedre forståelse for. Der er mange forskellige måder, 

hvorpå analytikerne gør det. Der er nogen, der laver meget omfattende modelarbejde. Det kan være en 

model, der tager høje for forskellige makroøkonomiske faktorer. Det kan eksempelvis være vejret, alle 

mulige prognoser, der ligger i det modelarbejde og laver regressioner angående det. Der kan også være 

nogen, der bare tror, at den stiger med 1,5% per år, det er meget forskelligt. Men et eller andet sted til dit 
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spørgsmål – vi bruger den, men vi har det egentlig fint med, at vi laver vores egne. For nogle gange på 

baggrund af de her ting, så retter vi jo også vores estimater til, eksempelvis når vi har været til møde med 

dem, så kan det være, at vi får noget ny information, og så går vi ind og retter estimatet til efterfølgende. 

Og det har vi det egentlig fint med, for vores opgave er, synes vi, at give investorerne den bedste mulighed 

for at sige, det kan godt være, at selskabet siger det her, men prøv at hør her, vi tror at de er lidt for 

pessimistiske eller optimistiske, og det er jo det arbejde vi gør, og derfor tror vi, at vi giver investorerne den 

bedst mulige opfattelse af, hvad det er, og giver dem en mulighed for at vide, hvordan de kan investere. 

 

Det er vel også derfor, at kursen bliver påvirket af f.eks. jer og alle de andre analytikere, der sidder og 

kommer med deres anbefalinger. 

Helt bestemt, du har måske set Vestas. De kom egentlig med et ganske fint regnskab men fordi, at de, 

undskyld mit udtryk, var lidt klaphat-agtige, at komme deres udmeldinger på conference call’et, hvor de gik 

ud og sagde, jeg tror egentlig ikke, at de selv havde regnet med det, og de har lært meget af det. At de gik 

ud og sagde, at første halvår, Q1 og Q2, havde de fået usædvanligt mange projekter med høje meget høj 

margin. Dermed, som jeg sagde, når investorerne og analytikerne vejer deres ord rigtigt meget. Og når de 

hører den vending, så tænker de, jamen så bliver andet halvår 2014, så må vi jo få langt færre projekter 

med høj margin. Så vil aktien være alt for høj, og dermed skal den falde. Og det som vi ser, med de 

amerikanske huse, som jo virkeligt har mange kunder, som har så meget større market power, hvor de når 

ud til en meget større kreds end vi gør. Det vil sige, at hvis vi laver noget, så har vi noget magt, men vi har 

slet ikke lige så meget magt som eksempelvis UBS eller Merryll Lynch. Fordi de har så kæmpe et apparat, og 

så stor en kundekreds, så de kan bare køre massiv likviditet. F.eks. hvis de ser negativt på en aktie, så kan de 

bare sælge den i så store termer, at de kan flytte flere procent. Det er vi i Danmark ikke i stand til på sådan 

en C20 aktie. Hvad det så er, så er det vores opgave at komme ud og fortælle, hvis mener vi, at markedet 

mangler information. Det er sådan nogle ting, hvor det også er vores opgave at gå ind og fortælle det. 

 

I forhold til det I kigger på ved de her virksomheder, er det så det samme I kigger på, hvad enten det er 

kort eller lang sigt i forhold til de mål I kigger på? 

Der er forskellige mål, hvad enten det er kort eller lang sigt. Men hvis du skal kigge på, om der er en ting der 

er god, så er det pengestrømmene i allerhøjeste grad. Det er selvfølgelig varierende fra kvartal til kvartal, 

der kan det godt være svingende, men det er stadig et mål, der giver et pejlemærke mod den retning, 

selskabet har. Det er meget væsentligt at gå ind og kigge på. Udover det, går vi også ind og kigger på 
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væksten, altså driftsresultatet og omsætningen. Hvordan er growth’en der, det er ret væsentligt. En ting er, 

at den kan være pæn, men er væksten faldende eller er den meget volatil. 

 

Hvor meget skelner I mellem organisk vækst? 

Vi kigger rigtigt meget på organisk vækst. Organisk vækst er noget af det vigtigste for os, når vi kigger på de 

forskellige selskaber. Novozymes er et rigtigt godt eksempel, hvor vi går ind og kigger på den organiske 

vækst af den reelle vækst, hvor det er den, vi tillægger allerstørst værdi. 

 

Hvor meget bruger I ledelsesberetningen og hoved- og nøgletalsopgørelsen i jeres arbejde? 

Vi kigger den hurtigt igennem. Selvfølgelig skimmer vi alt igennem, men som jeg igen sagde, selvfølgelig 

skriver vi nøgletallene ned. For det skal fremgå i det rapporterede fordi, at det er de reelle værdier, der er. 

En ting er vores estimater, men når der kommer nogle rapporterede tal, så sætter vi dem ind i vores 

regneark og ser om nøgletallene er nået. Det er bare det, det er de historiske tal. Der er ikke nogen, der er 

interesseret i, hvad der skete i går. Der er nogen, der er interesseret i, hvad der sker i morgen. Selvfølgelig er 

det interessant på selve dagen, om du er kommet bedre eller værre ud end markedet havde ventet, men når 

dagen har lagt sig, så er det, der er interessant, hvad kommer til at ske i morgen og i fremtiden. Hvad vil 

selskabet præstere. Der er ingen, der er interesseret i, i går. 

 

I forhold til det I mener, der er vigtigt i årsrapporten, hvorvidt mener du så, er der er noget irrelevant 

information i årsrapporten, hvis vi tænker finansielle indikatorer? 

Egentlig ikke, ikke noget jeg kan sætte en finger på. Der er jo de ting, der skal være der. Vi har jo prøvet det 

så mange gange, så vi tager jo bare de ting, vi synes er interessante. Det er jo et selskab, der har en masse 

oplysningspligter, så på en eller anden måde lever selskabet jo op til de ting. Vi kan sagtens finde ud af, 

hvad de interessante informationer for os er. 

 

Mange af de indikatorer I anvender er ikke reguleret i forhold efter IFRS. Hvad er dine holdninger til det? 

Hvad er dine holdninger til, om de burde være omfattet af regulering eller eventuelle retningslinjer? 

Jeg tror egentlig, at de indikatorer vi bruger, ikke er noget der er nyt i sig selv. Et eller andet sted, om de 

ligger der eller ej. Jeg tror egentlig godt, at vi kan finde ud af at skelne. Jeg tror ikke, der er brug for 

regulering på det område. Der har, så vidt jeg ved, ikke været nogen ude og kritisere det. Man kan sige, at 
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eksempelvis analytikernes P/E, er det noget man skal tro på? Det må man opveje mod alternativet jo. Ellers 

tror jeg ikk,e at der er brug for retningslinjer eller regulering. 

 

Spiller det så nogen rolle om virksomhederne justerer deres indikatorer? Eksempelvis ved 

virksomhedernes EBITDA, har det så en betydning om det er justeret eller ikke justeret? 

Egentlig ikke, vi kan godt finde ud af, hvad de har justeret for og hvad der betyder noget. Vi kan bruge 

noterne til at få information. Det, der kan irritere os, det er, hvis de synes, at de fra den ene dag til den 

anden, begynder at rapportere i en anden slags valuta end, de har gjort tidligere, fordi det kræver ret meget 

arbejde af os. Men de andre ting, som de justerer, det kan vi egentlig godt finde ud af, og ellers så spørger vi 

selskabet, hvis der er noget vi er i tvivl om. Så bruger vi deres investor relations til at få forklaringer, 

hvordan er det i er kommet frem til det i årsrapporten, eller hvis vi ikke synes, at deres forklaringer dækker 

100%, så spørger vi altid fordi, at vi skal jo også finde ud af det. 

 

Så kan man sige, at i forhold til det amerikanske marked, hvor de er væsentligt mere regulerede også i 

forhold til brugen af ikke-IFRS mål, så synes du ikke, at det er et problem? 

Jeg synes, at hvis vi tager USA generelt, så skal man gå med livrem og seler. Der skal altid være 

reguleringer. For hvis ikke der er det, så er man bange for, at folk kan komme ud og sagsøge en. Det er en 

helt anden mentalitet, man har i Danmark. Det ser du altid på regnskaberne. De må ikke offentliggøres i 

USA. Jeg synes, at det er et hysteri med nogle af de ting. Men de har jo gjort det, som passer deres 

investorer bedst, og dem der handler derovre. Jeg tror ikke, at det er et problem for danske investorer 

herhjemme overhovedet. Det er ikke noget, jeg hører om, eller anser det for at være, så jeg tror godt, vi kan 

finde ud af det. USA er et andet marked, og der er nogle andre problemstilligner, der gør sig gældende, og 

derfor så har de rettet sig efter det og lavet en masse reguleringer. Umiddelbart vil jeg ikke anbefale, at det 

var noget som havde relevans for Danmark.  

 

Jeg havde en snak med en fra Novo Nordisk, der godt kunne lide den måde, det var styret på, hvor der 

ikke var så meget ind imellem, hvor der ikke var justeret for eksempelvis særlige poster. Hvor han måske 

hældte mere til den amerikanske model. 
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Det vil betyde, at vi skulle tilpasse vores model rigtigt meget. Vi skulle ændre vores ting. Om jeg tror, at det 

vil komme investorerne til gavn? Det tror jeg nu ikke. Det kan godt være, at det vil være lettere for dem at 

læse en årsrapport, og dermed have lettere ved at forstå den, og måske ikke have lige så meget brug for os 

til at skulle forklare det. Det kan selvfølgelig godt være, at det skulle være meningen eller resultatet af det. 

Det tror jeg godt kunne være en af årsagerne. Men umiddelbart ville de stadig skulle bruge os til at finde ud 

af, om en aktie er dyr eller billig, hvis de ikke selv er i stand til at vurdere det. Det vil selvfølgelig for den 

enkelte investor være lettere, men for os analytikere, så er det ligegyldigt. 

 

Jeg tænker professionelle investorer i forhold til private investorer – hvor de private ikke får gennemlæst 

årsrapporten i samme omfang, og måske aldrig kommer helt ned i noterne. Så interessen for en 

regulering skulle mest ligge hos jer og bankerne. 

Det er egentlig meget sjovt at se, hvem der gør det. Jeg mener at ledelsesberetningen for den private 

investor har meget mere at skulle have sagt, som du selv siger. Hvor man får et egentlig summary af, hvad 

der er de vigtigste ting. Hvorimod vi andre vi går ned og gransker alle de her forskellige noter, hvor en privat 

investor ikke har kendskab nok til at kunne gøre det, tid eller lysten til det. Så det er mere os der nørder, der 

sidder og har tid til at kigge på de ting. 

 

Jeres analytikere er jo også branche opdelte, så de følger også virksomhederne på tæt hold. 

Nogle af dem ja, det gør de. Vi har en transport og en pharma analytiker, så har vi en der er meget blandet, 

NKT, FLS, Pandora, mange forskellige ting. Ellers så prøver vi så vidt muligt at have en til samme sektor. Det 

giver en meget højere synergi.  

 

Kigger I, i forhold til finansielle indikatorer, fra land til land? 

Vi går ind og sammenligner i forhold til performance og P/E. Vi dækker ikke andet udenlandsk end norden 

her i Handelsbanken. Vi kan selvfølgelig gå ind og kigge på, hvordan det er gået med deres konkurrenter, 

men ellers går vi ikke ind i detaljer fordi, vi ikke har dækning på dem. Vi holder øje, hvor vi finder ud af, om 

de har overrasket positivt eller negativt, og så fint nok. Vi går ikke ind og nærlæser deres rapport 

fuldstændigt. Vi gør selvfølgelig i forhold til sektorer, hvis vi tager FLS, så kigger vi på det finske Autotek og 

Metso, og dem har vi ellers dækning på – de bliver gransket helt i bund, som vi gør med alle andre. Ellers 

bliver de kun berørt i forhold til ordreindgang og andre store nøgletal. Vi har ikke dialogen med dem på 

samme måde, som vi har med vores egne selskaber.  
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Der kan man sige, at det ville gøre at vores analyse måske blev endnu bedre, hvis vi havde konkurrentens 

med. Det ville så betyde, at vi fik dannet os et endnu bedre syn på, hvordan det går for sektoren, og hvordan 

det generelt går i forhold til vores selskab? 

 

Hvis vi tager årsrapporten som helhed, det informationsniveau der er i den, I bruger deres kommentarer 

til noterne – synes der er tilstrækkeligt med informationer? 

I forhold til os analytikere, professionelle eller almindelige investorer? 

Hvis du kan svare for dem alle tre? 

For private investorer? 

I forhold til en privat investor, så tror jeg, at der er for meget. Jeg tror ikke, at man som privat investor hvis 

man ikke går op i aktier og ikke har et kendskab til det, så har du ikke informationer nok til at kunne danne 

dig et overblik over, om det er et godt selskab eller ej. Det tror jeg simpelthen ikke. 

Hvis du kigger generelt på hele årsrapporten, der er den ikke bruger venlig nok. Du har ledelsespåtegningen, 

hvor du har summeringen, men jeg tror, at det bliver for teknisk, når du går længere ned. 

For professionelle investorer? 

Ja, så er den nok. 

For analytikere? 

Der kan det være, at der er nok, men vi stiller altid spørgsmål til, om vi har forstået det godt nok. 

Simpelthen for at høre, om vi har forstået det godt nok, eller er der noget mere, vi skal være opmærksomme 

på, og dermed, er den fyldestgørende nok. 

 

I har jo altid spørgsmål, bliver I så bekræftet i, om der mangler information, eller bliver I bekræftet mod 

jeres beregninger? 

Vi bliver egentlig bekræftet i det, og så får vi det nok uddybet lidt mere. Men det er også igen en afvejning 

fra selskabet, om den skal fylde 50 eller 100 sider. Vi går jo ned og nørder i regnskabet, og der kan selskabet 

have en anden holdning til, om denne information vil have indflydelse på aktiens værdi, hvis den var taget 

med i årsrapporten. Det er en afvejning, som selskabet gør sig. Vi stiller de spørgsmål, som vi mener, der er 

lidt usikkerhed om, for at være sikker på, at vi har lavet de rigtige antagelser. Men det handler i bund og 

grund om, at vi skal være sikre på, at vi har sat de rigtige estimater. 
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Er der noget information I finder specielt vigtigt, som de ikke tager med? Er der nogle spørgsmål I 

kommer med hver gang? 

Nej egentlig ikke, jeg kan ikke se hvad det skulle være. Når vi holder et conference call, så ringer alle 

analytikere ind, også professionelle investorer. Jeg har ikke kendskab til særligt mange gange, hvor det er de 

professionelle investorer, der har spørgsmål. Det er mest analytikerne. 

Spørgsmålene kan være noget i relation til Carlsberg, hvor vi vil høre deres bud ,hvordan sanktionerne mod 

Rusland vil påvirke salget i den russiske division, hvis der eksempelvis skal være bryggerilukning eller andet.  

Er det kun midlertidige lukninger, eller hvor meget er det? Og der går vi ind og spørger dem, hvor de selv 

har nævnt, at der kunne komme lukninger, er det så midlertidigt eller permanent? Det spørger vi om, fordi 

at det er væsentligt i forbindelse med estimeringen af en omsætning. 

Det kan godt være, at investorerne tænker, nå ja, men et eller andet sted ikke tænker over at det er vigtigt. 

For os er det vigtigt, fordi vi skal estimerer vores fremtidige forventninger. 

 

Der er mange virksomheder der styrer efter EBITDA. Hvad synes du om brugen af målet, når de ligger før 

afskrivninger og nedskrivninger – også før særlige poster for den sags skyld? 

Jeg synes et eller andet sted, at det ikke er det helt rigtigt at bruge. Jeg synes at EBIT, når du trukket alle de 

her forskellige ting fra, og du får det helt reelle billede af, hvad er den rigtige drift, det er det, jeg hæfter mig 

ved, og ikke alle de her forskellige ting. Jeg vil gerne have den underliggende forretning, der er det vigtig, 

om et selskab er solidt eller ej. Hvis du har de her forskellige poster, eksempelvis særlige poster, hvis de er 

enkeltstående, så viser de ikke noget om, selskabet er solidt eller ej. 

Personligt synes jeg, og det ved jeg også, at alle analytikerne derinde de gør, det er, at vi kigger på EBIT. Vi 

bruger meget sjældent EBITDA. Det er simpelthen fordi, vi mener, at det giver det bedste billede af den 

underliggende forretning, så man kan danne sig et billede af, om det forretningen er god eller dårlig. 

 

Det er interessant i forhold til at mange virksomheder styrer efter EBITDA. 

Ja, og det gør vi faktiske ikke, når vi sidder med det. Vi har et online website, hvor vores professionelle 

analytikere kan gå ind og se i en tabel, de vigtigste nøgletal for et selskab. Der er selvfølgelig både EBIT og 

EBITDA, men EBIT står langt højere, det er næsten det vigtigste efter omsætningen, hvor du har EBITDA, der 

egentlig ikke er et, man ligger vægt på. Det er endnu et bevis på at vi ikke synes det er interessant. 
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Du nævnte også at I kiggede på pengestrømsopgørelsen som en samlet ting. Hvad med i forhold til det 

frie cash flow, for det kigger virksomhederne også meget på. 

 

Det gør vi også. Vi starter med kigge på hvordan pengestrømme generelt er. Som underkomponent kigger vi 

på det frie cash flow. Vestas er et oplagt eksempel at inddrage her. Det er meget meget vigtigt hvis du skal 

analysere det her selskab. Der er nogle selskaber, hvor det er mere vigtigt end andre. 

Hos Vestas har det været vigtigt fordi, de ikke har været så gode til at tjene penge. Der har investorerne 

kigget rigtigt meget på cash flow. Og det vil du også se med NKT, der har store problemer med deres 

kabelforretning. Der går du også ind og kigger på deres pengestrømme. Det er selvfølgelig klart i 

forbindelse med størrelsen af din gæld, hvor du ser på net debt / equity.  
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Bilag 12 – Interview – Porteføljemanager hos ATP 

 

Hvilke arbejdsopgaver har du i relation til årsrapporten, og hvad bruger du aktivt fra årsrapporten, når du 

skal kigge på en virksomheds finansielle performance? 

Jeg bruger den skrevne beretning en del. Det som er mest relevant, er segmentopdelingen. Både den verbale 

og den skrevne del af det. Det er klart at alle hoveddelene i form af resultatopgørelse, balance, 

pengestrømsopgørelse og de udvalgte centrale noter i forhold til det, og også segmentopdelingen i noterne. 

Det vil sige, at jeg ikke bruger noterne fra ende til anden, men mere udvalgte dele af det. 

 

Er der noget du kan sige, du bruger mest, eller starter du med ledelsesberetningen for at få en forståelse 

af årsrapporten, eller går du direkte ned til det du mener, er vigtigst i årsrapporten? 

Det er ekstremt forskelligt fra selskab til selskab. Lad mig sige det sådan, hvis der var et selskab ,man skulle 

starte med, som man ikke kendte, så ville man starte med at bladre tingene igennem på den slaviske måde. 

Når man har et selskab, som man kender, hvis det eksempelvis er Carlsberg, så ved vi, at det som er vigtigt 

for dem er, hvad der foregår i Rusland. Så dykker man ned i og læser specifikt om, hvad de har skrevet i 

deres beretning om Rusland, og hvad fortæller deres tal om det. Hvis det er Danske Bank, så kan det være, 

hvordan tabene på lån har udviklet sig, og så dykker man ned i det. Det er sjældent, at man læser bredt om 

virksomheder, man følger fra kvartal til kvartal, men at man dykker direkte ned i de ting, som man ved er 

relevant for virksomheden. 

 

Hvordan sidder du med virksomheder? Sidder du med specifikke virksomheder, eller dækker du en 

bredere portefølje? 

Jeg har nogle, jeg følger. Typisk når man har at gøre med folk, der arbejder med aktier, er de specialister 

inden for forskellige sektorer. Når man sidder generelt og har med danske aktier at gøre, så kan det være 

svært at være specialist, fordi vi har 3 bryggerier, og det kan man ikke få hele dagen til at gå med. Mit 

ansvarsområde er inden for forbrug, så værende sig Carlsberg, Pandora, B&O, TDC, banker og så lidt andet 

der er lidt mere bygge relateret. Det er typisk mit ansvarsområde. 

 

Hvor lang tid har du siddet med dette ansvarsområde? 
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Jeg har siddet med danske aktier i 9 år hos ATP, og den her ansvarsfordeling har jeg haft i 3 år. Det har 

været lidt forskellige i forhold til den bemanding, vi har haft i teamet. 

 

Hvad er din opfattelse af, hvordan virksomhederne rapporterer? Du begyndte at arbejde med aktier ca. 

på det tidspunkt, IFRS blev indført. 

Jeg synes, at der er ting, der er blevet bedre og ting, der er blevet værre. Det er blevet bedre på den måde, 

at selskaberne generelt er bedre til at rapportere i forhold til, hvad der er relevant for investorer, analytikere 

og kreditmarkedet. I det hele tiden at sørge for at flytte fokus på det, som er relevant. Der er til gengæld 

også i forhold til IFRS kommet diverse fyld ind, som er irrelevant. Så et eller andet sted er det både og. Der 

er kommet en masse ting ind, hvor årsrapporten ender med at blive et juridisk dokument, som man ikke kan 

bruge til en vurdering af virksomheden, fordi der er ansvarsfraskrivelse om, at vi skal rapportere på alt 

muligt, så det er lidt både og. 

Det jeg bruger, er sådan set blevet bedre, men der er så kommet mere ind, som er irrelevant. Der er nogle 

årsrapporter, som er blevet alt for store, eksempelvis TDC’s. 

 

Hvis vi kigger på årets resultat som helhed, hvordan anvender du det i dine analyser, og hvordan synes 

du så, det beskriver den finansielle performance ift. de underliggende indikatorer? 

Man er selvfølgelig nød til at kigge på det overordnede resultat og den konsoliderede P&L (Profit & Loss). 

Det øjeblik, hvor vi skal prognosticere fremtiden, det er der, hvor vi dykker ned i segmenterne. Så er det hele 

tiden en afvejning af, at vi gerne vil have det så detaljeret som muligt. Hvis vi tager Carlsberg som eksempel, 

hvis de har oplyst en bruttomargin på gruppeniveau men ikke på segment niveau. Der kan man sige, at den 

bruttomargin på gruppeniveau bliver lidt irrelevant, for den er svær. Når vi ved, at der er store forskelle 

mellem de enkelte segmenter, så er den svær at prognosticere på fordi, at man typisk vil lave 

prognosticeringen nede på segmenterne. 

Man sidder som regnskabsbruger, når man skal prognosticere at ville have så detaljerede informationer 

som muligt. Det er klart, at der er noget konkurrentmæssig information, som Carlsberg selvfølgelig gerne vil 

holde tilbage, hvorfor de ikke fortæller hvad deres bruttomargin er i Rusland. Det har jeg en hvis forståelse 

for. Så derfor så kan man sige, for at kunne lave en prognose på Carlsberg og have en holdning til 

bruttomarginen udviklingen, så er vi nødt til at kigge på det overordnede niveau. Selvom vi som 

udgangspunkt gerne vil lave det helt bottom-up nedefra. Så derfor er det lidt begge dele, hvor det 



 

|130 

selvfølgelig i sidste ende bliver den overordnede gruppekonsoliderede P&L og cash flow, der er det vigtigste, 

Det er det, det munder ud i. 

 

Tror du, at det vil give større værdi i forhold til konkurrenthensynet, hvis de lagde bruttomarginen på 

segmentet niveauet? 

Det vil absolut give større værdi for regnskabslæseren. 

 

Af konkurrencemæssige hensyn vil det så være forværrende for Carlsberg? 

Det er i hvert fald Carlsbergs argument, og det har man lidt svært ved at vurdere. Når man kun har siddet 

og været regnskabslæser og ikke været den, der har udarbejdet regnskabet, så har man svært ved at forstå, 

hvad det ærligt talt skulle betyde. Fordi man måtte mene, at der burde være en rimelig gennemsigtighed i 

markedet, hvis man stiller grossisterne op over for hinanden, byg, vand, bygninger og energi må 

nogenlunde koste det samme for de andre konkurrenter på markedet, og de kan aflæse fuldstændig fra dag 

til dag, hvad konkurrentens priser er. Så jeg har svært ved at se, hvor meget yderligere information de skulle 

få et i regnskab. 

Men som regnskabsbruger taler man imod bedrevidende for at være helt ærlig. 

 

Gør det det svært at sammenligne det på tværs, når du kigger på Carlsberg i forhold til deres 

konkurrenter? 

Der kommer vi ud i det samme. Det skal sige, at det er et element af, at vi ikke har bruttomarginen. Vi har et 

EBIT. Og hvis du tager konkurrenterne, så leverer de det samme. Det er ikke nationale russiske bryggerier, 

men det er internationale bryggerier, der har et segment, der hedder Rusland eller Østeuropa. Så hvis 

Carlsberg åbner op for noget mere, så ville de faktisk give mere end det, konkurrenterne gør. Det vil isoleret 

set for Carlsberg være udmærket, men foran det konkurrenterne leverer. 

 

Kunne man sætte et mål, der beskriver en virksomheds performance bedst, hvis man holder årets 

resultat op imod enten EBIT eller EBITDA eller cash flow? 

Det handler i bund og grund om afkast, egenkapitals forrentning eller afkast af den investerede kapital, det 

er det er der i sidste ende skaber værdi. Og selvom man har et afkast, som er højere end den investerede 
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kapital i forhold til kapitalomkostningerne, så er det det, som skaber værdi for aktionærerne. Det er den 

teoretisk vigtigste. Så er det eksempelvis for TDC et irrelevant mål fordi, at de har en balance, der er pumpet 

kunstigt op af noget goodwill, som bare er opstået, fordi der er en kapitalfond, der har handlet det rundt til 

højre og venstre. Så der giver det tal ikke rigtigt så meget mening, medmindre man justerer for det. Det er 

mere nogle cash flow mål, der er vigtige her, og hvad er TDC’s evne til at generere cash flow ud fra det 

EBITDA resultat, man nu har. Det man læser om i lærebøgerne om EVA osv., er teoretisk set det vigtigste. 

Men når man dykker ned i hver enkelt virksomhed, så vil der være et mål, som er vigtigere for den. 

Og for Carlsberg er der ingen tvivl om, at sådan en EVA eller afkast på investeret kapital er vigtigt også 

fordi, at de har lavet store investeringer. Så det er specielt vigtigt for investeringstunge virksomheder. 

 

På TDC, hvordan ser du deres ekskluderinger af omstruktureringsomkostninger, går du ind og justerer for 

det? 

Det er sjovt, når vi diskuterer TDC og Carlsberg, for det er to virksomheder, der har masser af special items. 

Og i bund og grund når du har en virksomhed, som igen og igen har omstruktureringsomkostninger, og 

leverer telecom, så er det en del af forretningen, at du er nødt til at tilpasse din forretning og lave 

restruktureringsomkostninger år efter år. Så mener jeg, at det bør være en del af den ordinære drift. Det er 

noget af det, der kræves for at nå resultatet. At man så som Carlsberg, hvor man i bryggeribranchen oplever 

et faldende salg, der er man også nødt til at tilpasse sig hele tiden. At de vælger at flytte det ud, har 

tidligere været til stor diskussion, fordi posten historisk set, på et tidspunkt har været kæmpe stor. Det 

vigtigste er, at de specificere det, det vil jeg sige. Om man så vælger at have det inde eller uden for den 

ordinære drift, det kan man selv lave korrektioner på. I forhold til TDC når vi så kommer ud i et cash flow, så 

er de nødt til at være med. For at der kun kan betales udbytte efter de her omkostninger, så der skal de 

selvfølgelig med. Så jeg går ind, afhængig af hvad det er for en virksomhed, hvis det er en virksomhed, der 

laver et opkøb eller et frasalg af en division, så er det sådan set fair nok, og så vil jeg ikke tage den med 

fordi, at det her sker en gang. Men hvis du har en virksomhed som på ongoing basis, der bliver nødt til at 

afholde restruktureringsomkostninger, så mener jeg, at de skal med i den ordinære drift, og så vil jeg tage 

dem med ind. Men som sagt, så er det vigtigst, at virksomheden kan fortælle, hvad det er. Så hvor meget 

over eller under linjen det er, så kan man selv justere for det bagefter. 

Jeg synes som sådan, at det burde med under for det andet virker for regnskabslæseren som om, man 

prøver at sminke tingene. Det er groft sagt, men det vigtigste er, at man specificerer, hvor meget det er. 
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Hvis vi tager den almindelige regnskabsbruger, som analytikere og jer som institutionelle, den 

professionelle investor ville måske korrigere for det, hvorimod den private nok ikke ville. 

Det tror jeg heller ikke, og så er det jo en nem måde at gøre det lidt bedre, end det måske ser ud. Tempoet 

af nyhedsformidling i og med, at Børsen har en artikel om Carlsbergs regnskab 10 minutter efter, det er 

kommet ud. Så er der ikke nogen jordisk chance for at vide om det der er korrigeret for. Det er bare det tal, 

som der står i øverste linje i Carlsbergs regnskab, som bliver sparket direkte ud i medierne. 

 

Hvad så efterfølgende, hvordan følger I virksomhederne? Tager du også med i på deres pressemøder?  

Jeg får rigtigt meget ud af det. Det er i bund og grund den vigtigste information, jeg får om virksomheden. 

Det er ikke kun pressemøder Det er typisk også investormøder, som er lukkede, men og også én til én møder 

med selskabets ledelse, hvor du har en time at stille alle de spørgsmål, du vil og diskutere, hvad der er at 

diskutere. Dels at diskutere regnskabet, hvad er det for nogle ekstraordinære poster, eksempelvis de 300 

mDKK der er brugt på at lukke et bryggeri i Rusland, hvad er det, de er brugt på? Og hvad kan vi regne med, 

løber der mere på? Det er vigtigt at have muligheden for at spørge helt ned til nogle detaljer. Men samtidig 

også at have mulighed for at diskutere selskabets overordnede strategi og se, hvilken strategi man følger i 

Rusland, hvilken prisstrategi følger man, markedsstrategi, produktsegmenteringer osv. Det er det 

allervigtigste. Det at se folk i øjnene er vigtigt. Der får man nogle ting ud, som man aldrig nogen sinde ville 

kunne læse sig til i en årsrapport. Den næste ting er mødet med selskabet. Det er noget andet at snakke 

med interessenter rundt om virksomheden. Det kan være branchespecialister, der har specifik viden om 

maltbyg. Det er jo et marked i sig selv, hvad er udviklingen på det? Det kan være konkurrenter, man møder, 

og det kan være specielle segmenter af konkurrenter eller selskabet selv, hvor – eksempel med TDC – at 

mødes med Komhem, Sveriges svar på YouSee, og hører om de trends, der sker på kabel-tv, hvilke tendenser 

ser man i andre lande. 

Jeg bruger rigtigt meget tid på alt muligt anden information end det, der lige præcis er regnskabsmæssigt. 

Selvfølgelig er det en vigtig del, men al den information, som kører rundt om, er mindst lige så vigtig, eller 

endnu vigtigere. Det handler om, at vi vil lave en prognose af billedet fremadrettet, der er så god som mulig. 

Og dermed en så god som mulig forståelse for, hvad det er selskabet rapporter, og den for man ved at søge 

informationer hos deres interessenter. Regnskabet stadigvæk er selvfølgelig grundlaget, men det er toppen 

af isbjerget og til rigtigt at forstå det, så er der en masse andre lag på. 
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Så hvis vi bruger TDC eksemplet med deres justerede EBITDA, så verificerer du det ved at hente 

informationer fra eksterne kilder? Føler du at det er nødvendigt for at være helt ajour med hvad de også 

rapportere som deres eget forecast? 

Det er klart, at det her handler om, at vi lever i en verden, hvor alt er offentligt information, og der er 

information overload. Alle har al information med det samme, eller i hvert fald har adgang til det. Derfor 

handler det om at være den bedste til at dissekere den her information, og faktisk kunne stille nogle 

spørgsmål til selskabet og andre, så man selv får opbygget en viden til at opbygge en prognose, som der 

ikke er andre, der har. Uden, at det er inside, alle ville kunne lave det, hvis de ville eller kunne. Selvfølgelig er 

det klart, at vi som ATP, har relativt store aktieposter i nogle selskaber, har en bedre adgang til selskaber, 

men vi får ikke noget information, og hvis vi gjorde det, måtte vi ikke reagere på det. 

 

Når du kigger på virksomhederne inden for branchen, nu ligger der ikke så mange inden for hver branche, 

men når du kigger på dem, er det så vigtigt, at virksomhederne justerer for det samme i deres 

underliggende faktorer? 

Ja, det er det. Det er vigtigt, hvis man har et finansielt mål, at man også specificerer målet. Er ens mål 

inklusiv organisk vækst og akkvisitioner, eller hvordan forholder det, man stiler efter? Hvis det er en EBIT-

margin målsætning, er det før eller efter special items? Og at man er stringent i sin rapportering derhen til.  

Eksempel: Carlsberg har et mål om, at de skal øge deres EBIT-margin i Vesteuropa med 50 basispunkter 

hvert år, så er det vigtigt, at vi kan følge den udvikling, og at de er konsistente i den måde, de rapporterer. 

Og der kan man selvfølgelig sige, at det er argumentet for at justere for noget. Hvis det her skal være et 

rent resultat, så er det vigtigt, at man undervejs piller de her ting ud. Ellers så giver det ikke nogen 

troværdighed. Ellers kan man lige pludselig se, at de det ene kvartal gør det ene, og det andet kvartal gør 

det andet. Så er det faktisk relevant, når vi skal måle, hvis vi skal måle virksomhedens underliggende 

udvikling frem til det, så er det relevant at få tingene ud. 

 

Hvorledes føler du, at virksomhederne opfylder dit behov for detaljeret at fortælle, hvilke poster der er 

inkluderet og ekskluderet? 

Hovedparten opfylder behovet. Det er klart, at et roderi som Jyske Bank er ude i øjeblikket efter opkøbet af 

BRF Kredit, hvor de kører til højre og venstre, og jeg tror ikke helt, at de har styr på, hvordan de vil 

præsentere deres underliggende rapportering. Hvis du ser på analytikernes estimater, så ligger de all over 

the place fordi, at det ikke er detaljeret nok. Man har ikke den føling med af, at man ved, hvad den 
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underliggende udvikling i virksomheden er. Det er det, der er problemet, hvis man begynder at blive i tvivl 

om, hvad det er. Der bliver simpelthen for mange korrektioner til, at vi kan holde hånd om, hvad der sker. Så 

bliver det et problem. Det er heldigvis undsætningen. 

 

I forhold til hoved- og nøgletalsopgørelsen i ledelsesberetningen, hvordan mener du, at den opfylder de 

behov, de har? Mener du, at den lister de vigtigste ting en virksomhed styrer efter? 

Problemer er, at den er standardiseret. Derfor kigger jeg stort set ikke på den også fordi, at jeg har mit eget 

regneark eller en analytikerrapport på det. I og med at den er meget standardiseret, og det dermed er, hvad 

der er relevant fra selskab til selskab, så er det begrænset, hvor meget jeg bruger det. 

 

Det hænger vel også sammen med, at du alligevel laver dine egne justeringer? 

Jeg bruger dem egentlig ikke ret meget. Jeg bruger dem, jeg selv beregner, frem for dem virksomheden 

beregner. Der er selvfølgelig nogle ting, som er standard. Hvis du tager omsætningsvækst og EBIT-margin, 

som er rimeligt standard, hvor det er begrænset, hvor mange korrektioner der kan laves.  

 

I forhold til de finansielle indikatorer du bruger, er der så nogle, du anvender, som ikke er i årsrapporten? 

Har I nogle, hvor I synes, at den burde være inddraget i årsrapporten? 

Der er ikke noget generelt. Et EVA kunne godt være relevant. Ellers kan jeg ikke sige noget generelt. 

 

Virksomhederne bruger meget de underliggende finansielle indikatorer til at rapportere om væksten, 

hvorvidt mener du, at de ville kunne undværes frem for årets resultat? 

Der er ingen tvivl om at EBIT og EBITDA er de vigtigste mål undervejs i P&L. EBITDA’s styrke er , at den viser 

virksomhedens cash flow evne. Det er før virksomhedens afskrivninger og diverse reguleringer af finansielle 

instrumenter. Så et eller andet sted er det i forhold til cash flow genereringen gennem DCF-modellen, mit 

indtryk er, at det viser den underliggende forretning bedst. 

 

Har du en holdning til, om det er vigtigst at styre efter EBIT eller EBITDA, eller afhænger det af 

virksomheden? 
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Det er klart, at jeg kigger på virksomheden. TDC skal generere cash flow, og derfor kigger jeg meget efter 

EBITDA hos dem. Hvor du har Carlsberg, hvor det vigtigste er afkastet af den investerede kapital, der er du 

nødt til at have EBIT med. Men på den måde kan de ikke stå alene. Men fra virksomhed til virksomhed kan 

fokus være mere på det ene eller det andet. 

På andre virksomheder kan det være relevant at kigge på EBITA, hvor du piller nedskrivninger ud. Fordi at 

EBITA giver et mere relevant billede af hvad den underliggende drift er. 

Hvis man har en del immaterielle aktiver på balancen af rettigheder eller andet, hvor der er store 

nedskrivningstest, og ens amortiseringer kører op og ned, så kan det sagtens være relevant at rapportere på 

EBITA. Eller så kan det være, at vi ender med at fokusere på noget andet, end det der reelt set er 

virksomhedens underliggende udvikling. 

 

Hvorvidt mener du, at der skal være retningslinjer for brugen af ikke-IFRS mål eller non-GAAP measures? 

Nej det synes jeg faktisk ikke. Hvis man gør, så tror jeg, at man udvander det og gør det irrelevant. Der skal 

være noget form frihed for selskaberne, for at kunne tilpasse en rapportering i forhold til, hvordan de 

mener, en rapportering viser deres virksomhed bedst. Selvfølgelig er der nogle krav til, at det ikke skal være 

en ren gavebod, og at man kan sminke regnskaberne. Men det sørger den underliggende lovgivning for. Det 

må derfor være op til virksomheden selv at bryde ind på det ene eller andet niveau. Jeg er lidt bange for, at 

det bare bliver et juridisk dokument, som man ikke kan bruge til noget. Hvis vi tager et amerikansk 

regnskab, som jo er voldsomt standardiseret, hvor der er en masse fyld i, som man ikke kan bruge til noget 

som helst. 

 

Opfatter du de mål virksomhederne bruger, som relevant op pålidelige? Også i kraft af alle de eksterne 

kilder du anvender? 

Ja og det er jo klart, at når vi taler overordnet strategi med virksomheden, så strategien og den finansielle 

rapportering skal passe sammen. Så kan der selvfølgelig være kvartaler, hvor man sidder og undrer sig over 

noget af det rapporterede. Der kan det være nødvendigt at tage helikopteren og se på virksomhedens 

strategi og se hvordan det hænger sammen. Så er det klart at der er områder hvor man tænker, hvis I vil det 

her, så er I nødt til at ligge noget tyngde her, og der giver vi vores mening til udtryk over for virksomheden. 

Jeg synes et langt stykke af vejen, at det virksomhederne rapportere er relevant. 
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Har du en holdning til om der mangler noget relevant information i regnskabet, som du får fra eksterne 

kilder og ekstra informationer fra virksomheden? 

Ja et gør jeg også. Jeg synes generelt, at kvaliteten er god. Der er forskel på graderne af, hvor godt det er. 

Eksempelvis med Danske Bank for 10 år siden, hvor man havde en finansiel rapportering, der bare skulle 

opfylde kravene. Til at man rent faktisk er ved at give for meget information ud nu. Ved at have risiko for at 

have fact book og 10 forskellige dokumenter på hver kvartalsrapport. Bliver det nice to know eller need to 

know. Eller bliver det alt for ressource tungt for virksomheden.. og ender det med, at nå folk gerne vil have 

mere og mere information, så graver man sig ned i et lille hjørne, som virksomheden skal bruge en masse 

ressource på at forklare, og ledelsen har ingen jordisk chance, og regnskabsfolkene har måske heller ikke. 

Hvis ikke de kan forklare det, så bliver der måske endnu mere usikkerhed om det. Her er helikopteren vigtig, 

for har det reelt set en betydning? 

Jeg synes generelt set, at det er godt, og generelt også at rapporteringen er relevant. Man skal tænke over, 

hvad man rapportere, og hvad man ikke rapporterer i forhold til at falde i den fælde, hvor det bliver for 

meget. Så hellere have det kort og komprimeret, hvor man også lytter til interessenterne, og hvad de mener 

er vigtigt, og derfor have fokus på denne rapportering. 

 

Lytter virksomhederne til jeres holdninger og forslag til forbedringer? 

Ja det synes jeg. De lytter måske allermest, på hvor fokus skal iægges i regnskabet og rundt om regnskabet. 

Og dermed ligeså meget som den ikke finansielle del. Der synes jeg, at virksomhederne er gode til at lytte til 

interessenternes ønsker. Nogle er selvfølgelig bedre end andre. 

 

Hvorvidt mener du, at virksomhederne tager irrelevant information med? 

Lidt at begge dele. Både, at man måske lytter for meget og får en ambition om at fortælle det hele som 

Danske Bank. Men også, at man ender ud i noget, der alt for meget ligner et juridisk dokument, hvor der er 

et noteapparat på 250 sider.  
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Bilag 13 – Interview – Account Manager, Corporate and Institutional Banking hos 

Nykredit 

 

Hvilke arbejdsopgaver har du i relation til årsrapporten? 

Jeg inddrager den på flere måder. Hvis jeg skal lære en kunde at kende. Hvis jeg skal finde ud af, hvilken 

størrelse jeg har med at gøre, så vil jeg læse årsregnskabet. Det kan betegnes som en slags grundviden. Hvis 

det nu f.eks. er en kunde, man går videre med, vil jeg bruge de data, de har i deres årsrapport til at få en 

rating på kunden og til at formidle. Jeg skal jo have det bevilget i en kreditafdeling, der bruger man også 

årsrapporten som beslutningsgrundlag, for om det er en kunde, man vil arbejde videre med. 

 

Så den spiller en stor rolle i beslutningsprocessen? 

Ja det gør den. Så har man jo årlige opfølgninger, hvor man igen får en rating på kunden, og denne rating er 

helt vildt vigtig, fordi den siger noget om, hvor meget kapital vi skal sætte til side på kunden. 

 

Hvordan spiller løbende rapporter, eksempelvis kvartalsrapporter ind? 

Vi rater kun på helårsrapporter. Men halvårsrapporter og kvartalsregnskab bruges til hele tiden at holde øje 

med kunden og se om, de performer, som de skal. En ting er vores rating model, som jo er en model. Der er 

en kvantitativ model DER analyserer på baggrund af nogle nøgletal og absolutte tal. Så er der en kvalitativ 

model, hvor man udfylder en masse spørgsmål, som er knyttet til den branche, kunden har. Så kommer der 

et tal ud i den anden ende, som indikerer, om det er en god eller dårlig kunde. Dertil kommer vores egen 

subjektive vurderinger, altså som kundeansvarlig, der bruger vi kvartalsrapporter, og alt andet man kan 

finde om kunden, til at finde ud af om de har det godt. 

 

Hvis vi kigger på virksomhedernes finansielle performance, hvordan vil du definere, hvordan det går godt 

med en virksomhed? 

Det er meget afhængigt af, hvilken branche vi taler om. Nu sidder jeg meget med ejendomsselskaber, der 

kigger jeg selvfølgelig meget på, hvad forholdet er mellem egenkapital og gæld. Det og så kigger jeg meget 

på rentedækningsgraden, så jeg både har driften og balancen med. Vi kigger også meget på det, vi kalder 
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LTV (Loan-To-Value), men det er ikke så meget et regnskabsmæssigt begreb, det er mere nogle opgørelser, 

vi selv foretager hvor, at vi værdiansætter ejendommen, eller ejendommene og ser hvordan de er belånt. 

På større selskaber, i andre brancher, der bruger vi også NIBD / EBITDA, hvor vi ser på driften i forhold til 

driftssiden. 

 

Styrer I meget efter NIBD/EBITDA? 

Ja, det gør vi faktisk. Det er jo tit sådan, at vi forsyner vores låneaftaler med covenants eller finansielle 

covenants, hvor det er et nøgletal, hvor vi sætter nogle maksimum eller minimumsgrænser for det. Hvis de 

ikke lever op til de krav, vi stiller, så kan vi tilbagekalde lånet eller bede kunden om at indbetale flere penge. 

 

Hvilken del af årsrapporten anvender du så mest, når vi tænker på resultatopgørelse, 

pengestrømsopgørelse, balancen eller noterne? 

Nej det synes jeg faktisk ikke, at man kan. Jeg synes jo, at det hænger sammen. Dog synes jeg, at 

likviditetsopgørelsen har fået en meget større betydning. Ligesom at få indblik i hvor gode de er til at styre. 

Det afhænger også at branchen. For ved et ejendomsselskab, der behøver jeg ikke likviditeten. Men med 

større produktionsselskaber eller handelsselskaber, der er jeg meget interesseret i, om de har styr på deres 

arbejdskapital eller investeringsniveauet. Så der spiller likviditetsopgørelsen en stor rolle. 

 

I forhold til de finansielle indikatorer du synes er vigtig i dit arbejde, hvordan bruger du så de forskellige? 

Hvis jeg kigger på de absolutte tal, altså EBIT, EBITDA eller årets resultat, så kigger jeg mest på en udvikling, 

altså hvordan det er gået i forhold til året før, og i forhold til budgettet. Men hvis jeg skal bruge det i 

covenants, altså låneaftaler, så vil jeg altid have de relative tal med, i form af NIBD/EBITDA, eller ved 

ejendomsselskaber ICR eller DSCR. De siger lidt det samme, men er forskellige ved om det er lån med eller 

uden afdrag. 

 

Hvis vi tager inden for brancher, hvilken finansiel information kigger I så mest på i forhold til finansiel 

performance? Findes der branchespecifikke indikatorer? 

For ejendomsselskaber er der stor sammenlignelighed på tværs i branchen. Når vi kommer uden for 

ejendomssektoren, så bliver det et lidt mere broget billede. Jeg har siddet en del med andelsselskaber, hvor 
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man ikke kan bruge overskudsgrad til særligt meget. Der findes ikke noget generelt, fordi brancherne 

varierer meget. Det kommer også an på selskabet og selvfølgelig også, om der kigges på selskabet i 

forbindelse med et opkøb, for der vil jeg kigge rigtigt meget på gearingen (NIBD/EBITDA).  

Så det er altså meget situationsafhængigt. 

 

I forhold til når du kigger på LTV og andre nøgletal, hvor meget betyder det så for dig, at du kan finde 

informationerne i årsrapporten? 

Altså jo flere informationer jo bedre. Som udgangspunkt. Som regel er vi så tæt på vores kunder, at vi beder 

om yderligere informationer. Hvis der er et ansvarligt lån (shareholderloan), som til tider kan sidestilles med 

egenkapital, så vil vi også bede om yderligere information. Men som udgangspunkt, jo flere informationer vi 

kan få i årsregnskabet, jo bedre. Så har jeg også en idé om, at de revidere, det er også lidt af en 

blåstempling.  

 

Er det noget du oplever som et problem, at du skal ud og indsamle informationer, som mangler i 

årsrapporten? 

Nej, det synes jeg ikke. Ikke i forhold til den dialog vi har, hvor vi kræver af dem, vi samarbejder med. Vi 

stiller et krav for at kunne yde et lån på et ordentligt beslutningsgrundlag. Hvis man nu ikke har en direkte 

dialog med en potentiel kunde, så har jeg jo stor glæde af at kunne læse så meget som muligt ud af 

årsregnskabet. Det vil være ifbm.tilbudsgivning eller opsøgende salg. Så er det en stor kilde til information. 

Det er det allerede i dag. 

 

Så ifbm. med jeres tilbudsgivning, opfylder årsrapporten så de krav I har til den finansielle information, 

hvis I ikke har snakket med kunden? 

Nej, der kan jeg faktisk ikke så tit bruge årsregnskabet. For hvis jeg afgiver, det vi kalder et indikativ 

termsheet, så vil det som regel være ifbm. med et tilkøb. I hvert fald et jeg sidder med nu her. Det er jo 

historisk information, hvor jeg vil have brug for fremadrettet information. Det er klart, at hvis det kommer 

til at indgå, hvis jeg skal have en kaution for en eksisterende, et moderselskab, så skal jeg bruge 

årsregnskabet til at lave en rating og regne lidt på den forretning, vi vil lave. Jeg vil sjældent kunne lave et 

indikativt tilbud uden af få direkte information fra kunden.  
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Hvis vi kigger på der hvor informationerne er, hvor starter du med at finde dine informationer? 

 

Hvis jeg skulle lave en decideret regnskabsanalyse, så ville jeg altid læse ledelsesberetningen, og hvis jeg 

ikke kendte virksomheden, for at forstå dem. Derefter regnskabsberetningen og sideløbende med det, så vil 

jeg altid kigge i resultatopgørelsen og balancen, for at få en fornemmelse af, hvor store de var. 

 

Vil det sige, at du starter med ledelsesberetningen og hoved og nøgletalsoversigten? 

Du mener den 5-års oversigt, der er i starten? Den kan egentlig give meget god information indledningsvis, 

bare lige for at få et overblik. Jeg bruger den dog mest til at skabe et umiddelbart overblik, da vi selv 

efterfølgende laver vores egne beregninger. 

Hvis der skal udbetales udbytte til aktionærerne, så tager vi det altid ud af egenkapitalen, selvom det ikke er 

vedtaget på generalforsamlingen. 

 

Hvorledes mener du, at der er irrelevant information eller irrelevante indikatorer? 

Der er i hvert fald mange sider i den. Men jeg synes egentlig ikke, at der er meget, som er irrelevant. Jeg er 

som regel nede i de fleste noter for at se det igennem og have en idé om, hvad der foregår. På gælden vil jeg 

altid have brug for at gå i noterne. Det samme for omsætningen hvis der er lavet en segmentering. 

 

Hvad er din holdning til ikke-IFRS mål? 

Lige præcis dem, dem vil jeg ikke tage fra årsrapporten fordi, at vi selv har vores modeller til at regne det 

ud. Jeg forholder mig også i regnskabsanalysen til, om de ekstraordinære omkostninger skal være over eller 

under EBITDA stregen. Så på den måde, så længe de tal, jeg taster ind i min model, er reviderede, så vil det 

ikke have den store betydning, fordi at vi selv har modellerne. 

 

Der er nogle virksomheder, der reformulerer de finansielle indikatorer for at vise deres drift bedre, hvad 

er din holdning til det? 

Jeg kunne godt selv finde på at bruge EBITDA / EBITA, der hvor jeg selv synes, at det giver mest mening. Jeg 

kunne finde på at bruge det i vores interne rapporter, for derefter at argumentere for brugen af det, hvorfor 

man gør det ene eller andet. Jeg vil sikkert lade mig inspirere af virksomheden, og hvorfor de lige anvender 
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det ene frem for det andet, hvis det giver mening i forhold til branchen. Jeg tror ikke, vi ville opdage at 

virksomheden ekskluderede noget frem for noget andet fordi, at vi netop indtaster det i vores eget system. 

 

For en uindviet kan man måske blive forledt også nogle gange, hvis pressen drager nogle hurtige 

konklusioner på en ledelsesberetning eller en 5-års oversigt, hvis der skal laves et hurtigt feedback på en 

aflagt årsrapport. Der går vi jo så vidt muligt mere grundigt til værks. 

 

Hvorledes synes du, at der skal være krav til brugen af ikke-IFRS mål? 

Eksempel: i USA skal der ligges et særskilt dokument op, hvor de viser hvordan de anvender og beregner 

deres alternative performance measures. 

Det vil ikke umiddelbart have den store betydning. Men det er klart, at hvis der var nogle principper, at det 

ville skabe opmærksomhed omkring brugen af dem. Jeg har svært ved at vurdere, om der vil være en 

slagside ved at iægge direkte regulering på. Som udgangspunkt synes jeg, at det virker meget fint. Som 

regel findes der også en definition af nøgletallene i årsrapporten, hvis man går lidt grundigere til værks. 

På et uoplyst grundlag - så vil jeg være imod mere regulering. 

Der er jo stor forskel fra branche til branche, og hvad der giver mening at kommentere på. Der bruger vi det 

jo selv meget forskelligt, så jeg synes ikke, at de vil give mening med en overordnet regulering. Jeg kan godt 

se, at det ville give lidt mere brugervenlighed. Hvor den uoplyste, der måske heller ikke havde så meget tid, 

ville kunne drage nytte af det. 

Men jeg har også en fornemmelse af, at aktieanalytikerne går et spadestik dybere. 

USA tendensen er mere cover my ass agtigt, så man ikke kan blive sagsøgt for at træde ved siden af. 

 

Hvorvidt mener du, at der mangler finansiel information i årsrapporten? 

Der er typisk al den information, jeg skal bruge i årsrapporten, ellers så spørger jeg dem bare. I forhold til 

der hvor jeg sidder så nej, så er årsrapporten fyldestgørende. 

Til gengæld får jeg også mange andre oplysninger ved at snakke med kunden. De skrevne vil ikke kunne 

erstatte dialogen, så jeg vil altid have dialogen med kunden, og få dem til at sætte nogle ord på. 

En udvidelse af årsrapporten vil ikke nødvendigvis give mere informationsværdi, det vil ikke kunne erstatte 

dialogen. 
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Får du så en fornemmelse af oplysningerne i årsrapporten, om de er i overensstemmelse med den vej 

virksomheden går? 

Ja det synes jeg faktisk. Jeg har altid været imponeret  ,når jeg har mødt CFO’s, hvor tro de er mod 

årsrapporten, altså hvor god overensstemmelse der er med det, de siger, når man dykker ned i tallene og 

samtidig i forhold til deres præsentation. Jeg synes, at det er en meget troværdig kilde til information ud fra 

de oplevelser, jeg har haft. 

Der er altid meget åbenhed, gensidighed og en god dialog. 

 

Har du oplevet, at virksomhederne har været mindre villige til at dele informationer med jer? 

Jeg sidder primært med store kunder, som er meget professionelle og tit er villige til at give meget 

information. Der er nogle gange, hvor vi får nogle informationer der er kursfølsomt. Her ryger vi på insider 

listen. For nogle kunder skal vi underskrive erklæringer og fra andre får vi bare at vide, at det er fortroligt, 

og vi behandler selvfølgelig alt fortroligt. 

Men jeg synes på trods af det, at de har været gode til at give den information, vi skal bruge. Med mindre 

kunder ved jeg det ikke helt. Min fornemmelse er, at det kan være lidt sværere. Med nogle kunder, der 

måske ikke har lige så meget brug for en bankforbindelse, kan decideret nægte at udlevere information. 

Men jeg synes, at de børsnoterede virksomheder er gode til at give os den ekstra information, vi skal bruge, 

som er relevant.  

 

Synes du, at udviklingen i årsrapporterne er blevet bedre? 

Ja det synes jeg, specielt pengestrømsopgørelserne. Over de 12 år jeg har været i branchen, der er sket 

rigtigt meget. 

Det er blevet meget bedre efter IFRS, der er kommet bedre informationer. 

Eksempelvis ledelsesberetningen synes jeg er god. Det er også godt ,at den er begyndt at blive læst igennem 

af revisor. Det var den ikke til at starte med. 

 

 


