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1. Indledning 

Dagligt bliver vi mødt af mediernes sensations dækning af de danske virksomheders udskiftning af 

administrerende direktører, op-og nedjusteringer af forventninger til årets resultater, 

aktieanalytikernes markedsforventninger, offentliggørelse af delårsregnskaber osv.  

Hvorfor er denne daglige dosis 'investor nyt' blevet så omfattende, hvem bruger disse 

nyhedsinformationer og hvad anvendes de til? Spørgsmålene og svarene på disse er meget 

relevante, men mest af alt er det et udtryk for at der er gang i aktiemarkederne og de danske 

virksomheder har glemt alt om krisetider.    

For at vende tilbage til svarene på de før stillede spørgsmål kan det siges, at det er os alle der bruger 

disse nyhedsinformationer i højere eller lavere grad – I hvert fald os der ser nyhederne på tv eller 

læser dem på internettet eller i aviserne.  

Vi bliver påvirket af positive og negative informationer offentliggjort af og om de danske 

virksomheder. Vi kan enten blive glade eller misundelige på medarbejdernes vegne, når en 

virksomhed meddeler at de giver bonusser til alle deres medarbejdere. Dette medfører at vi danner 

os et billede af hvordan vi ser vores egen arbejdes situation ud fra denne oplysning. 

Vi kan også blive inspireret til at foretage investeringer når vi hører aktieanalytikernes positive 

vurdering af en given virksomhed eller marked. 

Virksomheders offentliggjorte oplysninger er blevet ’allemandseje’, og hvordan vi hver især 

påvirkes af oplysningerne om en given virksomhed, er en god måde at forstå hvordan en aktiekurs 

ikke altid synes at være forudsigelig, da vi alle danner vores egne subjektive indtryk af en 

virksomheds og en markedsværdi ud fra den store mængde af informationer vi kan tilgå. 

Flere af de børsnoterede danske virksomheder tager selv del i denne meningsdannelse, der også kan 

kaldes en værdiansættelse, ved at de levere konkrete forventninger til deres fremtidsudsigter i deres 

offentliggjort årsrapporter og meddelelser til investorerne. 

Det kan derfor være interessante spørgsmål er her om virksomhederne kan holde deres 

forventningsoplysninger objektive nok til at de kan avendes som grundlag for eksterne 

meningsdannelser og værdiansættelser? 
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2. Problemstilling 

Har de børsnoterede virksomheder et incitament til at over -eller undervurdere i deres 

offentliggjorte forventninger til årets resultater, og i så fald hvordan skal en generel tendens 

til over -eller undervurdering ses i lyset af begrebsammens teoretiske principper. Hvordan vil 

over -eller undervurderet forventninger påvirke regnskabsbrugeren og hvilke konsekvenser 

kan det have for de eksterne investorer når de skal vurdere om en investering i 

virksomhedens aktier er gunstig til den pålydende aktiekurs? Disse overvejelser og spørgsmål 

leder mig videre til mit emnes afgrænset problemformulering, der er opstillet i følgende 

afsnit. 

 

2.1 Problemformulering 

Ved brug af statistisk analyse skal projektet belyse om danske børsnoterede virksomheders 

forventninger til årsregnskabet er over- eller undervurderet, med henblik på at: 

 

• Vurdere generelle tendenser til over -eller undervurderinger ud fra begrebsrammens 

principper. 

 

• Vurdere betydningen af forventningerne for regnskabsbrugeren, og konsekvenserne 

for disse, hvis der viser sig en generel tendens til over -eller undervurdering i 

virksomhedens forventninger til årets resultater. 

 

• Undersøge hvorledes aktiekursen påvirkes af en over -eller undervurdering i de 

offentliggjorte forventninger. 
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3. Afgrænsning 

Informationsindsamlingen afgrænses til offentligt tilgængelig information, der inkluderer års-

og kvartalsrapporter i perioden 2012-2016(2016/2017 for Coloplast). Der tages i dette 

projekts analyser ikke højde for informationer omhandlende begivenheder før og efter den 5-

årige analyseperiode. Derved er eventuelle langtidsforventninger udmeldt af virksomhederne 

eller øvrige langtidsforventninger og udsigter på selve markedet, der strækker sig udover den 

valgte periode, ikke med i analyserne.  

 

Under hensyntagen til projektets størrelse, er der udvalgt seks repræsentative børsnoterede 

virksomheders data til anvendelse i analyserne. De følgende virksomheder er udtaget efter 

kriterierne, at de bedst muligt skal repræsentere virksomhederne I fondsbørsens C20 indeks, 

samt være repræsentative for en af de bedst repræsenteret brancher i C20, 

medicinalbranchen, og ud fra dette er disse virksomheder udvalgt;  

Lundbeck A/S, Coloplast A/S, Novo Nordisk A/S, Danske Bank A/S, Carlsberg A/S og  

Pandora A/S.  

 

Der tages udgangspunkt i forventninger (guidance til markedet) til årets resultater ved 

virksomhedernes offentliggørelse af deres Q3 resultater, som holdes op imod de endelige 

resultater ved offentliggørelsen af årsregnskabet Ligeledes kigges der på aktiekurserne på de 

to datoer for henholdsvis offentliggørelsen af Q3 resultaterne og offentliggørelsen af 

årsrapporten. Forventninger udmeldt på øvrige tidspunkter af året, samt den øvrige 

kursudvikling tages der ikke højde for i dette projekt.  

Aktiekurserne analysen er baseret på at lukke kursen på datoen for offentliggørelsen af 

forventningerne/regnskaberne for at belyse den konkrete effekt offentliggørelsen af de 

realiserede tal har på aktiekursen holdt op imod kursen ved offentliggørelsen af 

forventningerne. 
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4. Metode 

Dette projekt viden er bygget op efter nedenstående vidensproduktionsmodel af Ib Andersen, 

som giver en god struktur mellem problemformulering, teori, empiri og konklusioner, hvor 

koblingerne mellem analyse og tolkning og de fire elementer tilfører opgaven en systematisk 

fremgangsmåde (Andersen, 2014).  

 
 

4.1 Opgavens opbygning 
 

Rapporten bygges op, således at jeg først kigger på teori inden for begrebsrammen, 

værdiansættelses teorier, årsregnskabsloven, og om der er eventuel investeringsteori om 

over- eller undervurdering af udmeldte forventninger til det faktiske resultat. Dernæst 

fortages en statistisk analyse af udviklingen, hvor jeg ser nærmere på evt. tendenser til over- 

eller undervurderinger i virksomhedernes offentliggjorte forventninger til årets resultater, i 

forhold til de realiserede resultater, for at svare på om de børsnoterede virksomheder har en 

generel tendens over-eller undervurdere i deres forventninger til årets resultater.  

 

Derefter kigges der nærmere på hvilke konsekvenser og eventuelle årsager der kan være ved 

en generel tendens til henholdsvis over- eller undervurderinger, ved at kigge nærmere på 

begrebsrammens principper, regnskabsbrugeren og aktiekursen. 

  

Dernæst foretages en analyse og vurdering af tendenser til over- eller undervurdering i 

forhold til begrebsrammens principper ved brug af kilder som lærebogen fra eksternt 

regnskab undervisningen, Finansiel rapportering af Jens O. Elling , og årsregnskabsloven. 
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Herefter fortager jeg en analyse af hvordan forventningerne, og konsekvenser af evt. over- 

eller undervurdering af disse, påvirker regnskabsbrugerne. Dette gøres ud fra grundlæggende 

at fastslå hvem regnskabsbrugerne er, og hvordan regnskabsbrugerne anvender 

forventningsinformationerne. Hvordan virksomhedernes troværdighed påvirkes ved over- 

eller undervurderede forventninger fra regnskabsbrugernes synsvinkel, og hvorledes dette 

kan spille ind som en årsag til at forklare virksomhedernes handlinger på området. Til denne 

analyse vil jeg trække på grundlæggende teori fra eksternt regnskabsundervisningen og 

begrebsrammen vedrørende regnskabsbrugeren. Ligeledes vil jeg i analysen inddrage 

værdiansættelses teorier, for at vurdere hvilke konsekvenser virksomhedens handlinger på 

området har på en værdiansættelse.  

 

Tilslut i analysen vil jeg kigge nærmere på om eventuelle over- eller undervurderinger har en 

synlig indflydelse på aktiekursen, ved at holde forskellen på de forventede og realiserede tal 

op imod forskellen i aktiekurserne på de relevante datoer, for ved hjælp af en 

korrelationsanalyse at se om der kan påvises en sammenhæng i mellem de to faktorer. 

Herunder inddrages også funden investeringsteori, for at teste om der er teorier der kan 

påvises en generel tendens til under- eller overvurdering.  Her anvendes også 

værdiansættelsesteori, for at vurdere om teorien kan belyse de årsager der kan være til de 

eventuelle over- eller undervurderinger i forventningerne til årets resultater, når det er belyst 

om der kan påvises en sammenhæng med aktiekursen.  

 

Tilslut i hvert analyse afsnit fortages en opsamling af de forudgående analysers resultater 

vedr. tendenser til over- eller undervurdering i de offentliggjorte forventninger fra de 

børsnoterede virksomheder og hvad det derved betyder for virksomhedens overholdelse af 

begrebsrammens principper, regnskabsbrugeren og aktiekursen, inden de sammenfattes i 

delkonklusioner for endelig at samles til den endelige konklusion, der svarer på projektets 

problemformulering. 

 

Efter den endelige konklusion foretages en perspektivering.  
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4.2  Data indsamling 
I rapporten tages der udgangspunkt i eksterne investors synsvinkel, hvorfor opgaven er 

udarbejdet på baggrund af offentliggjorte regnskaber, statistikker og meddelelser.  

De kvantitative data, som analyserne i denne rapport bygger på består bl.a. af offentliggjorte 

tal fra virksomhedernes årsregnskaber og kvartalsrapporter fra 2012-2016. Endvidere 

bygges rapporten også på statistikker, tal og aktiekurser fra kilder som internetmedierne 

euroinvestor.dk eller borsen.dk. Disse data vil være opgavens primære data. 

De kvalitative data, som f.eks. analysen af de offentliggjorte forventningers sammenspil med 

begrebsrammen, som årsregnskabsloven og IFRS er bygget op om, kommer bl.a. fra artikler 

fra diverse nyhedsmedier, FSR notater, samt fra virksomhedernes 

ledelsesberetninger/guidance i kvartalsmeddelelserne. Disse data vil være opgavens 

sekundære data.  

For at opnå høj validitet og troværdighed i analysen, gennemgår jeg de fundne data via en 

dokumentanalyse ud fra en hermeneutisk læsning.  Ved en hermeneutisk metode tilgang vil 

dette betyde at al virkelighed erkendes (Bransholm Pedersen & Juul, 2012). Denne tilgang 

passer især godt til at de primære data er regnskaber og aktiekurser, som må betragtes som 

faktiske tal.  Derudover vil både de primære og sekundære kilder anvendes supplerende til 

hinanden, hvilket kan medvirke til at styrke validiteten af analysen. 

 

4.3 Reliabilitet og validitet 
 

For at teste om de resultater, der findes frem til i denne opgave, er både reliabilite og valide, 

benyttes en metodisk tilgang til det undersøgte. Reliabilitet vil sige at ved at anvende en 

lignende metode, at samme resultater vil opstå (Joppe, 2000; Kvale, 1997), mens validitet 

defineres som gyldigheden mellem intentionen med det undersøgte og de faktiske fremsatte 

undersøgelsesspørgsmål. Dette understøttes af Joppe (2000), hvor en måling er valid, såfremt 

intentionen med målingen er akkurat. Da der i denne opgave er en matematisk og statistik 

indgangsvinkel til flere af analyserne, underbygger dette ovenstående argument om validitet.  

 

Kigges der på reliabiliteten i data af regnskabsdata og de udmeldte guidance, er opgaven i høj 

grad afhængig af at regnskaberne er fri for målefejl. (Jensen & Knudsen, 2009). Idet at alle 
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regnskaber underskrives af en statsautoriseret revisor, må regnskaberne have en høj grad af 

reliabilitet.   

De udmeldte guidance kan være udsat for manglende reliabilitet og validitet, da disse 

udmeldes subjektivt, på grundlag af en virksomhedsledelse forventninger til fremtiden, med   

baggrund i en virksomheds foreløbige resultater.   

 

5. Teori 

Teorierne der anvendes i dette projekt tager ikke direkte problemstillingen vedrørende mulig 

over- eller undervurdering i forventningerne til årets resultater fra virksomheder der allerede 

er børsnoterede op. Teorien omkring begrebsrammens principper anvendes for at belyse om 

virksomhederne forventningsinformationer overholder disse. 

Værdiansættelsesteori anvendes til analyse af regnskabsbrugerens anvendelse af de af 

virksomheden offentliggjorte forventninger til årets resultater, samt at belyses de 

konsekvenser en potentiel tendens til over-eller undervurdering har for regnskabsbrugeren. 

Der findes flere teorier om underprisfastsættelse af aktiekursen i forhold til nye 

børsnoteringer og deres prospekt, samt teori omkring forventninger, som anvendes i 

makroøkonomiske perspektiver. Derfor har jeg udvalgt den anerkendte ’The Winner’s Curse’ 

teori (Rock, 1986),  indenfor dette potentielt relevante område,  og med en diskussionen af 

teorien vil jeg kigge nærmere på hvorledes den kan overføres til dette projekts 

problemstilling.  

 

5.1  Begrebsrammen 
De danske børsnoterede virksomheder hører under årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse 

D. Virksomhederne skal derfor aflægge deres årsrapport efter årsregnskabslovens regler for 

regnskabsklasse D, samt IFRS-forordningen (Erhversstyrelsen, 2017). Både IASB’s og 

Årsregnskabslovens begrebsramme bygger på den af FASB1 udviklede begrebsrammens generelle 

struktur igennem et forskningsprojekt fra 1979-85 (Elling, 2012).  

Den grundlæggende begrebsrammes målsætning er at danne generelle retningslinjer for, hvorledes 

den finansielle rapportering skal udformes, for at skabe størst mulig værdi ved brugernes 

                                                        
1 Financial Accounting Standards Board 
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beslutningstagning. Begrebsrammen består af 5 niveauer, som kan ses i figur 5.1, der med 

udgangspunkt i niveau 1 ’Brugernes informationsbehov danner et deduktivt system. I 

Årsregnskabslovens §13 er de traditionelle rammebestemmelser sammensat i ni grundlæggende 

forudsætninger.  

 

Figur 5.1 Begrebsrammens 5 niveauer 

 

Herefter vil jeg redegøre for de grundlæggende principper i begrebsrammen, og derefter diskutere 

relevansen af principperne i forhold til projektets problemstilling, og hvordan teorien vil blive 

anvendt i projektets analyser.  

5.1.1  Begrebsrammens principper 

Niveau 1 ’Brugernes informationsbehov’, findes der både primære og sekundærer interessegrupper 

blandt brugere at virksomhedernes regnskaber. Det er almen opfattelse at der er forskellige 

informationsbehov imellem de forskellige regnskabsbrugere, også kaldet heterogene 

informationsbehov, f.eks. imellem investorer, ansatte og samfundet (Elling, 2012). De forskellige 

informationsbehov kan også opstå fordi regnskabsbrugeren har forskellig regnskabsmæssig erfaring 

og forståelse, ligesom de to investorer grupper i Rock’s ’Winners curse’ teori (Rock, 1986). Nogle 

har behov for let forståelig overbliksinformation, og andre, som den professionelle analytiker, har et 

krav om detaljeret oplysninger, for at de kan vurdere hvordan det går for virksomheden.   
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På trods af at regnskabsbrugerne kan være meget forskellige, og have forskellige forudsætninger for 

at forstå et regnskab, så har IASB forudsat, at der er en betydelig fællesmængde i 

regnskabsbrugernes informationsbehov. Der augmenteres for at når investorernes omfattende 

informationsbehov er dækket, så er de øvrige regnskabsbrugeres informationsbehov ligeledes 

dækket (Elling, 2012). Virksomhedens finansielle rapportering bør i forhold til begrebsrammens 

principper, indeholde informationer der understøtter de primære bruger, herunder nuværende og 

potentielle investorer, bedst muligt i at prognosticere pengestrømmene, således at de kan anvende 

det til at vurdere virksomhedens værdi. Ifølge konvergensprojektet er prognoseopgaven den 

primære informationsbehov der skal dækkes med årsregnskabet (ibid.). Kontrolopgaven, der er 

bagudrettet, har til formål at kontrollere at ejere kan kontrollere, at ledelsen har udnyttet de 

muligheder der er for at skabe værdi til aktionærerne. Ifølge konvergensprojektet dækkes 

kontrolopgavens informationsbehov af prognoseopgavens, da de der er interesseret i kontrol af 

ledelsen også er interesseret i ressource allokations beslutninger, som f.eks. om der skal købes, 

sælges eller beholdes aktier eller udlånes kapital. Fordelingsopgaven anses også af 

konvergensprojektet at være indeholdt i prognoseopgaven, da det handler ressourceallokering 

imellem virksomheden og investorerne, og det baseres på virksomhedens evne til at generer 

nettopengestrømme i fremtiden (ibid.). 

 

Niveau 2 Kvalitative egenskaber, for at den finansielle rapportering kan anvendes af 

regnskabsbrugeren til prognosticering, skal den indeholde en række kvalitative egenskaber, der kan 

ses i figur 5.2 (ibid.).  
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Figur 5.2 Kvalitative egenskaber 

 

For at have højest nytteværdi for de primære brugere bør den finansielle rapportering besidde en 

kombination af de grundlæggende kvalitative egenskaber, relevans og validitet. 

Relevante informationer er de informationer, der kan gøre en forskel for regnskabsbrugerens 

beslutninger omkring investeringer. Relevant information kan enten have prognoseværdi eller 

bekræftelsesværdi, eller besidde begge dele. Prognoseværdi er information der giver værdi som 

input til prognoseprocessen. Ved bekræftelsesværdi forstås information der gør det muligt at enten 

bekræfte tidligere forventninger eller ændre disse forventninger på baggrund af den nye 

information. Hvad enten informationen bekræfter eller danner grundlag for en ændring for 

regnskabsbrugeren, så påvirker det tilliden til tidligere forventninger og gør derved en forskel for 

regnskabsbrugerens beslutninger (ibid.).  

For at den finansielle information indeholder valide kvalitative egenskab, skal den være en 

afbildning af det økonomiske indhold af de underliggende ressourcer, fordringer i ressourcer og 

transaktioner og begivenheder der ændrer dem (ibid.).  Derfor dækker denne egenskab kravet om 

substans over form. Validitet opnås derfor når indholdet i den finansielle rapportering gengiver de 

underliggende økonomiske fænomener fuldstændigt, neutralt og fejlfrit (ibid.). 

Fuldstændig betyder, at den finansielle rapportering indeholder alle de informationer om 

underliggende økonomiske begivenheder der er nødvendige for at der kan træffes rationelle 

investeringsbeslutninger og lignende. Da den finansielle rapportering ikke kan indeholde alle 
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informationer, vedrører validitet derfor også den information der tilbageholdes (insider 

information).  Indholdet af den finansielle rapportering skal derfor være repræsentativt for det 

fuldstændige billede (ibid.).  

Neutral står for at regnskabsinformationen ikke må vise et farvet billede (biased information), der 

påvirker brugerne i en bestemt retning, herunder hvis virksomheden offentliggøre pessimistiske 

eller optimistiske årsregnskaber (ibid.). Derfor er neutralitet en essentiel komponent under validitet, 

for hvis der gives biased information, så er informationen ikke valid i forhold til de underliggende 

økonomiske fænomener den skal repræsentere. 

Fejlfri hører under kvalitative egenskaber, da den økonomiske aktivitet foregår under usikkerhed og 

er præget af skøn, som f.eks. hensættelser under passiver, og varedebitorer der afhænger af 

kundernes betalingsevne. Derfor er det nødvendigt, at der er et minimum af nøjagtighed for at 

validitet er en del af gengivelsen af de økonomiske fænomener i årsregnskabet (ibid.). 

 

De forstærkende kvalitative egenskaber har funktionen at forøge den samlede finansielle 

informations beslutningsnytte, ved anvendelse af egenskaberne sammenlignelighed, 

verificerbarhed, rettighed og forståelighed (ibid.).  

Sammenlignelighed skal udbygge beslutningsnytten af den finansielle rapportering. For 

regnskabsbrugeren er det vigtigt at kunne virksomhedssammenligne, samt at kunne 

tidssammenligne inden for en årrække på en given virksomhed. Hvis disse sammenligninger ikke er 

mulige, er nytteværdien af informationen i den finansielle rapportering meget begrænset. Et af de 

væsentligste formål med regnskabsregulering i et land er at reducere de irrationelle forskelle i 

regnskabspraksis, for at fremme sammenligneligheden (ibid.).  

Konsistens vedrører at de samme indregningskriterier og måleattributter anvendes fra periode til 

periode, da det ellers er vanskeligt at lave analyser over tid.  

Verificerbarhed forudsætter at gengivelsen af de underliggende økonomiske fænomener er til at 

stole på (er sand) (ibid.). Verificerbarhed er kun en forstærkende egenskab og ikke en 

nødvendighed for at opnå validitet, for hvis alt skulle være verificeret ville nyttige informationer 

som budgetinformation ikke indgå i den finansielle rapportering, og nytteværdien ville derfor være 

minimeret.  

Rettidighed er et relativt begreb, men i bund og grund betyder det at det skal være aktuel 

information. Det er relativt, da rettidighed handler om hvornår regnskabsbrugeren skal anvende 

informationen. Har de ikke informationen til rådighed før den bliver uanvendelig, så har 

informationen mistet sin relevans (ibid.). 
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Forståelighed handler om at den finansielle information skal være forståelig for de primære 

regnskabsbrugere. Dette skal være opfyldt for at informationen kan være til nytte. Dog må 

information ikke udlades fordi den er svær at forstå, hvis den er nødvendig for at skabe validitet. 

Tærskelværdierne (figur 5.2) for væsentlighed og nytte i forhold til omkostninger og cost-benefit 

skal være overholdt, for at informationerne kan have potentiale til at anvendes i den finansielle 

rapportering. Væsentlighed betyder at informationen skal kunne have indflydelse på brugerens 

beslutninger. Den anden tærskelværdi er, at nytten af informationen skal være større end 

omkostningerne ved at fremskaffe og bringe informationen.  

  

Udover egenskaberne der er illustreret i figur 5.2, er Generalklausulen ’’Et retvisende billede’’ en 

vigtig del af regnskabsreguleringen, der har til formål at fremme beslutningsnyttig information og 

minimere offentliggørelsen af mangelfuld eller vildledende information. Generalklausulen der 

sammenfattes i Årsregnskabslovens §11 kræver at årsregnskabet giver ’’Et retvisende billede’’ og 

at ledelsesberetningen indeholder en ’’retvisende redegørelse’’ for forholdende, som beretningen 

omhandler (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015). Det kan for virksomheden være nødvendigt at 

fravige regnskabsstandarderne for at opnå ’’det retvisende billede’’ (Fravigelsesklausulen). Det 

forventes sjældent at se at børsnoterede virksomheder ser sig nødsaget til at anvende 

’fravigelsesklausulen’ (Elling, 2012). 

  

Niveau 3, Definition af elementer foregår på niveau i begrebsrammen. Årsregnskabet er sammensat 

af flere elementer (Aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter, omkostninger etc.) som defineres 

på niveau 3, og de finansielle poster skal indplaceres under det element det svarer til i forhold til 

definitionen. Derfor har definitionen en vigtig betydning for opbygningen og nytteværdien af 

årsregnskabet.  

 

Niveau 4, Indregning og måling. For at poster er kvalificeret til indregning i balancen og 

resultatopgørelsen skal de ifølge IASB2 opfylde to indregningskriterier3 (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2015): 

1. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden. 

2. Posten skal kunne måles validt til kostpris eller værdi.  

                                                        
2 International Accounting Standards Board 
3 Tilsvarende kriterier anvendes i ÅRL §33 
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Årsregnskabsloven har defineret måleattributter og således er det op til virksomhederne at vælge 

attributterne der vedrører de kvantitative og kvalitative målinger, som gennemføres i 

ledelsesberetningen og supplerende beretninger (Elling, 2012). 

 

Niveau 5, klassifikation og præsentation dette niveau handler om hvordan informationerne der har 

passeret de 4 første niveauer skal klassificeres og præsenteres i årsregnskabets opgørelser, 

ledelsesberetning og supplerende beretninger. I de nuværende begrebsrammer, både for ÅRL of 

IASB er dette niveau ikke udviklet endnu, og det forholder sig derved til de tekniske regelsæt. Dog 

er der to kriterier der skal være opfyldt for enhver klassifikation: 

1. Kriterierne skal være relevante for at dække regnskabsbrugerens informationsbehov.  

2. Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kriterier 

eller egenskaber, sådan at der dannes homogene klasser (Elling, 2012).  

 

5.1.2 Diskussion af Begrebsrammens principper 

Generelt vil begrebsrammens principper blive anvendt i analyseafsnittet 1 i dette projekt, for at 

belyse om en evt. generel tendens til over- eller undervurdering i virksomhedens forventninger til 

årets resultater er i uoverensstemmelse med begrebsrammens principper. Herunder vil jeg diskutere 

de enkelte niveauer af begrebsrammen, for at vurdere hvilke niveauer der er relevante at anvende i 

analysen, samt hvorledes disse kan anvendes til at belyse projektets problemstilling. 

 

Niveau 1, brugernes informationsbehov vil blive anvendt i analysens del et og to, da det er relevant 

at kigge nærmere på hvem regnskabsbrugerne er, i forhold til dette projekts udvalgte virksomheders 

årsregnskaber, samt ligeledes at overføre dette til kvartalsmeddelelserne. Det vil således være 

muligt at vurdere nytteværdien af de informationer virksomhederne giver brugerne.  

I analyse del et, vil der udarbejdes en analyse af generelle tendenser til over- eller undervurdering i 

forventningerne til årets resultater, samt en nærmere analyse af hvem brugerne er. Derudover 

analyseres det om disse forventninger spiller en central rolle for brugeren i at analysere 

konsekvenser, samt mulige årsager til enten over- eller undervurdering i virksomhedernes 

offentliggjorte finansielle forventninger. 

Analysens anden del kigger nærmere på de primære regnskabsbrugere og ser på hvordan de 

anvender oplysningerne om virksomhedens pessimistiske eller positive forventninger til 

årsregnskabet, samt hvilke konsekvenser disse kan have for regnskabsbrugeren. Her spiller niveau 1 
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i begrebsrammen en central rolle, da de primære regnskabsbrugere og deres informationsbehov her 

defineres.   

 

Niveau 2, Kvalitative egenskaber har en primær rolle i analysens første del, hvor tendenser til over-

eller undervurderinger i forventningerne holdes op imod begrebsrammens principper. I analysen 

belyses de af virksomheden oplyste informationer ud fra de grundlæggende kvalitative egenskaber 

relevans og validitet, med henblik på om informationerne lever op til disse principper, hvis der er 

tendenser til pessimistiske eller optimistiske forventninger i forhold til de reelle resultater. 

 

Niveau 3, Definition af elementer, og Niveau 4, Indregning og måling, vurderes til ikke at være 

relevante i forhold til projektets afgrænset problemstilling, da denne tager udgangspunkt i 

fremtidsudsigterne, der er en del af ledelsesberetningen og ikke de direkte konkrete finansielle data, 

som niveau 3 og 4 henholdsvis definere og konkretisere ved opstilling af metoderne for indregning 

og måling.  

 

Niveau 5, klassifikation og præsentation selvom dette niveau ikke er præciseret i de nuværende 

begrebsrammer for ÅRL og IFRS, så er det i forhold til projektets problemstilling relevant at kigge 

nærmere på hvilken form virksomhederne præsentere deres fremtidsudsigter i. Ligeledes for at se 

om de opfylder de to kriterier for en hver form for klassifikation.  

 

5.2  Teori: ’The Winner’s Curse’ af Kevin Rock 1986 
Kevin Rocks teori kaldet ’The Winner’s Curse’ er tilbage fra 1986, men er i dag stadig en af de 

mest anerkendte teorier indenfor emnet underprisfastsættelse af aktierne for nye børsnoteringer 

(Rock, 1986). Teorien deler potentielle investorer op i 2 grupper, de informerede og de ikke 

informerede.  

De informerede investorer har kompetencer til og muligheder for at indsamle information, de kan 

anvende i prisfastsættelsesmodeller der vurdere aktiens fair value(ibid.). De informerede investorer 

investere i aktien hvis udbudskursen er lavere en fair value prisen, og hvis udbudskursen er højere 

end fair value prisen vil de ikke investere i aktien, da de vil finde alternative aktier de kan investere 

i med et højere afkast potentiale.  

De ikke informerede investorer har ikke kompetencerne og mulighederne for at vurdere hvad fair 

value aktiekurs er og derved dannes en asymmetri imellem investorernes informationsniveau (ibid.). 



Rie Nymand Pedersen 
Copenhagen Business School  

 17 

Ikke informerede investorer vil på grund af deres lavere informationsniveau investere i både under- 

og overvurderede virksomheders børsnoteringer.  

 

Ifølge Rocks teori betyder asymmetrien således, at både de informerede og ikke informerede 

investorer vil købe aktier i den virksomhed der har underprisfastsat sine aktier. Den store 

efterspørgsel på de noterede aktier kan betyde at der bliver tegnet flere ordre end der er aktier 

udbudt, hvilket vil medføre at virksomheden skal fordele aktierne, ifølge Rock vil dette foregå via 

lodtrækning. 

Ved de overprisfastsatte børsnoteringer vil de ikke informerede investorer med større sandsynlighed 

modtage aktier, som medfører den overvægt der ligger bag betydningen ’Winner’s curse’. De ikke 

informerede vil derfor gennemsnitlig modtage flere overvurderede aktier end undervurderede ved 

børsnoteringer.  

De ikke informerede investorer vil derfor forventeligt få mindre afkast på sin samlede aktie 

portefølje end de informerede investorer. I længden vil det betyde, at de ikke informerede investorer 

vil ryge ud af markedet, på grund af fortsættende underskud, og der vil derfor være færre 

investorer/efterspørgsel, medmindre at virksomhederne underprisfastsætter deres aktier, således at 

de ’kompensere’ de ikke informerede i at deltage i børsnoteringen, og derved fastholder 

efterspørgslen (ibid.). 

 

5.2.1 Diskussion og anvendelse af teorien ’The Winner’s Curse’ 
Det kan diskuteres om Rock’s teori gør sig gældende på det nuværende marked for børsnoteringer, 

da processen i dag er ændret i forhold til år 1986, hvor teorien er fra (Rock, 1986).  Da jeg kigger 

nærmere på virksomheder der allerede er børsnoterede og deres evt. over- eller undervurderinger i 

forventningerne til årets resultater, så er dette punkt irrelevant for projektet. Derimod er det meget 

relevant for projektet at kigge nærmere på det grundlæggende i ’The Winner’s curse’ teorien, at der 

er to slags investorer, de informerede og de ikke-informerede, og om dette kan overføres direkte til 

potentielle investorer for allerede eksisterende aktier på det danske marked i dag? 

Ser man på investorerne på det danske aktiemarked i dag, finder man de professionelle investorer, 

så som kapitalfonde og pensionskasser, samt de private investorerne, som f.eks. kan være en 

familiefar, der som hobby investerer dele af sin opsparing i aktier, eller en direktør der investere i 

aktier for at forrente sin pensionsopsparing. De professionelle investorer holder nøje øje med 

virksomhederne, deres udmeldinger, samt udviklingen på markedet og i økonomien. Den dybe 



Rie Nymand Pedersen 
Copenhagen Business School  

 18 

viden de får fra de indsamlede informationer og observationer, bruger de til at værdiansætte 

virksomhederne, for at vurdere om aktiekurserne er over- eller undervurderet og ud fra disse 

værdiansættelser vurdere hvilke aktier der har potentiale til at give det bedste afkast ved en 

investering. De professionelle investorer hører derfor under de informerede investorer i Rock’s 

teori.   

De private investorer har ikke de samme muligheder for at vurdere om en aktiekurs er over- eller 

undervurderet. Både fordi de ikke har den samme tid til at opsøge informationerne og de har ikke de 

samme ressourcer og systemer tilgængelige for at kunne vurdere virksomhedens værdi og 

markedets potentielle udvikling i en helhed. Derfor kan det forventes at de private investorer i 

højere grad foretager deres valg om hvilke aktier de skal investere i ud fra tilfældigheder og 

’mavefornemmelser’, hvorfor det må forventes at de i lige høj grad investerer over- og 

undervurderede aktier, og derfor oplever en lavere overordnet afkast end de professionelle 

investorer. De private investorer på det danske aktiemarked i dag vil derfor ifølge Rock’s teori være 

de ikke-informerede investorer. Dog har nutidens ’ikke informerede investorer’ større mulighed for 

at tilgå informationer i dag, end i 1985, hvor teorien er fra. Informationer i dag er generelt lettere 

tilgængelige, da virksomhederne anvender internettet som kommunikationsmedie, samt det er nemt 

at søge informationer om forventninger og analyser af diverse markeder frem. Man kan derfor 

argumentere for, at skellet imellem de to investorer grupper er mindre i dag, og effekten/fordelingen 

af aktierne med positivt afkast derfor er mere ligelig. Dog skal det også tages med i overvejelserne, 

at de ’informerede investorer’/professionelle investorer også har flere værktøjer og analyse 

muligheder når de skal vurdere virksomhedernes ’fair value’. Derfor er niveauet for ’de 

informerede investorer’ også hævet, hvilket igen medfører asymmetrien der danner ’Winners 

curse’.  

Teorien er grundlæggende for dette projekts analyse del, hvor der ses nærmere på om 

virksomhederne generelt over- eller undervurdere i deres offentliggjorte forventninger til 

resultaterne. Teorien vil blive ’’trykprøvet’’ i analysens første del, hvor der kigges nærmere på om 

der kan ses generelle tendenser iblandt de børsnoterede virksomheder, og derved også kan være 

med til at årsagsforklare analysens konklusioner.  

Ved overførelsen af teorien til dette projekts problemstilling betyder det, at der bør kunne ses en 

tendens til at virksomhederne er forsigtige i deres forventninger, for at der derved er større chance 

for at levere en gevinst til investorerne i form af positivt afkast på aktierne ved offentliggørelsen af 

de reelle resultater. Dette vil virksomhederne således gøre, for at sikre at der fortsat er et ønske om 

at investere i aktierne både fra ’de informerede investorer’, samt at de ’ikke informerede investorer’ 
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fortsat har mulighed for at være med på aktiemarkedet, da deres ’tab’ ved at investere i overvurdere 

aktier, gennemsnitligt udlignes af deres gevinst på deres investeringer i undervurderede aktier.  

 

5.3 Værdiansættelses modeller 
En værdiansættelse af en virksomhed er primært baseret på forventninger til fremtiden 

(Rådgivningsudvalget, 2002). I en værdiansættelse anvendes således forventningerne til den 

fremtidige indtjening, betalingsstrømme og fremtidige virksomhedsstruktur med henblik på aktiver 

og finansiering. Virksomhedens historiske resultater samt nettoaktiver på vurderingsdagen, 

anvendes som et udgangspunkt for at estimere de fremtidige resultater.  

Der findes fire grundlæggende kategorier af værdiansættelsesmodeller (ibid.), der anvendes til at 

vurdere en virksomheds værdi og derved kan man vurdere om aktiekursen er over- eller 

undervurderet på et givent tidspunkt.  

Under de fire kategorier, kapitalværdibaserede, relative, substansværdimodeller og optionsmodeller, 

findes der flere variationer af modeller, der minder om hinanden. De to sidste kategorier, Substans 

og option, anvendes sjældent og kun i specielle situationer (ibid.). De kapitalværdibaserede og 

relative værdiansættelsesmodeller anvendes oftest i praksis.  

 

Figur 5.1 Værdiansættelsesmodeller 
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I blandt værdiansættelsesmodellerne der oftest anvendes, er den tilbagediskonterede Cash flow-

model, herefter kaldet DCF-modellen, der i praksis er en af de mest benyttede modeller (ibid.). 

DCF-modellen er i blandt investorer, aktieanalytikere osv. meget anvendt, bl.a. fordi denne model 

er uafhængig af anvendt regnskabspraksis. Den oftest anvendte form af DCF-modellen måler 

værdien på selskabsniveau, ud fra investorers synsvinkel, og herunder i billede 5.2 vises modellen 

under antagelse om et konstant afkastkrav i fremtiden (ibid.).  

 

Figur 5.2 DCF-modellen 

 

Hovedelementerne i en værdiansættelse via. DCF-modellen er (Rådgivningsudvalget, 2002): 

- Estimering af det frie cash flow i budgetperioden 

- Fastlæggelse af de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

- Estimering af terminalværdien 

- Estimering af markedsværdien af virksomhedens nettogæld  

 

Jeg vil kigge nærmere på disse hovedelementer i teorien for DCF-modellen og om den kan 

anvendes i analyserne til at belyse dette projekts problemstilling, samt ligeledes hvordan teorien kan 

være med til at forklarer underliggende årsager til eventuelle konklusioner på analyserne.  

 

5.3.1 Diskussion og anvendelse af værdiansættelsesteorien 
En undersøgelse viser at DCF-modellen er den mest anvendte virksomheds værdiansættelsesmodel i 

blandt kapitalfonde, uafhængige- og afhængige rådgiver (Nordicvaluation, 2015). Dette på trods af 

at kritikkere mener at metoden ved DCF-modellen giver for store udsving analyserne imellem, da 

flere af parametrene der indgår i metoden er subjektive (ibid.). 
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Da DCF-modellen er den metode der primært anvendes til at vurdere en virksomhedsværdi, er den 

relevant i forhold til dette projekt, da ved at kigge på hvilke af hovedelementerne i metoden der er 

subjektive, og som derved kan påvirkes af virksomhedens offentliggjorte forventninger.  

I projektets anden analyse afsnit vedrørende regnskabsbrugerens påvirkning af 

forventningsudmelding og de derved afledte konsekvenser, vil jeg anvende DCF-modellens teori 

omkring hovedelementerne, til at undersøge hvad regnskabsbrugeren anvender 

forventningsudmeldingerne til, samt hvordan de kan påvirke en værdiansættelse der foregår ved 

hjælp af DCF-modellen. 

Hovedelementerne fra metoden, som jeg vil anvende i analysen, er alle subjektive, da det er 

kvalificerede estimeringer af fremtidige data: 

- Estimering af det frie cash flow i budgetperioden, tager udgangspunkt i en opstillet 

resultatopgørelse og balance for budgetperioden, der er lavet af regnskabsbrugeren der 

foretager værdiansættelsen. Regnskabsbrugeren baserer sine budgetter på de i forvejen 

realiserede tal, kombineret med de forventninger virksomheden selv har meldt ud, og 

generelle informationer og forventninger til de relevante markeder.  Derfor kan det påvirke 

disse budgetter og derved det fri cash flow estimat, og i sidste ende værdiansættelsen, hvis 

virksomheden enten er forsigtige eller for optimistiske i deres forventninger i forhold til 

hvad der bliver realiseret.  

 

- Fastlæggelse af de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). 

Estimeringen af virksomhedens kapitalomkostninger er meget kompliceret hvis de teoretiske 

antagelser i metoden skal opfyldes (Rådgivningsudvalget, 2002).  Derfor foretages der ofte 

nogle enklere antagelser i praksis, og der er ikke enighed om metoden til at beregne 

kapitalomkostningerne, og der vil derfor ofte være forskelle i fremgangsmåden og de 

variable, som de enkelte analytikere anvender til at lave estimeringen af 

kapitalomkostningerne (ibid.).  På baggrund af disse forskelle der i praksis kan være på de 

variable som WACC fastlægges på baggrund af, er det ikke relevant for mig at anvende 

denne del af teorien til at klarlægge dette projekts problemstilling.  

Projektet kigger generelt på regnskabsbrugerne, og man kan ud fra oplysningerne om 

hvordan dette metodeelement i praksis differentier, alt efter hvilke analytiker der foretager 

fastlæggelsen af WACC sige, at det ikke er muligt at kigge generelt på, hvordan 

regnskabsbrugerne anvender virksomhedens offentliggjorte forventninger i dette 

hovedelement af DCF-modellen. 
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- Estimering af terminalværdien er nødvendig i denne metode, da man forventer at en 

virksomhedslevetid er uendelig. Da man ikke kan lave kvalificerede budgetter mere end 

højest 5-10 år frem i tiden, arbejder man i praksis med en budgetperiode og en 

terminalperiode. Det er vigtigt at budgetteringen for terminalperioden baseres på realistiske 

informationer og data som muligt, da værdien af terminalperioden, da denne udgør en stor 

del af virksomhedens fulde værdi.  Der findes forskellige modeller til at beregne 

terminalværdien. Ens for disse er, at de bygger på den budgettering der er opstillet af 

regnskabsbrugeren, som udarbejder værdiansættelsen. Regnskabsbrugeren har ud fra dette 

projekts synspunkt en ekstern indgangsvinkel (professionelle investorer), og derfor er 

regnskabsbrugeren afhængig af at basere sine opstillede budgetter for terminalperioden på 

virksomhedens historisk realiserede resultater og vækst, samt på informationer fra 

virksomheden om dennes forventning til de fremtidige resultater, markedsudvikling, og 

informationer fra øvrige kilder omkring generelle forventninger til markedet. 

     

- Estimering af markedsværdien af virksomhedens nettogæld, er det sidste estimat der kræves 

for at kunne lave værdiansættelsen ved DCF-modellen. Blandt de danske børsnoterede 

virksomheder er det mere undtagelsen end reglen at der frivilligt oplyses markedsværdien af 

den rentebærende gæld(ibid.). Derfor kan dette element af DCF-modellens teori ikke 

anvendes til at belyse dette projekts problemstilling. 

 

De elementer fra værdiansættelsesteorien omkring DCF-modellen, der i anden analyse del 

vedrørende regnskabsbrugeren anvendes til at belyse dette projekts problemstilling, er derfor 

teorien omkring estimering af det frie cash flow, samt teorien for estimering af terminalværdien. 
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6. Data til analysebrug  

I dette afsnit bliver udvælgelsen af virksomhederne, som projektets analyser bygger på, 

kommenteret nærmere. Derudover redegøres der for de tal der ligger til grund for de efterfølgende 

analyser, samt en vurdering af dataenes validitet.  

 

6.1  Udvælgelse af virksomheder  

Til udvælgelsen af virksomhederne til dette projekt er følgende kriterier blevet opstillet: 

- Virksomhederne skal være børsnoterede virksomheder der er repræsentative for 

virksomhederne i Nasdaq C20 indekset. 

- En branche skal være repræsenteret ved flere virksomheder, for at kunne belyse om der evt. 

kan være forskellige tendenser end de generelle indenfor en bestem branche. 

- Virksomhederne skal i kvartalsmeddelelsen have opstillet konkrete forventninger for de 

endelige finansielle resultater i den efterfølgende årsrapport. 

 

Ud fra disse overordnede kriterier er følgende virksomheder udvalgt til analyserne; Pandora A/S, 

Carlsberg A/S, Danske Bank A/S, Coloplast A/S, Lundback A/S og Novo Nordisk A/S.    

Denne gruppe repræsenterer overordnet de forskellige virksomheder fra de forskellige brancher i 

C20 indekset, samtidig med at der er tre virksomheder fra medicinalbranchen (samt 

medicinaludstyr) repræsenteret. For alle disse seks virksomheder, er det muligt at finde konkrete tal 

til forventninger i deres kvartalsmeddelelsers ledelsesberetning, som kan databehandles og 

sammenlignes med de i årsregnskabets opnået resultater. 

 

6.2  Forventninger 

Det er individuelt for virksomheder der udmelder konkrete finansielle forventninger, hvilke 

parametre de vælger at fokusere på (Salg, EBIT, EBIT margin etc.), og dette er også gældende for 

de seks udvalgte virksomheders forventningsudmeldinger. De statistiske dataanalyser i analyse 1 og 

3 tager derfor først udgangspunkt i at analysere tallene for den enkelte virksomhed og derefter laves 

en samlet analyse af resultaterne, for at give et generelt overblik over tendenserne til eventuelle 

over- eller undervurderede forventninger. 

Data fra de seks virksomheder skal kunne give svar på om virksomhederne generelt har en tendens 

til at over- eller undervurdere deres forventninger til årets resultater, og derfor er det i forhold til 
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dette projekts analyser ikke nødvendigt at data grundlaget er det samme for hver virksomhed. Det er 

blot nødvendigt at der for den enkelte virksomhed foreligger forventningsoplysninger for 

analyseperiodens 5 år, som kan sammenlignes med de relaterede realiserede tal i samme periode. 

Virksomhederne angiver ofte et interval når de melder deres forventninger ud for resultaterne. For 

at kunne anvende forventningerne i en statistisk analyse skal det være et konkret tal. Derfor er det i 

de tilfælde, hvor der udmeldes et interval, forventnings intervallets middelværdi der anvendes i 

analyserne. 

 

6.1 Aktiekurser 

Projektets tredje analyse del omhandler den eventuelle påvirkning, som upræcise 

forventningsudmeldinger kan have på aktiekursen. Derfor skal de seks virksomheders aktiekurser 

på givne relevante tidspunkter anvendes. Skæringsdatoerne for aktiekurserne er udvalgt på 

baggrund af de datoer, hvor virksomheden har offentliggjort hhv. kvartalsmeddelelse for tredje 

kvartal, hvor forventningerne offentliggøres/revideres, og årsregnskabet, igennem analyseperioden 

fra 2012 til og med 20164. Herved arbejdes der med forskellen i lukke kursen på datoen for 

offentliggørelsen af forventninger og lukke kursen på datoen for offentliggørelsen af årsregnskabet 

(som forventningerne omhandlede). Lukke kursen på disse to datoer er valgt, da det antages at en 

effekt på aktiekursen ved offentliggørelsen af information henholdsvis forventningsinformation og 

information af realiseret resultater kan spores umildbart efter offentliggørelsen. Aktiekurserne på de 

valgte skæringsdatoer i analyseperioden de sidste fem år per virksomhed kan ses i bilag 1.  

  

                                                        
4 Lundbeck har forskudt regnskabsår, og det er derfor til og med seneste årsregnskab for 
16/17. 
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7. Analyse 

Dette projekts analyse afsnit vil igennem tre dele belyse projektets problemstilling, og med de 

tre analyser svare på den opstillede problemformulering.  Analyseafsnittet er bygget 

deduktivt op, ved at problemstillingen tager udgangspunkt i en hypotese om at de 

børsnoterede virksomheder enten har tendens til at over- eller undervurdere i deres 

offentliggjorte forventninger til årets resultater.  

Denne hypotese om en generel tendens til over-eller undervurdering behandles i den første 

analyse ved en statistisk undersøgelse af de seks udvalgte virksomheder fra C20 indeksets 

data, og ved anvendelse af teorien omkring begrebsrammen.  

Herefter vil der i den anden analysedel blive set nærmere på regnskabsbrugeren og hvilke 

konsekvenser denne over- eller undervurdering har for regnskabsbrugeren, ved inddragelse 

af værdiansættelsesteorien.  

I den tredje analysedel anvendes en korrelationsanalyse til at undersøge om der kan 

bekræftes en sammenhæng for forskellen mellem forventningen og realiserede tal, og 

kursdifferencen mellem de to relevante skæringsdatoer. Samtidig belyses det også i analysens 

tredje del om hypotesen opstillet ved hjælp af Rock’s investerings teori ’The Winner’s curse’ 

(Rock, 1986) kan be -eller afkræftes, og om den derved kan anvendes til at årsagsforklare.   

Efter hver af analysens tre dele vil der være en opsamling i form af en delkonklusion, der 

arbejder hen imod den endelig konklusion for projektets problemstilling. 

 

7.1  Analyse 1, Generelle forventningstendenser 

De seks virksomheder der er udvalgt til analysen i dette projekt har alle givet en guidance 

(oplyst forventninger) til markedet i deres 3. Kvartalsmeddelelser. I bilag 1 fremgår de 

oplyste guidance der vedrører dette projekt, for analyseperioden 2012-2016. Ligeledes 

fremgår de realiserede tal ved årsregnskaberne5, samt den procentvise forskel der er imellem 

de forventede tal og det realiserede. På baggrund af disse data fra kvartalsmeddelelserne og 

årsrapporterne er nedenstående grafer udarbejdet. De giver på virksomhedsniveau et 

overblik over udviklingen for over og undervurdering i analyseperioden, og i det følgende 

bliver disse grafer kort gennemgået og kommenteret. Gennemgående for graferne er, at den 

                                                        
5 kilde virksomhedernes seneste års rapport (5 års overblik) 
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blå søjle viser det forventede tal, den røde søjle viser det realiserede tal og den grønne kurve 

viser den procentvise difference imellem de to.  

 

Novo Nordisk A/S 

 

Graf  7.1 Novo Nordisk A/S, forventninger vs. realiserede tal.  

 

Novo Nordisk A/S giver igennem hele analyseperioden på regnskabsår 2012-2016 

oplysninger om deres forventninger til årets EBIT i deres meddelelser for 3. kvartal (Novo 

Nordisk, 2016). Graf 7.1 viser på y-aksen til venstre beløb i mio. DKK, der vedrører de blå og 

røde søjler, der hhv. viser virksomhedens forventning til EBIT og det realiserede EBIT for de 

givne år. Til højre på y-aksen vises procenter der vedrører den grønne kurve, der viser 

differencen imellem det forventede og det realiserede EBIT i procent. 

Det ses på graf 7.1 at Novo Nordisk igennem de første 4 år i analyseperioden har 

undervurderet deres forventninger til årets EBIT, da EBIT forventninger er lavere end det 

realiserede EBIT, men i det 5. regnskabsår, 2016, er forventningerne til årets EBIT ved det 3. 

kvartal for høje, i forhold til det realiseret EBIT og de har derfor overvurderet deres 

forventninger. Novo Nordisk A/S har i analyseperioden undervurderet i deres offentliggjorte 

forventninger i 4 ud af de 5 år, og derfor er det her påvist at Novo Nordisk A/S i 

analyseperioden har en overvejende tendens til undervurdering i forventningerne til 

årsregnskabet. 
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I Novo Nordisk A/S er der pr. 01.01.2017 tiltrådt en ny Administrerende direktør, Lars 

Fruergaard der erstattede Lars Rebien (Winkler, 2016). Dette er ikke indenfor 

analyseperioden og derfor bør det ikke kunne forklare, at der i 2016 overvurderes (i 

modsætning til de øvrige år). Det er dog relevant at være opmærksom på at Lars Fruergaard 

kommer fra en intern stilling i Novo Nordisk, og det allerede blev offentliggjort d. 01.09.2016, 

at han skulle overtage posten som administrerende direktør, og derfor potentielt kan have 

haft en indvirkning ved offentliggørelsen af forventningerne ved 3. kvartal, da han kan have 

været med til at tage primære beslutninger for ledelsesberetningen.   

 

Coloplast A/S 

 

Graf 7.2 Coloplast A/S, forventninger vs. realiserede tal 

 

Coloplast A/S giver igennem hele analyseperioden oplysninger om deres forventninger til 

årets EBIT margin, i deres meddelelser for 3. kvartal (Coloplast, 2017). Graf 7.2 viser på y-

aksen til venstre procenter, da dette både vedrører de blå og røde søjler, der hhv. viser 

virksomhedens forventning til EBIT margin og den realiserede EBIT margin for de givne år 

der vises på x-aksen. Den grønne kurve, der viser differencen imellem den forventede og den 

realiserede EBIT margin i procent. 

Det ses på graf 7.2 at Coloplast i år 2012, 2013 og 2016 i analyseperioden har en 

undervurdering i deres forventninger årets EBIT margin, da EBIT marginforventningerne er 
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lavere end den realiserede margin. I år 2014 og 2015 er forventningerne til årets EBIT margin 

ved det 3. kvartal en del højere end den realiseret EBIT margin og de har derfor overvurderet 

i deres forventninger. De 2 år hvor de har overvurderet er der en forholdsvis stor forskel på 

forventningerne og den realiserede margin, hvilket kan tyde på at der er sket noget uforudset 

i 3. Kvartal i 2014 of 2015.  

Coloplast A/S har i analyseperioden undervurderet i deres offentliggjorte forventninger for 3 

ud af de 5 år, og derfor er der her påvist at Coloplast A/S har en tendens til undervurdering i 

forventningerne til årsregnskabet. 

Coloplast har igennem hele analyseperioden haft den samme ledelse, i form af 

administrerende direktør og bestyrelsesformand, og derfor kan udsvingene i over-og 

undervurderingerne ikke forklares nærmere med et ledelsesskifte.  

 

Lundbeck A/S 

 

Graf 7.3 Lundbeck A/S, forventninger vs. realiserede tal 

 

Lundbeck A/S giver igennem hele analyseperioden på regnskabsår 2012-2016 oplysninger 

om deres forventninger til årets EBIT i deres meddelelser for 3. kvartal (Lundbeck, 2016). 

Graf 7.3 viser på y-aksen til venstre beløb i mio. DKK, der vedrører de blå og røde søjler, der 

hhv. viser virksomhedens forventning til EBIT og det realiserede EBIT for de givne år. Til 
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højre på y-aksen vises procenter der vedrører den grønne kurve, der viser differencen 

imellem det forventede og det realiserede EBIT i procent. 

Det ses på graf 7.3 at Lundbeck igennem de første 4 år i analyseperioden har overvurderet 

deres forventninger til årets EBIT, da EBIT forventninger er højere end det realiserede EBIT, 

men i år 2016, er forventningerne til årets EBIT ved det ved 3. kvartal lavere i forhold til det 

realiseret EBIT og de har derfor undervurderet i deres forventninger. Lundbeck A/S har i 

analyseperioden overvurderet i deres offentliggjorte forventninger i 4 ud af de 5 år, og derfor 

er der her påvist at Lundbeck A/S i analyseperioden har en overvejende tendens til 

overvurdering i forventningerne til årsregnskabet. 

I Lundbeck A/S tiltrådte Kåre Schultz som ny administrerende direktør i maj 2015 (Vorre, 

2015). Dette er relevant at bemærke, da det første hele regnskabsår han var i virksomheden 

er 2016, som er det eneste år i analyseperioden, hvor der har været en undervurdering i 

forventningerne til årsregnskabet. Det bliver dog ikke muligt at følge en udvikling med Kåre 

Shultz som direktør, da han i 2017 har forladt virksomheden (Kristensen, 2017). I 

analyseperioden har Lundbeck ligeledes har skiftende bestyrelsesformand, og herunder er 

det også relevant at der i marts 2016 var et skifte i posten og Lars Rasmussen overtog 

formandsposten (Mortensen, Berlinske Business, 2016), derfor kan dette også have haft en 

indflydelses på den ændrede ’strategi’ vedrørende forventningerne, således at de i 2016 var 

mere forsigtige end tidligere. 

 

Danske Bank A/S 

 

Graf 7.4 Danske Bank A/S, forventninger vs. realiserede tal 
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Danske Bank A/S giver igennem hele analyseperioden på regnskabsår 2012-2016 oplysninger 

om deres forventninger til årets Net profit i deres meddelelser for 3. kvartal (Danske Bank, 

2016). Graf 7.4 viser på y-aksen til venstre beløb i mio. DKK, der vedrører de blå og røde 

søjler, der hhv. viser virksomhedens forventninger til Net profit og den realiserede Net profit 

for de givne år. Til højre på y-aksen vises procenter der vedrører den grønne kurve, der viser 

differencen imellem den forventede og den realiserede Net profit i procent. 

Det ses på graf 7.4 at Danske Bank i årene 2012, 2013 og 2016 har undervurderet i deres 

forventninger årets Net profit, da Net profit forventningerne er lavere end det realiserede Net 

profit. I regnskabsårene 2014 og 2015, er forventningerne til årets Net profit ved det 3. 

kvartal højere end den realiserede Net profit og de har derfor overvurderet i deres 

forventninger. Det er dog værd at bemærke at hvis man for årene 2014 og 2015 kigger på 

deres post ’Net profit before Goodwill impairment charges’6, så er forventningerne lavere end 

dette, og derved er de undervurderede, hvis man ser på denne post. 

Danske Bank A/S har i analyseperioden undervurderet i deres offentliggjorte forventninger i 

3 ud af de 5 år, og derfor er der her påvist at Danske Bank A/S i analyseperioden har en 

overvejende tendens til undervurdering i forventningerne til årsregnskabet, og hvis man ser 

bort fra deres Goodwill nedskrivninger i år 2014 og 2015, så har Danske Bank undervurderet 

i alle 5 år. 

Danske Bank A/S skiftede i september 2013 administrerende direktør, da Thomas F. Borgen 

overtog posten (Danske Bank A/S, 2013). Det er relevant at bemærke, da 2014 således var det 

første fulde regnskabsår med Thomas F. Borgen som administrerende Direktør, og dette kan 

muligvis være med til at forklare ’strategien’ for at afskrive på Goodwill i 2014 og 2015, som 

er årsagen til at forventningerne til årets net profit i realiteten er overvurderede i disse to 

regnskabsår.   

 

 

 

 

 

                                                        
6 Bilag 1 
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Pandora A/S 

 

Graf 7.5 Pandora A/S, forventninger vs. realiserede tal 

 

Pandora A/S giver igennem hele analyseperioden på regnskabsår 2012-2016 oplysninger om 

deres forventninger til årets salg, i deres meddelelser for 3. kvartal (Pandora, 2016). Graf 7.5 

viser på y-aksen til venstre beløb i mio. DKK, der vedrører de blå og røde søjler, der hhv. viser 

virksomhedens forventning til salget og det realiserede salg for de givne år. Til højre på y-

aksen vises procenter der vedrører den grønne kurve, der viser differencen imellem det 

forventede og det realiserede salg i procent. 

Det ses på graf 7.5 at Pandora igennem alle analyseperiodens 5 år har undervurderet i deres 

forventninger årets salg, da salgsforventningerne er lavere end det realiserede salg. Derved er 

der påvist, at Pandora A/S i analyseperioden har en overvejende tendens til undervurdering i 

forventningerne til årsregnskabet. 

Pandora har i analyse perioden skiftet ledelse, herunder både administrerende direktør og 

bestyrelsesformand. I marts 2015 overtog Anders Colding Friis posten som administrerende 

direktør (Kirketerp, 2014), og i oktober 2014 blev Peder Tuborgh valgt til 

bestyrelsesformandsposten (Ritzau Finans, 2014). Dette ser dog ikke ud til at have haft nogen 

indvirkning på hvor forsigtige Pandora A/S er i deres forventnings udmeldinger, da de fortsat 

igennem hele perioden har undervurderet i deres forventninger til årets salg. 
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Carlsberg A/S 

 

Graf 7.6 Carlsberg A/S, forventninger vs. realiserede tal 

 

Carlsberg A/S giver igennem hele analyseperioden på regnskabsår 2012-2016 oplysninger 

om deres forventninger til årets EBIT, i deres meddelelser for 3. kvartal (Carlsberg, 2016). 

Graf 7.6 viser på y-aksen til venstre beløb i mio. DKK, der vedrører de blå og røde søjler, der 

hhv. viser virksomhedens forventning til EBIT og det realiserede EBIT for de givne år. Til 

højre på y-aksen vises procenter der vedrører den grønne kurve, der viser differencen 

imellem det forventede og det realiserede EBIT i procent. 

Det ses på graf 7.6 at Carlsberg igennem alle de 5 regnskabsår i analyseperioden har 

overvurderet i deres forventninger til årets EBIT, da EBIT forventningerne er højere end det 

realiserede EBIT. Det er derfor påvist at Carlsberg A/S i analyseperioden har en klar 

overvejende tendens til at overvurdere i deres offentliggjorte forventninger til årsregnskabet. 

I Carlsberg A/S var der i juni 2015 udskiftning på posten som Administrerende direktør, her 

overtog Cees’t Hart posten fra Jørgen Buhl Rasmussen (Hansen, 2015). Dette har dog ikke 

umildbart haft en effekt på deres optimistiske forventningsudmeldinger, der igennem hele 

perioden har været overvurderet i forhold til årsregnskabernes resultater.   

Samlet overblik.  

Ud fra gennemgangen af virksomhedernes forventninger og realiserede resultater er det 

tydeligt at virksomhederne har meget forskellige tilgange til deres forventningsinformation. 

Dette gælder både på de parametre de offentliggør, og om de har tendens til at være forsigtige 

eller optimistiske i de offentliggjorte forventninger. Tabel 7.1 giver et samlet overblik, der 
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viser om virksomhederne i det givne år har over- eller undervurderet i deres offentliggjorte 

forventninger til årsregnskabet. I tabellen står ’o’ for overvurderet og ’u’ for undervurderet, 

og for hver virksomhed ses den procentvise fordeling af hhv. undervurderede og 

overvurderede forventninger ved offentliggørelsen af 3. kvartals resultater. 

 

  Regnskabsår     

  2012 2013 2014 2015 2016 Undervurderet i % Overvurderet i % 

Novo Nordisk A/S u u u u o 80% 20% 

Coloplast A/S u u o o u 60% 40% 

Lundbeck A/S o o o o u 20% 80% 

Danske Bank A/S u u o o u 60% 40% 

Pandora A/S u u u u u 100% 0% 

Carlsberg A/S o o o o o 0% 100% 

Tabel 7.1 Virksomheds overblik – Over -eller undervurderet forventninger 

 

I tabellen 7.1 kan det ses at de virksomheder der har en tydelig tendens til at være 

optimistiske i deres forventninger og overvurdere er Lundbeck A/S og Carlsberg A/S, der 

henholdsvis overvurdere med 80% og 100% af tilfældene. Der er ligeledes to af 

virksomhederne der har en tydelig tendens til at være forsigtige og undervurdere i deres 

forventninger i analyseperioden. Det er Novo Nordisk A/S og Pandora A/S, der med 

henholdsvis 80% og 100% af de 5 år, har undervurderet i deres forventninger til årets 

resultater. Det efterlader således Coloplast A/S og Danske Bank A/S, der begge har 

undervurderet i 60% af regnskabsårene, hvilket er 3 ud af 5 af årene. De har derfor 

undervurderet mest, men det kan ikke isoleret set siges, at der er en tydelig tendens til at de 

to virksomheder undervurdere i deres forventninger. Det skal dog endnu engang bemærkes 

at Danske Banks overvurderinger i 2014 og 2015 er på baggrund af nedskrivning af Goodwill i 

årsregnskabet. Hvis denne nedskrivning af Goodwill ikke var taget med i disse to år, ville 

forventningen til resultatet være undervurderet ligesom i de øvrige år.  

Ser man isoleret på de 3 virksomheder fra medicinalbranchen, Novo Nordisk A/S, Coloplast 

A/S og Lundbeck A/S er billedet præcis det samme, som når man kigger på alle 

virksomhederne samlet. Således kan det afkræftes, at der er forskellige tendenser inden for en 

branche i forhold til  resten af virksomhederne i C20 indekset.  
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I tabel 7.2 vises den samlede procentvis fordelingen, for alle 6 analyserede virksomheder i 

analyseperioden, af over- og undervurderinger i forventningerne til årsregnskaberne, fordelt 

på regnskabsår og til sidst en samlet procent fordeling for hele analyseperioden.  

 

Samlet Regnskabsår 

  2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Undervurderet 67% 67% 33% 33% 67% 53% 

Overvurderet 33% 33% 67% 67% 33% 47% 

Tabel 7.2 Samlet overblik – Over eller undervurderet forventninger 

 

Overblikket i tabel 7.2 viser, at den samlede procentvise fordeling for analyseperioden er 

følgende; 53% af forventningerne til årsregnskabet var undervurderet, da de realiserede 

resultater i årsregnskabet var højere end virksomhedens offentliggjorte forventninger ved 

kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal. Da der kun kan påvises en forskel på 6,67%, svarende til to 

ud af 30 forventningsoplysninger, kan der ikke påvises en overbevisende tendens til af de 

børsnoterede virksomheder generelt undervurdere i deres offentliggjorte forventninger til 

årsregnskabet. Dog er der fire ud af de seks analyserede virksomheder der viser tendenser til 

enten over eller undervurderinger. Henholdsvis to virksomheder har igennem 

analyseperioden på fem regnskabsår tendens til, at undervurdere i deres forventninger og to 

har tendens til at overvurdere i deres forventninger. Det er derfor relevant at vurdere 

betydningen af disse over- og undervurderingstendenser i forhold til begrebsrammens 

principper. 

  

Begrebsrammens principper 

Begrebsrammens struktur, der danner grundlag for både IFRS og Årsregnskabsloven, er 

udarbejdet af FASB i et forskningsprojekt der forløb fra 1979-85 (Elling, 2012). I det følgende 

vil tendenserne til over-og undervurdering, som fire ud af de seks analyserede virksomheder 

har, blive vurderet ud fra begrebsrammens teoretiske principper. De niveauer af 

begrebsrammen der her er relevante at kigge nærmere på, er i teoriafsnittet (ibid.) vurderet 

til at være niveau 1 brugerne og deres informationsbehov. Niveau 2 kvalitative egenskaber, 

herunder også generalklausulen, og niveau 5 klassifikation og præsentation. Niveau 3 

definition af elementer og 4 indregning og måling er i teoriafsnittet vurderet til ikke at være 

relevant for denne analyse, og der kigges derfor ikke nærmere på disse.  
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Niveau 1 Brugerne og deres informationsbehov; De primære regnskabsbrugere er ud fra dette 

projekts problemstilling investorerne, hvilket ligeledes er det IASB og Årsregnskabsloven 

bygger deres standarder på, da der argumenteres for at investorernes informationsbehov er 

så stort, at hvis det er dækket er de øvrige regnskabsbrugeres informationsbehov også 

dækket (ibid.).  

Med investorerne som primære brugere skal rapporteringen dække deres informationsbehov 

i forhold til Prognose-, Kontrol- og Fordelingsopgaven. Som beskrevet i teoriafsnittet anses 

informationer der dækker behovet for at kunne udføre prognoseopgaven også for at 

indeholde informationer der dækker behovet til kontrol og fordelingsopgaven. 

Prognoseopgaven er derfor primær, og det er relevant at kigge på hvilke konsekvenser 

tendenserne til over-og undervurderingen, som er påvist for 4 af de analyserede 

virksomheder, har på rapporteringens mulighed for at dække investorernes 

informationsbehov til prognoseopgaven.   

Prognoseopgaven går ud på at virksomhedens rapportering skal indeholde informationer der 

understøtter at investorerne, både nuværende og potentielle, kan prognosticere 

virksomhedens mulighed for at genrer fremtidige pengestrømme, da virksomheden 

værdiansættes ud fra disse7. Derfor spiller både de realiserede historiske resultater og de 

fremtidige forventninger ind på denne prognoseopgave. 

Når en virksomhed har en tendens til enten at være forsigtige eller optimistiske i deres 

finansielle forventningsinformationer, ligesom det er påvist med 4 af de analyserede 

virksomheder, påvirker det investorernes mulighed for at lave en så korrekt prognose for de 

fremtidige pengestrømme som muligt. Ved en for optimistisk forventningsudmelding er den 

mulige konsekvens at investorerne investere ved en overvurderet aktiekurs, som kan 

medføre et økonomisk tab, da grundlaget for at vurdere virksomhedens værdi er for 

optimistisk. Hvis virksomheden derimod har en tendens til at være forsigtig i 

forventningsudmeldingerne, således at de undervurdere de fremtidige realiserede tal, kan 

investorerne potentielt gå glip af en økonomisk gevinst ved at de undervurdere 

virksomhedens værdi og derfor ikke vælger at investere ved en aktiekurs der viser sig at være 

undervurderet, når årets realiserede resultater bliver offentliggjort. Hvis en investor alligevel 

                                                        
7 Der ses nærmere på værdiansættelses i analyse 2 
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vælger at investere i en aktie, hvor virksomheden generelt er forsigtige i deres 

forventningsudmeldinger vil der være en større potentiel økonomisk gevinst at hente, da 

virksomhedens værdi og dermed aktiekursen således kan være undervurderet. I analyse del 

28 kigges der nærmere på værdiansættelse og de konkrete effekter af upræcise 

forventningsoplysninger kan have for regnskabsbrugerne.  

Ud fra den ovenstående udredning i forhold til begrebsrammens niveau 1 vil 

regnskabsbrugernes informationsbehov i forhold til prognoseopgaven ikke blive opfyldt hvis 

virksomheden bevidst har en strategi for enten at være optimistiske eller pessimistiske i 

deres forventningsudmeldinger, og derved vil en sådan informationsudmelding ikke kunne 

betragtes at overholde dette af begrebsrammens principper.   

 

Niveau 2 Kvalitative egenskaber; For at sikre at den rapporterede information har høj 

nytteværdi for de primære regnskabsbrugere, investorerne, skal informationen ifølge 

begrebsrammens teori, besidde en kombination af de grundlæggende kvalitative egenskaber 

relevans og validitet. 

 

De offentliggjorte forventninger kan beskrives som relevante informationer, da det er 

defineret som informationer der kan gøre en forskel for regnskabsbrugernes beslutninger 

omkring investeringer. De af virksomheden offentliggjorte forventninger til de finansielle 

resultater har prognoseværdi, da disse forventningsinformationer giver input til 

prognoseprocessen. De har ligeledes også bekræftelsesværdi, da virksomhedens 

forventninger enten kan bekræfte tidligere udmeldte forventninger, eller ændre 

investorernes opstillede forventningsgrundlag på baggrund af de nye informationer. Tilliden 

til tidligere forventninger påvirkes derved ved virksomhedens forventningsinformationer og 

gør derved en forskel for regnskabsbrugerens beslutninger. Ud fra teorien omkring den 

grundlæggende kvalitative egenskab relevans, så kan det bekræftes at 

forventningsinformationerne opfylder relevanskriterierne, hvad enten de er præcise, over-

eller undervurderet, da de kan have en påvirkning på investeringsbeslutningen. Relevans kan 

dog ikke stå alene for at informationerne opfylder kravet om kvalitative egenskaber, som 

tidligere nævnt også skal opfylde validitet.  

                                                        
8 afsnit 7.2 
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Informationen besidder den kvalitative egenskab validitet, ifølge begrebsrammens teori, når 

den gengiver de underliggende økonomiske fænomener fuldstændigt, neutralt og fejlfrit. Da 

forventningerne ikke er realiserede finansielle informationer, men derimod en del af 

kvartalsmeddelelsens ledelsesberetningen (med dette projekts fokus), som begrebsrammens 

teori ikke tager højde for, så kan den præcise definition ikke overføres til 

forventningsinformationerne. Det er dog alligevel muligt og relevant at kigge nærmere på om 

hvordan forventningerne lever op til kravene om at være fuldstændig neutral og fejlfri, hvis 

virksomheden, som 4 af analysevirksomhederne, har tendenser til at over -eller undervurdere 

i deres forventninger til årets resultater.  

- Fuldstændig – For at de oplyste forventninger lever op til kravet om fuldstændighed, 

skal der være nok information til at der kan træffes en rationel investeringsbeslutning. 

Da den rapportering, i dette tilfælde oplysningerne om de finansielle fremtidsudsigter, 

ikke kan indeholde alle de detaljerede informationer, så vedrører validiteten også de 

informationer der udelades (insider information), og forventningsinformationerne 

skal derfor være repræsentativt for det fuldstændige billede. 

Da forventningerne er kvalificerede skøn for de fremtidige resultater vil der aldrig 

kunne foreligge alle de underliggende finansielle overvejelser, men hvis 

forventningsrapporteringen er på relevante parametre som Salg, EBIT eller Net profit, 

så kan det siges at kunne give en fuldstændig indikation for hvad virksomheden 

forventer at kunne foreligge af finansielle resultater, og informationen er derfor 

fuldstændig til at investorerne kan anvende dem som input til prognoserne for de 

fremtidige pengestrømme. Hvis forventningsinformationerne fra virksomhederne er 

mere eller mindre bevidst pessimistiske eller optimistiske kan de dog ikke kaldes 

fuldstændig, da der tilbageholdes noget information der ville give et fuldstændigt 

billede af de økonomiske forventninger. I sådanne tilfælde vil de uvidende investorer 

kunne træffe irrationelle investeringsbeslutninger på baggrund af ufuldstændig 

information. Kravet om fuldstændig information er derfor ikke opfyldt, hvis 

virksomheden bevidst er for forsigtige eller optimistiske i deres offentliggjorte 

forventninger. 
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- Neutralitet betyder at informationerne ikke må give et farvet billede (biased 

information), som kan påvirke brugerne, de potentielle og nuværende investorer, til at 

gå i en bestemt retning. Neutralitet er en essentiel del under validitet, for hvis der gives 

forudindtaget information, så er informationen ikke valid i forhold til de underliggende 

økonomiske fænomener den skal repræsentere. 

Det kan diskuteres om virksomhedens forventningsinformationer nogensinde kan 

være neutrale, da de selv i deres sandeste form ville bygge på virksomhedens 

kvalificeret skøn ud fra de allerede realiserede resultater, markedsforventninger og 

tidligere erfaringer. Hvis man antager, at det før nævnte er det tætteste virksomheden 

kan komme på neutralitet i deres forventninger til årets resultater, så stiller det 

spørgsmålstegn ved forventningsinformationernes neutralitet fra de virksomheder der 

har overvejende tendens til at være pessimistiske eller optimistiske i deres 

forventninger, som tilfældet er for Novo Nordisk A/S, Lundbeck A/S, Pandora A/S og 

Carlsberg A/S i den tidligere analyse af virksomhedernes forventninger i forhold til 

realiserede resultater.  Neutralitet og derved validitet er derfor ikke tilstede hvis 

forventningsinformationerne bevidst er enten optimistiske eller pessimistiske. 

 

- Fejlfri er en kvalitative egenskaber, da de generelle økonomiske aktiviteter foregår 

under usikkerhed og er præget af skøn, som f.eks. hensættelser under passiver, og 

varedebitorer der afhænger af kundernes betalingsevne. Fuld nøjagtighed og 

sikkerhed om udfaldet vil ikke være muligt, og derfor er fejlfrihed i sig selv ikke 

nødvendigt for at kravet om validitet er opfyldt. Det kan dog forventes at der er et 

minimum af nøjagtighed i de skønnede informationer, f.eks. skal informationerne 

bygge på nogle historisk realiserede data.  

Ligesom ved Neutralitet, kan det diskuteres om virksomhedernes 

forventningsoplysningerne nogensinde kan kvalificere sig som fejlfri, da det er skøn 

om fremtiden. Det kan blot konkluderes at forventningsinformationerne er mindre 

fejlfri (/mere fejlbehæftede), hvis virksomheden mere eller mindre bevidst har 

tendenser til at over-eller undervurdere i deres offentliggjorte forventninger til årets 

resultater. Da komponenten fejlfri ikke er et krav til at informationerne kan leve op til 

kriterierne for validitet, så vil forventningerne til årets resultater stadig kunne 

klassificeres som valide, hvis de lever op til de øvrige kriterier. 
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Ud fra begrebsrammens teori omkring den grundlæggende kvalitative egenskab validitet, så 

kan det konkluderes, at forventningsinformationerne ikke kan opfylde validitetskriterierne 

fuldstændig, neutral og fejlfri, hvis virksomheden har generelle tendenser til at over -eller 

undervurdere i forventningerne, hvilket indikere at virksomheden bevidst er optimistiske 

eller pessimistiske i deres forventningsoplysninger. 

Den ovenstående udredning af de analyserede data, i forhold til begrebsrammens niveau 2, 

konkludere at den kvalitative egenskab relevans er tilstede, men det er den kvalitative 

egenskab validitet derimod ikke, hvis virksomheden bevidst enten er optimistiske eller 

pessimistiske i deres forventningsudmeldinger. Derfor vil forventningsinformationer med 

den baggrund ikke kunne overholde dette begrebsramme principper.  

 

Generalklausulen (Årsregnskablovens §11) 

Udover de i begrebsrammen definerede egenskaber, er generalklausulen ’’Det retvisende 

billede’’ en vigtig del af regnskabsreguleringen, der har til formål at fremme beslutningsnyttig 

information og minimere offentliggørelsen af mangelfuld eller vildledende information. §11 i 

årsregnskabsloven sammenfatter General klausulen og den foreskriver bl.a. at 

ledelsesberetningen indeholder en ’’retvisende redegørelse’’ for forholdende, som 

beretningen omhandler (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015).  

Ser man på om forventningsinformationerne i kvartalsmeddelelsens ledelsesberetning 

overholder årsregnskabslovens §11 ”Det retvisende billede”, så afhænger det af om 

virksomheden bevidst giver optimistiske eller pessimistiske informationer i forhold til deres 

reelle forventninger. Hvis dette er tilfældet, så lever virksomhedens 

forventningsinformationer i ledelsesberetningen ikke op til det retvisende billede, og derfor 

kan man argumentere for at de 4 virksomheder, der viser overvejende tendenser til enten at 

under-eller overvurdere i deres forventninger, ikke overholder denne paragraf i 

Årsregnskabsloven ved aflæggelsen af deres kvartalsrapportering.  

 

Niveau 5 Klassifikation og Præsentation; omhandler hvorledes informationerne der har 

passeret de 4 første niveauer i begrebsrammen skal klassificeres og præsenteres i opgørelser, 

ledelsesberetning og supplerende beretninger. 
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I de nuværende begrebsrammer, både for ÅRL og IFRS er dette niveau 5 endnu ikke udviklet, 

det er dog relevant at bemærke at de analyserede virksomheder har meget forskellige måder 

at præsentere deres forventninger til årsregnskabet på. De fleste af virksomhederne har blot 

indført et par kommentarer omkring forventningerne i kvartalsmeddelelsens 

ledelsesberetning, men f.eks. stiller Pandora A/S sine forventninger op skematisk, hvor man 

kan se de forrige års relaterede resultat og den evt. tidligere forventning, hvis der har være en 

justering til denne. Der er således stor forskel i hvor brugervenlige opstillingen af 

forventningerne er fra virksomhed til virksomhed, ligesom der er forskelle i hvilke parametre 

de opgiver forventninger på. 

 

7.1.1 Delkonklusion på analyse 1 
I denne analyse del 1 blev forventningerne, der er oplyst af de seks udvalgte virksomheder, 

Novo Nordisk A/S, Coloplast AS/, Lundbeck A/S, Danske Bank A/S og Pandora A/S, analyseret 

i forhold til de realiserede resultater i årsrapporterne, henover analyseperioden på fem 

regnskabsår fra 2012 til og med 20169.  

Igennem analysen blev hypotesen om en generel tendens til under- eller overvurdering i 

forventningerne blandt de børsnoterede virksomheder afkræftet, da der ikke kunne påvises 

en overvejende tendens til dette i dataanalysen.  

Den samlede procentvise fordeling for analyseperioden var således, at 53% af 

forventningerne til årsregnskabet var undervurderet, da de realiserede resultater i 

årsregnskabet var højere end virksomhedens offentliggjorte forventninger ved 

kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal. Derfor var 47% af forventningerne undervurderede, da de 

realiserede resultater i årsregnskabet var lavere end virksomhedens offentliggjorte 

forventninger ved kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal. Der kunne derfor kun påvises en forskel 

på 6,67%, svarende til 2 ud af 30 forventningsoplysninger, hvilket vurderes til ikke at være 

overbevisende i forhold til at bekræfte en tendens til at de børsnoterede virksomheder 

generelt undervurdere i deres offentliggjorte forventninger til årsregnskabet.  

De individuelle analyser af virksomhederne belyste at 4 ud af de 6 analyserede virksomheder 

har haft overvejende tendenser til enten at over-eller undervurderer i deres forventninger til 

                                                        
9 Coloplast A/S har forskudt regnskabsår, og analysen omhandler derfor deres 5 seneste 
årsrapporter, hvor det seneste regnskabsår løb fra 01.10.2016 til 30.09.2017. 



Rie Nymand Pedersen 
Copenhagen Business School  

 41 

årsregnskabet. Novo Nordisk A/S og Pandora A/S har igennem analyseperioden vist tendens 

til overvejende at undervurdere, hvorimod Lundbeck A/S og Carlsberg A/S har overvejende 

tendens til overvurdering i deres forventninger til årets resultater. 

 

Herefter blev der foretaget en analyse at disse tendenser til over- eller undervurderinger ud 

fra begrebsrammens principper.  

Analysen viste, at i forhold til begrebsrammens niveau 1, vil regnskabsbrugernes 

informationsbehov til prognoseopgaven ikke blive opfyldt, hvis virksomheden bevidst enten 

er for optimistiske eller pessimistiske i deres forventningsudmeldinger, og disse 

forventningsinformationer vil ikke kunne vurderes til at overholde dette princip.   

Vedrørende niveau 2 i begrebsrammen viste analysen at forventningsinformationerne 

opfylder den grundlæggende kvalitative egenskab relevans, hvad enten de er præcise, over-

eller undervurderet, da de kan påvirke investeringsbeslutningen uanset. Relevans kan dog 

ikke stå alene for at informationerne opfyldet kravet om kvalitative egenskaber, de skal også 

opfylde kriterierne for validitet.  

Analysen vedrørende den grundlæggende kvalitative egenskab validitet, konkluderede at 

forventningsinformationerne ikke opfylder validitetskriterierne fuldstændig, neutral og fejlfri, 

hvis virksomheden har generelle tendenser til at over-eller undervurdere i forventningerne, 

da det indikere at virksomheden bevidst er optimistiske eller pessimistiske i deres 

forventningsoplysninger.  

Ud fra analysen i forhold til begrebsrammens niveau 2, konkluderes det at den 

grundlæggende kvalitative egenskab relevans er tilstede, men det er den grundlæggende 

kvalitative egenskab validitet derimod ikke, hvis virksomheden bevidst enten er optimistiske 

eller pessimistiske i deres forventningsudmeldinger. Derfor vil forventningsinformationer 

med den baggrund ikke kunne overholde dette begrebsrammeprincip.  

 

Ser man på om forventningsinformationerne i kvartalsmeddelelsens ledelsesberetning 

overholder årsregnskabslovens §11 ”Det retvisende billede”, så afhænger det af om 

virksomheden bevidst giver optimistiske eller pessimistiske informationer i forhold til deres 

reelle forventninger. Hvis dette er tilfældet, så lever virksomhedens 

forventningsinformationer i ledelsesberetningen ikke op til det retvisende billede, og derfor 

kan man argumentere for at de fire analyserede virksomheder, der viser overvejende 
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tendenser til enten at under-eller overvurdere i deres forventninger, ikke overholder denne 

paragraf i Årsregnskabsloven ved aflæggelsen af deres kvartalsrapportering.  

 

7.2  Analyse 2, Forventningernes konsekvenser for regnskabsbrugeren 

 
I den forudgående analyse, vedrørende begrebsrammen, defineres det at de primære 

regnskabsbrugere i dette projekts perspektiv er investorerne. Både de potentielle og 

nuværende. Det blev også kommenteret at det primære informationsbehov, som de finansielle 

rapporteringer skal dække hos investorerne, er prognoseopgaven. Som tidligere beskrevet 

går prognoseopgaven ud på, at virksomhedens rapportering skal indeholde informationer der 

understøtter investorerne i deres prognosticering/budgettering af den pågældende 

virksomheds mulighed for at genererer fremtidige pengestrømme.  

Budgetterne anvender investorerne i deres værdiansættelse af virksomheden, for at vurdere 

om det er gunstigt eller ej at investere i virksomhedens aktier. Den forudgående analyse kom 

også overordnet ind på de konsekvenser det kan have for investorerne, hvis en virksomhed 

har en bevidst pessimistisk eller optimistisk tilgang til forventningsinformationerne. I det 

følgende belyses disse konsekvenser nærmere ved hjælp af teorien for 

værdiansættelsesmetoden ’Den tilbagediskonterede cash flow-model’, herefter kaldet DCF-

modellen, som i teoriafsnittet blev udvalgt til at have mest relevans i forhold til dette projekt. 

Ud fra en gennemgang af DCF-modellens hovedelement blev det konkluderet, at de følgende 

to elementer er relevant for denne analyse: 

- Estimering af det frie cash flow 

- Estimering af terminalværdien 

 

Estimering af det frie cash flow i budgetperioden er når investoren skal lave en estimering af 

det frie cash flow i budgetperioden for virksomheden, der ønskes værdiansat. Først skal der 

vælges en realistisk budgetperiode, denne er normalt på maksimalt 5-10 år, da det ikke er 

realistisk at lave kvalificerede budgetter længere ud i fremtiden. Når budgetperioden udvalgt 

skal der opstilles en estimeret resultatopgørelse og balance for perioden, da estimeringen af 

det frie cash flow tager udgangspunkt i disse.  

For at den budgetterede resultatopgørelse og balance er skønnet så realistisk som muligt, 

tager investoren udgangspunkt i virksomhedens historisk realiserede resultater, 
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forventninger til markedsudviklingen, samt de af virksomheden oplyste fremtidige 

økonomiske forventninger. Her er virksomhedens offentliggjorte forventningsinformationer 

derfor med til at påvirke investoren i budgetteringsfasen.  

 

Den individuelle investor kan blive påvirket forskelligt af forventningsinformationerne i 

denne budgetteringsfase, da estimeringerne er subjektive, og derfor opstilles der her tre 

potentielle scenarier virksomhedernes over -eller undervurdering i forventningerne til årets 

resultater kan skabe: 

- Første scenarie. Hvis virksomheden overvurdere i sine forventninger til resultaterne, og 

investoren tager udgangspunkt i disse forventninger i sin budgettering af resultatopgørelsen 

og balancen, kan det betyde en generel overvurdering i disse budgetter, der vil lede til et 

overvurderet estimat af det frie cash flow i budgetperioden. Sker dette vil værdiansættelsen 

overvurdere virksomhedens værdi på det givne tidspunkt, hvilke kan lede til en investering i 

aktien til en overvurderet kurs, som kan medføre et økonomisk tab.    

- Andet scenarie. Hvis virksomheden undervurdere i sin forventninger til årets resultater, og 

investoren tager udgangspunkt i disse forventninger i budgetteringsfasen, kan det lede til en 

undervurdering af resultatopgørelsen og balancen. Hvilket leder til et lavere estimeret cash 

flow i budgetperioden, og at virksomhedens værdi på det givne tidspunkt bliver 

undervurderet, hvilket afgør at der ikke fortages en investering, der så betyder at investoren 

kan tabe en potentiel kursgevinst.  

- Tredje scenarie. Hvis en virksomhed over en længere årrække har udvist overvejende 

tendens til enten af over-eller undervurdere i forventningerne til årsresultaterne, kan 

investoren miste tillid til de af virksomheden oplyste forventninger, og derfor vælge at 

kompensere for denne forventede over -eller undervurdering i sin budgettering. Dette skaber 

således en udfordring, hvis virksomheden f.eks. ved et ledelsesskift ændrer strategi for 

ledelsesberetningens fremtidsforventninger, og de skifter fra f.eks. en pessimistiske tilgang til 

forventningsinformationer, til en mere akkurate eller evt. optimistisk tilgang. Dette vil så 

kunne resultere i at investoren evt. under- eller overvurdere aktiekursen, hvilket kan medføre 

et økonomisk tab ved en investering eller en mistet gevinst ved et fravalg af investering.  
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I de ovenfor beskrevet scenarier, er det gennemgående at det handler om investorens tillid til 

virksomheden og hvor troværdige investoren finder de oplysninger som virksomheden 

offentliggør.   

Sammenfattet kan der i DCF-modellens fase for estimering af det frie cash flow, være en for 

investoren uhensigtsmæssig påvirkning på budgetteringsfasen, hvis investorens estimeringer 

bliver baseret på forkert skøn enten på grund af tillid til virksomheden der har en generel 

tendens til under-eller overvurdering, eller mistillid til denne virksomhed. 

Er budgettering baseret på under- eller overvurderede skøn, leder det til en værdiansættelse 

af virksomheden der enten er under-eller overvurderet, og kan medføre et økonomisk tab 

eller mistet gevinst for investoren. 

 

Estimering af terminalværdien, ved anvendelse af DCF-modellen til værdiansættelse er det 

nødvendigt at estimere terminalværdien, da man forventer at en virksomhedslevetid er 

uendelig. Det er tidligere nævnt at man ikke kan lave kvalificerede budgetter mere end højest 

5-10 år frem i tiden, og derfor arbejder man i praksis med den før nævnte budgetperiode og 

en terminalperiode. Værdien af terminalperioden udgør en stor del af virksomhedens fulde 

værdi ved anvendelse at DCF-modellen, og derfor er det vigtigt at budgetteringen for 

terminalperioden baseres på så realistiske informationer og data som muligt. Der findes 

forskellige modeller til at beregne terminalværdien. Ens for disse er at de bygger på 

budgettering opstillet af regnskabsbrugeren, i dette tilfælde investorerne, der udarbejder 

værdiansættelsen. Investoren er derfor, ligesom ved estimeringen af det frie cash flow i 

budgetperioden, afhængig af at basere sine opstillede budgetter for terminalperioden på 

virksomhedens historisk realiserede resultater og vækst. Derudover er investoren afhængig 

af informationer fra virksomheden om dennes forventning til de fremtidige resultater og 

markedsudvikling, samt generelle informationer fra øvrige kilder omkring forventninger til 

markedet. 

Der kan derfor drages paralleller til scenarierne analyseret ovenfor, i forhold til denne fases 

påvirkning af forventninger til årets resultater der af virksomheden er over- eller 

undervurderet.  
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7.2.1 Delkonklusion på Analyse 2 
 

I analysens første del, vedrørende begrebsrammens principper, blev det fastlagt at den 

primære regnskabsbruger i forhold til dette projekts problemstilling er investorerne, 

herunder både de nuværende og potentielle.  

Ud fra analysens anden del kan det konkluderes at de af virksomheden offentliggjorte 

forventninger til årets resultater kan have stor betydning for regnskabsbrugeren, investoren, 

sammen med øvrige historiske resultater og markedsforventninger, i dennes værdiansættelse 

af virksomheden.  

Det er individuelt for den enkelte investor, hvor stor vægt der tillægges de af virksomheden 

offentliggjorte forventninger til årets resultater. Virksomhedens forventninger vil ved 

værdiansættelsen, sammen med øvrige informationer, ligge grundlaget for investorens 

budgettering, både i forhold til estimeringen af pengestrømmene i budgetperioden, samt ved 

estimeringen af virksomhedens terminalværdi.  

Det kan have konsekvenser for investoren, hvis en virksomhed har overvejende tendens til at 

over- eller undervurdere i deres forventninger til årets resultater, når der skal foretages en 

værdiansættelse af virksomheden. Er forventningerne fra virksomheden over- eller 

undervurderet, er budgetforudsætningerne misvisende og det kan lede til en over -eller 

undervurdering i værdiansættelsen af virksomheden, hvilket kan resultere i at investoren 

træffer en investeringsbeslutning, der resultere i et økonomisk tab eller en mistet økonomisk 

gevinst. 

Hvis en virksomhed igennem længere tid viser overvejende tendenser til enten at være for 

pessimistisk eller optimistisk i sine forventninger, kan virksomhedens troværdighed blive 

svækket ud fra investorens synsvinkel. Hvis investorens tillid til de 

forventningsinformationer virksomheden offentliggøre er svækket, kan investoren vælge at 

kompensere for denne tendens til over-eller undervurdering i budgetteringsfasen, hvilket 

også kan have konsekvenser, hvis virksomheden ændre rapporteringsstrategi, og den 

indregnede kompensation kan derved fører til en upræcis værdiansættelse, der leder til en 

forkert investeringsbeslutning, som igen kan medføre et økonomisk tab eller en mistet 

økonomisk gevinst for investoren. 
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7.3 Analyse 3, Over-eller undervurderings påvirkning på aktiekursen. 

I dette projekts tredje analyseafsnit kigges der nærmere på om tendenser til over-eller 

undervurdering påvirker aktiekursen. Det undersøge ved anvendelse af en korrelationsanalyse, der 

skal teste om der er en sammenhæng imellem differencen, imellem forventningen til årets resultater 

og de realiserede resultater, med kursdifferencen, imellem lukkekursen på dagen for 

offentliggørelsen af forventningen og lukkekursen på dagen for offentliggørelsen af årets resultater.  

Efter korrelationsanalysen kigges der nærmere på dens resultat, hvor værdiansættelsesteorien 

anvendes til at belyse resultatet nærmere. 

Til slut vurderes det om den hypotese der blev opstillet i teoriafsnittet på baggrund af ’The 

Winner’s curse’ teorien10 kan be- eller afkræftes, og om teorien kan være med til at belyse nogle af 

de årsager, der kan være til, at nogle af de børsnoterede virksomheder har en påviselig tendens til 

enten at over- eller undervurdere i deres forventninger til års resultaterne.  

7.3.1 Korrelationsanalyse mellem to variable 
For at analysere om der er en sammenhæng mellem kursændringen i aktiekursen og differencen 

mellem den offentliggjorte forventning og det faktiske resultat, vil der gøres brug af en 

korrelationsanalyse. 

Korrelationsanalysen er et statistikværktøj, der undersøger hvor stor den lineær sammenhæng er 

mellem to intervalskalerede variable ud fra en skala fra -1 til 1, hvor -1 angiver en perfekt negativ 

sammenhæng, mens 1 angiver en perfekt positiv sammenhæng (Jensen & Knudsen, 2009). 

Derimod, hvis der ingen sammenhæng er imellem variablerne vil korrelationskvotienten være 0.  

Derudover beregnes, hvor stor en del af den samlede varians af kursændringen i aktiekursen, der 

kan forklares af variansen i differencen af udmeldte forventninger og faktiske resultat. Jo tættere 

resultatet af r² er på 1, jo højere korrelation er der mellem de to variable.   

Ved at antage normalfordeling, kan resultaterne testes for signifikans på et 95% confidensinterval. 

Dette gøres ved at beregne p-værdien, hvor signifikansniveauet i dette projekt er valgt til p < 0,05. 

I analysen vil hver virksomheds resultater, guidance/forventning og kursændringer de seneste fem 

år blive analyseret, som til slut i analysen vil blive sammenfattet i en delkonklusion. Tallene kan ses 

i bilag 1. 

 

For nedenstående seks analysevirksomheder vil der blive testet følgende hypotese: 

H0:  Ingen sammenhæng mellem variablene  

                                                        
10 Se afsnit 5.2 
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Ha:  Sammenhæng mellem variablene 

H0 vil afvises såfremt at p-værdien er < 0,05. 

 

Carlsberg A/S 

Som det både kan aflæses i nedenstående tabel og ses i scatterdiagrammet, i figur 7.1, varierer det 

om aktiekursen stiger eller falder, ved en difference fra forventning til faktisk resultat. Analyseres 

tallene via korrelationsanalysen fås at der er en meget svag positiv sammenhæng mellem de to 

variable og at 0,004% kan forklare den samlede varians.  

Da p-værdien samtidig er > 0,05 afvises Ha og H0 accepteres.  

 

Figur 7.1 korrelationsanalyse af Carlsberg A/S 

 

Coloplast B A/S 

Kigges der på Coloplast ses en lille negativ lineær sammenhæng, med en r værdi på -0,20. 4% af 

variansen i Diff. % af EBIT kan forklares af variansen i kursforskellen og da p-værdi er 0,74 og 

dermed større end 0,05 afvises Ha og H0 accepteres om ingen sammenhæng mellem variablerne. 

 

Firma Carlsberg B A/S

År Sum af Diff. % EBIT Sum af Kurs Forskel i %

2012 -0,2% 9,6%

2013 -2,8% 4,6%

2014 -7,4% 6,4%

2015 -0,9% -1,3%

2016 -7,1% 1,9%

r  = 0,0675

r² = 0,0046

P-værdi: 0,9113

R² = 0,0046
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0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

-8,0% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0%

Scatterdiagram Carlsberg A/S

Firma Coloplast B A/S

År Sum af Diff. % EBIT Sum af Kurs Forskel i %

2012 0,1% 12,7%

2013 0,3% 10,0%

2014 -21,0% 11,3%

2015 -5,1% -13,6%

2016 0,4% -4,8%

r  = -0,2008

r² = 0,0403

P-værdi: 0,7460

R² = 0,0403

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

-25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0%

Scatterdiagram Coloplast A/S
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Figur 7.2 Korrelationsanalyse for Coloplast A/S 

 

Lundbeck A/S 

Kigges der på Lundbeck A/S ses en mindre positiv lineær sammenhæng, med en r værdi på 0,339. 

11,5% af variansen i Diff. % af EBIT kan forklares af variansen i kursforskellen og da p-værdi er 

0,56 og dermed større end 0,05 afvises Ha og H0 accepteres om ingen sammenhæng mellem 

variablerne 

 

 

Figur 7.3 Korrelationsanalyse for Lundbeck A/S 

 

Novo Nordisk B A/S 

I korrelationsanalysen for Novo Nordisk ses en højere samlede forklaringsvarians mellem de to 

variable med r2 = 25,7% og en positiv sammenhæng. Dog kan Ha ikke accepteres, da p-værdien på 

0,36 er over 0,05, og dermed forkastes Ha. 

 

Figur 7.4 Korrelationsanalyse for Novo Nordisk A/S 

Firma Lundbeck A/S

År Sum af Diff. % EBIT Sum af Kurs Forskel i %

2012 -23,3% -11,2%

2013 -0,1% 4,6%

2014 -60,4% 1,6%

2015 0,2% -5,7%

2016 4,2% 27,9%

r  = 0,3390

r² = 0,1149

P-værdi: 0,5599

R² = 0,1149
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-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%
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-70,0% -60,0% -50,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0%

Scatterdiagram Lundbeck A/S

Firma Novo Nordisk B A/S

År Sum af Diff. % EBIT Sum af Kurs Forskel i %

2012 2,9% 9,0%

2013 0,3% 15,6%

2014 2,4% 8,9%

2015 1,0% -4,1%

2016 -5,8% -2,6%

r  = 0,5069

r² = 0,2569

P-værdi: 0,3552

R² = 0,2569

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

-7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

Scatterdiagram Novo Nordisk B A/S
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Pandora A/S 

Pandora er den virksomhed ud af de seks virksomheder, med den højest forklarende varians på 36,4 

% (r2) mellem de to variable, hvilket også er godt illustreret på scatterdiagrammet. Der er en positiv 

lineær sammenhæng på 0,6 (r), hvilket betyder at der kan ses en sammenhæng mellem differencen 

mellem guidance i salget og forskellen i kursen. Dog er sammenhængen ikke signifikant ud fra et 

95% konfidensinterval, da p-værdien er 0,24 og dermed > 0,05 og dermed forkastes Ha og H0 

accepteres. 

 

Figur 7.5 korrelationsanalyse af Pandora A/S 

 

Danske Bank A/S 

Der ses en positiv sammenhæng mellem de to variable på 0,5, hvilket også kan ses på tendenslinjen 

i nedenstående diagram. 25,9 % af den samlede varians mellem de to variable kan forklares i 

korrelationsanalysen. Igen må Ha forkastes og H0 accepteres, da p-værdigen er = 0,36 og dermed > 

0,05.  

 

Firma Pandora A/S

År Sum af Diff. % salg Sum af Kurs Forskel i %

2012 4,8% 34,8%

2013 4,8% 31,8%

2014 3,4% 12,4%

2015 4,3% -6,4%

2016 1,2% -1,1%

r  = 0,6034

r² = 0,3640

P-værdi: 0,2470

R² = 0,364
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Scatterdiagram Danske Bank A/S
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Figur 7.6. Korrelationsanalyse af Danske Bank A/S 

 

Igennem de seks ovenstående korrelationsanalyser blev det ikke påvist for nogen af de seks 

virksomheder, at der er en signifikant sammenhæng mellem de to variable. Dette selvom at der for 

Danske Bank, Pandora og Novo Nordisk var en positiv sammenhæng, og at begge variable kunne 

forklares med den samme varians mellem 25%-36% for de 3 virksomheder. Grunden til at det ikke 

kunne påvises en signifikant sammenhæng skyldes at p-værdien for alle seks virksomheder tilfælde 

var > 0,05, og dermed kunne hypotesten (Ha) om sammenhæng mellem variablene ikke accepteres. 

 

7.3.2 Øvrige parametre der påvirker aktiekursen  
At der igennem korrelationsanalyserne ikke kan påvises en signifikant direkte sammenhæng mellem 

differencen for det forventede og realiserede resultat og kursdifferencen imellem datoerne for 

offentliggørelserne, betyder ikke at forventningernes over- eller undervurdering ikke har en 

påvirkning på aktiekursen. Det er blot et udtryk for at der er mange parametre der spiller ind på 

aktiekursen, og det kan derfor ikke isoleret set relateres til enkelte begivenheder.  

Som beskrevet i de tidligere afsnit vedrørende DCF-modellen, så værdiansættes virksomheden på 

baggrund af flere forskellige skøn. Disse skøn estimeres på bl.a. baggrund af både virksomhedens 

realiserede historiske resultater og virksomhedens forventninger til de fremtidige resultater. Da det 

handler om at budgettere for fremtiden, kan de fremtidsforventninger til resultaterne og markedet 

virksomheden meddeler i årsrapportens ledelsesberetning antages, at kunne have større betydning 

for den enkelte investorers værdiansættelse, end selve de realiserede resultater har. Ligeledes hvis 

virksomheden eller dennes konkurrenter offentliggøre store begivenheder, som f.eks. udskiftning i 

ledelsen eller forventninger til nedgang i markedet omkring den samme dato for offentliggørelsen af 

Firma Danske Bank A/S

År Sum af Diff. % Net profit Sum af Kurs Forskel i %

2012 89,0% 14,6%

2013 1,6% 1,5%

2014 -68,4% 8,3%

2015 -18,2% 3,4%

2016 11,6% 14,6%

r  = 0,5058

r² = 0,2558

P-værdi: 0,3565

R² = 0,2558
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Scatterdiagram Danske Bank A/S
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årets resultater, vil de realiserede resultater have en mindre påvirkning på kursen, hvis der ikke ses 

unormalt store forskelle fra det forventede til det realiserede. 

Endvidere hvis en virksomhed igennem en årrække har vist tendens til at undervurdere i 

forventningerne til resultatet og derved har leveret en positiv ’overraskelse’ ved offentliggørelsen af 

årsregnskabet, så kan investorerne, som beskrevet i analyse del 2, taget højde for det, og 

kompenseret for tendensen til undervurdering, i deres budgettering til værdiansættelsen. Det betyder 

at selvom virksomheden igen levere et resultat over deres udmeldte forventningsniveau, så kan 

resultat godt være lavere end det investorerne har forventet af dem, hvilket vil resultere i en 

negativkurs difference selvom der har være en positiv difference imellem virksomhedens udmeldte 

forventning og det realiserede resultat.  

 

7.3.3 Kevin Rocks’s ’The Winner’s curse’ teori fra 1986 
I teoriafsnittet blev det vurderet, at det var relevant at teste ’The Winner’s Curse’ teorien i forhold 

til dette projekts problemformulering. Ved overførelsen af teorien til dette projekts problemstilling 

blev der opstillet følgende hypotese; I analysen bør kunne ses en tendens til at virksomhederne er 

forsigtige i deres forventninger, for at der derved er større chance for at levere en gevinst til 

investorerne i form af positivt afkast på aktierne ved offentliggørelsen af de reelle resultater. Dette 

vil virksomhederne således gøre, for at sikre at der fortsat er et ønske om at investere i aktierne både 

fra ’de informerede investorer’, samt at de ’ikke informerede investorer’ fortsat har mulighed for at 

være med på aktiemarkedet, da deres ’tab’ ved at investere i overvurdere aktier, gennemsnitligt 

udlignes af deres gevinst på deres investeringer i undervurderede aktier.  

Denne hypotese kan vedhjælp af analysen i afsnit 7.1 og korrelationsanalysen ovenfor afkræftes, og 

’The Winner’s Curse’ hypotesen gør sig derfor ikke gældende for allerede børsnoterede 

virksomheder.  
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7.4 Delkonklusion på analyse 3 

 

Igennem korrelationsanalysen er de seks virksomheders differencer mellem den udmeldte 

forventning og det faktiske årsresultat, holdt op imod kursforskellen fra forventningens 

offentliggørelse til årsrapporten er fremlagt. Dette har haft til formål at undersøge om der kunne 

påvises en sammenhæng imellem de to variable, og om det derved kan påvises at aktiekursen 

påvirkes af en over- eller undervurdering i forhold til de offentliggjorte forventninger.  

Korrelationsanalysen kunne ikke påvise, for nogen af de seks virksomheder, at der er en signifikant 

sammenhæng mellem de to variable. Dette på trods af, at der for Danske Bank A/S, Pandora A/S og 

Novo Nordisk A/S var en positiv sammenhæng, og at begge variable kunne forklares med den 

samme varians mellem 25%-36% for alle de 3 virksomheder. Grunden til at der ikke kunne påvises 

en signifikant sammenhæng skyldes at p-værdien for alle seks virksomheders tilfælde var > 0,05, og 

dermed kunne hypotesten (Ha) om sammenhæng mellem variablene ikke accepteres. 

Det kan derved konkluderes at virksomhedernes forventningers over-eller undervurdering ikke kan 

påvises at have en signifikant synlig effekt på aktiekursen. 

 

Selvom korrelationsanalysen ikke kunne påvise en sammenhæng, betyder det ikke at 

forventningernes over-eller undervurdering ikke har en påvirkning på aktiekursen. Det er blot et 

udtryk for at der er mange parametre der spiller ind på aktiekursen, og udsvingene i aktiekursen kan 

derfor ikke isoleret set relateres til enkelte begivenheder.  

Da værdiansættelse af virksomhedens værdi baseres på flere forskellige estimerede skøn om de 

fremtidige resultater, kan oplysninger om virksomhedens fremtidsforventninger, samt oplysninger 

om store begivenheder, såsom udskiftning i ledelsen, omkring sammen dato som offentliggørelsen 

af årets resultater, antages at have større betydning for den enkelte investorers værdiansættelse, end 

selve de realiserede resultater.  

Hvis en virksomhed igennem en årrække har vist tendens til at undervurdere i forventningerne til 

resultatet og derved har leveret en positiv ’overraskelse’ ved årsregnskabet, så kan investorerne 

have kompenseret for tendensen i budgetteringen til værdiansættelsen, og selvom virksomheden 

igen levere et resultat over det offentliggjorte forventningsniveau, så kan resultat godt være lavere 

end det investorerne har forventet. Det vil resultere i en negativ kursdifference, på trods af en 

positiv difference imellem virksomhedens udmeldte forventning og det realiserede resultat.  
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I analysen blev ’The Winner’s Curse’ teorien testet ud fra den opstillede hypotese om at 

virksomhederne ville undervurdere i deres forventninger for at generer en kursgevinst til 

investorerne ved offentliggørelsen af årets resultater.  

Ud fra den statistiske analyse i analyse del 1 og korrelationsanalysen i analyse del 3, kan hypotesen 

afkræftes. ’The Winner’s Curse’ hypotesen kan derfor konkluderes ikke at gøre sig gældende for 

allerede børsnoterede virksomheder, og den kan dermed ikke være medvirkende til at årsags 

forklare tendenser til undervurdering i forventningerne.  
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8. Konklusion 

I projektets forudgående analyseafsnit er der foretaget analyser med henblik på at svare på 

projektets opstillede problemformulering. Herunder er analysernes delkonklusioner samlet 

til den endelige konklusion. 

 

Ved brug af statistisk analyse har projektets analyser belyst at der ikke kan påvises en generel 

tendens til at danske børsnoterede virksomheder over-eller undervurderer i deres forventninger 

til årsregnskabet. De oplyste forventninger fra de seks udvalgte virksomheder, Novo Nordisk 

A/S, Coloplast AS/, Lundbeck A/S, Danske Bank A/S og Pandora A/S, blev analyseret i forhold 

til de realiserede resultater i årsrapporterne, henover analyseperioden på 5 regnskabsår. 

Igennem analysen blev hypotesen om en generel tendens til under- eller overvurdering i 

forventningerne blandt børsnoterede virksomheder afkræftet, da der ikke kunne påvises en 

overvejende tendens i den statistiske dataanalyse.  

De individuelle analyser af virksomhederne belyste at 4 ud af de 6 analyserede virksomheder 

har haft overvejende tendenser til enten at over-eller undervurderer i deres forventninger til 

årsregnskabet. Novo Nordisk A/S og Pandora A/S har igennem analyseperioden vist tendens 

til overvejende at undervurdere, hvorimod Lundbeck A/S og Carlsberg A/S har overvejende 

tendens til overvurdering i deres forventninger til årets resultater. 

 

Ved brug af teorien omkring begrebsrammens principper er tendenser til over- eller 

undervurderinger blevet vurderet. Analysen af tendenserne til over- eller undervurderinger 

viste, at i forhold til begrebsrammens niveau 1, vil regnskabsbrugernes informationsbehov til 

prognoseopgaven ikke blive opfyldt, hvis virksomheden bevidst enten er for optimistiske eller 

pessimistiske i deres forventningsudmeldinger, dette princip vurderes derfor ikke at være 

overholdt.   

Ud fra analysen i forhold til begrebsrammens niveau 2, konkluderes det at den 

grundlæggende kvalitative egenskab relevans er tilstede, men det er den grundlæggende 

kvalitative egenskab validitet derimod ikke, hvis virksomheden bevidst enten er optimistiske 

eller pessimistiske i deres forventningsudmeldinger. Derfor vil forventningsinformationer 

med den baggrund ikke kunne overholde dette begrebsrammeprincip.  
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Analysen konkluderede ligeledes at forventningsinformationerne i kvartalsmeddelelsens 

ledelsesberetning ikke overholder årsregnskabslovens §11 ”Det retvisende billede”, hvis 

virksomheden bevidst giver optimistiske eller pessimistiske informationer i forhold til deres 

reelle forventninger. Der kan derfor argumenteres for at de 4 analyserede virksomheder, der 

viser overvejende tendenser til enten at under-eller overvurdere i deres forventninger, ikke 

overholder denne paragraf i Årsregnskabsloven ved aflæggelsen af deres 

kvartalsrapportering. 

 

De af virksomheden offentliggjorte forventningers betydning for regnskabsbrugeren, samt 

konsekvenserne ved tendenser til over- eller undervurdering i disse blev analyseret. 

Det blev i analyserne fastlagt at de primære regnskabsbrugere i forhold til dette projekts 

problemstilling er investorerne, herunder både de nuværende og potentielle.  

Ud fra analysen kan det konkluderes, at de af virksomheden offentliggjorte forventninger til 

årets resultater, kan have stor betydning for investoren, sammen med øvrige historiske 

resultater og markedsforventninger, i dennes værdiansættelse af virksomheden.  

Det er individuelt for den enkelte investor, hvor stor vægt der tillægges de af virksomheden 

offentliggjorte forventninger til årets resultater. Virksomhedens forventninger vil ved 

værdiansættelsen, sammen med øvrige informationer, ligge grundlaget for investorens 

budgettering. Både i forhold til estimeringen af pengestrømmene i budgetperioden, samt ved 

estimeringen af virksomhedens terminalværdi.  

Det kan have konsekvenser for investoren, hvis en virksomhed har overvejende tendens til at 

over- eller undervurdere i deres forventninger til årets resultater, når der skal foretages en 

værdiansættelse af virksomheden. Er forventningerne fra virksomheden over- eller 

undervurderet, er budgetforudsætningerne misvisende og det kan lede til en over- eller 

undervurdering i værdiansættelsen af virksomheden, hvilket kan resultere i at investoren 

træffer en investeringsbeslutning, der resultere i et økonomisk tab eller en mistet økonomisk 

gevinst. 

Hvis en virksomhed igennem længere tid viser overvejende tendenser til enten at være for 

pessimistisk eller optimistisk i sine forventninger, kan virksomhedens troværdighed blive 

svækket ud fra investorens synsvinkel. Hvis investorens tillid til de 

forventningsinformationer virksomheden offentliggøre er svækket, kan investoren vælge at 

kompensere for denne tendens til over- eller undervurdering i budgetteringsfasen, hvilket 
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også kan have konsekvenser, hvis virksomheden ændre rapporteringsstrategi, og den 

indregnede kompensation derved kan fører til en upræcis værdiansættelse, der leder til en 

forkert investeringsbeslutning, som igen kan medføre et økonomisk tab eller en mistet 

økonomisk gevinst for investoren. 

 

Analysen af om aktiekursen kan påvises at påvirkes af en over- eller undervurdering i de 

offentliggjorte forventninger blev foretaget.  

Der kunne ikke i korrelationsanalysen påvises, at der er en signifikant sammenhæng mellem den 

udmeldte forventning og det faktiske årsresultat, holdt op imod kursforskellen fra forventningens 

offentliggørelse til årsrapporten er fremlagt.  

Dette selvom at der for en række af virksomheder var en forklaringsvarians på mellem 25%-36% og 

en positiv sammenhæng. Årsagen til at hypotesen om signifikant sammenhæng mellem de to 

variable blev afvist skyldes at p-værdien for alle seks virksomheders tilfælde var > 0,05. 

Det kan derved konkluderes at virksomhedernes forventningers over- eller undervurdering ikke kan 

påvises at have en direkte synlig effekt på aktiekursen.  

 

At der i korrelationsanalysen ikke kunne påvise en signifikant sammenhæng, betyder ikke at 

forventningernes over-eller undervurdering ikke har en påvirkning på aktiekursen. Dog er der andre 

faktorer som spiller ind i ændringen af aktiekursen ved offentliggørelsen af årsregnskabet, som 

tidligere benævnt under værdiansættelse modellerne.  

 

I analysen blev ’The Winner’s Curse’ teorien testet ud fra den opstillede hypotese om at 

virksomhederne ville undervurdere i deres forventninger for at generer en kursgevinst til 

investorerne ved offentliggørelsen af årets resultater.  

Ud fra den statistiske analyse og korrelationsanalysen, kan hypotesen afkræftes. ’The Winner’s 

Curse’ hypotesen kan derfor konkluderes ikke at gøre sig gældende for allerede børsnoterede 

virksomheder, og den kan dermed ikke være medvirkende til at årsags forklare tendenser til 

undervurdering i forventningerne. 
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9. Perspektivering 
 

Efter at have udarbejdet dette projekts analyser, er der dukket flere emner op, som kan være 

spændende at arbejdere videre på. 

Den statistiske analyse belyste at fire ud af de seks analyserede virksomheder igennem 

analyseperioden havde tendenser til enten at over-eller undervurdere i deres forventninger til 

årsregnskabet. Ud fra dette kunne det være interessant at kigge nærmere konkret på disse 

virksomheder, ved at udvide analyseperioden og følge dem hen imod offentliggørelsen af den næste 

årsrapport, for at se om disse tendenser fortsat kan bekræftes. Ligeledes ville det være interessant at 

kigge nærmere på hvad disse virksomheders incitament til at være pessimistiske eller optimistiske i 

deres forventninger til de følgende årsregnskaber. Dette kunne gøres ved at udfører 

værdiansættelser på forskellige tidspunkter af en analyseperiode, hvor der analyseres dybere på alle 

de offentliggjorte informationer og hvilken effekt de eventuelt kan afledes at have på 

værdiansættelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rie Nymand Pedersen 
Copenhagen Business School  

 58 

Litteraturliste 

Andersen, I. (2014). Den Skinbarlige virkelighed. Samfundslitteratur. 
Bransholm Pedersen, K., & Juul, S. (2012). Samfundsvidenskabernes videnskabsteori En 

indføring. København: Hans Reitzels Forlag. 
Carlsberg. (2016). Årsrapport. Carlsberg. 
Coloplast. (2017). Årsrapport. Coloplast. 
Danske Bank. (2016). Årsrapport. Danske Bank. 
Danske Bank A/S. (13. September 2013). Hentet fra http://www.danskebank.com/da-

dk/Presse/nyheder/Presse-og-
selskabsmeddelelser/Selskabsmeddelelse/Koncern/Pages/sm160913.aspx 

Elling, O. J. (2012). Finansiel Rapportering. Gjellerup / Gads Forlag. 
Erhversstyrelsen. (30. 11 2017). Hentet fra Børsnoterede virksomheder og statslige 

aktieselskaber: https://erhvervsstyrelsen.dk/boersnoterede-virksomheder-og-
statslige-aktieselskaber 

Erhvervs- og Vækstministeriet. (2015). Bekendtgørelse af årsregnskabsloven. 
Hansen, A. K. (18. februar 2015). Carlsbergs direktør fratræder. Politikken. 
Jensen, J. M., & Knudsen, T. (2009). Analyse af spørgeskemadata med SPSS. Odense: Syddansk 

Universitetsforlag. 
Joppe, M. (2000). The Research Process. Hentet fra 

http://www.htm.uoguelph.ca/MJResearch/ResearchProcess/default.html 
Kirketerp, S. (28. August 2014). Stor udskiftning i Pandoras topledelse. Børsen. Hentet fra 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/289552/stor_udskiftning_i_pando
ras_topledelse.html 

Kristensen, M. (11. September 2017). Kåre Schultz stopper i Lundbeck - har fået nyt job. 
Finans. 

Kvale, S. (1997). InterView en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: 
Hans Reitzels Forlag. 

Lundbeck. (2016). Årsrapport. Lundbeck. 
Mortensen, T. M. (31. marts 2016). Berlinske Business. Hentet fra 

https://www.business.dk/medico/nyslaaet-bestyrelsesformand-saadan-har-kaare-
schultz-forvandlet-lundbeck 

Mortensen, T. M. (31. marts 2016). Nyslået bestyrelsesformand: Sådan har Kåre Schultz 
forvandlet Lundbeck. Berlinske Business. 

Nordicvaluation. (Oktober 2015). Hentet fra https://nordicvaluation.dk/wp-
content/uploads/valueindicatorbasisdansk.pdf 

Novo Nordisk. (2016). Årsrapport. Novo Nordisk. 
Pandora. (2016). Årsrapport. Pandora. 
Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods. London: SAGE Publications 

Inc. 
Ritzau Finans. (9. Oktober 2014). Pandora på plads med ny bestyrelsesformand. Børsen. 
Rock, K. (1986). Why new issues are underpriced. Journal of Financiel Economics, s. 187-212. 
Rådgivningsudvalget. (December 2002). Hentet fra FSR: 

file:///C:/Users/Carsten/Downloads/Fagligt%20notat%20om%20vrdiansttelse%20a
f%20virksomheder%20og%20virksomhedsandele%20(1).pdf 

Vorre, N. (maj 2015). Kåre Schultz bliver ny topchef i Lundbeck. Børsen. 
Winkler, M. (1. september 2016). Lars Rebien stopper som topchef i Novo Nordisk - Afløseren 

er intern. Børsen. 



Rie Nymand Pedersen 
Copenhagen Business School  

 59 

Bilag 1 

 

 Firm
a 

 År 

 N
et profit 

G
uidance 

 N
et profit 

Actual 

D
iff. %

 

N
et 

profit

 Salg 

G
uidance 

 Salg actual 

 D
iff. %

 

salg 

 EBIT 

G
uidance 

 EBIT Actual 

 D
iff. %

 

EBIT 

 Kurs Efter Q
3 

G
uidance 

 Kurs 

Før 

årsrap

port 

 Kurs 

Efter 

årsrap

port 

 Kurs diff. 

G
uidance/e

fter 

årsrapport 

 Kurs 

Forskel i %
 

N
ovo N

ordisk B A/S
2016

112.244
          

111.780
      

-0,4%
51.422

      
48.432

           
-5,8%

237,5
249,5

231,3
-6,2

-3%

N
ovo N

ordisk B A/S
2015

107.455
          

107.927
      

0,4%
48.979

      
49.444

           
1,0%

364
377,7

349
-15

-4%

N
ovo N

ordisk B A/S
2014

88.586
            

88.806
        

0,2%
33.698

      
34.492

           
2,4%

271,4
299,9

295,5
24,1

9%

N
ovo N

ordisk B A/S
2013

83.878
            

83.572
        

-0,4%
31.390

      
31.493

           
0,3%

182,8
204,3

211,3
28,5

16%

N
ovo N

ordisk B A/S
2012

77.625
            

78.026
        

0,5%
28.639

      
29.474

           
2,9%

185,5
204,2

202,2
16,7

9%

Lundbeck A/S
2016

15.500
            

15.634
        

0,9%
2.200

        
2.292

             
4,2%

226,4
305

289,5
63,1

28%

Lundbeck A/S
2015

14.000
            

14.594
        

4,2%
-6.800

       
-6.816

            
0,2%

240,3
206,9

226,7
-13,6

-6%

Lundbeck A/S
2014

13.500
            

13.468
        

-0,2%
250

           
99

                  
-60,4%

125
132,8

127
2

2%

Lundbeck A/S
2013

15.000
            

15.258
        

1,7%
1.600

        
1.599

             
-0,1%

126,5
136,2

132,3
5,8

5%

Lundbeck A/S
2012

14.850
            

14.802
        

-0,3%
2.250

        
1.726

             
-23,3%

101
88,6

89,65
-11,35

-11%

Coloplast B A/S
2016

32%
32%

0,4%
519,5

561
494,8

-24,7
-5%

Coloplast B A/S
2015

33%
28%

-5,1%
517,5

467,4
447,2

-70,3
-14%

Coloplast B A/S
2014

32%
11%

-21,0%
475,2

483,9
529

53,8
11%

Coloplast B A/S
2013

25%
25%

0,3%
456,1

498,5
501,5

45,4
10%

Coloplast B A/S
2012

32%
32%

0,1%
317,7

325,4
358,2

40,5
13%

D
anske Bank A/S

2016
17.800

      
19.858

      
0,1156

11,6%
207,7

230,5
238,1

30,4
15%

D
anske Bank A/S

2015
16.050

      
13.123

      
-0,1824

-18,2%
181,4

180,3
187,6

6,2
3%

D
anske Bank A/S

2014
12.500

      
3.948

        
-0,6842

-68,4%
161,3

172,2
174,7

13,4
8%

D
anske Bank A/S

2013
7.000

        
7.115

        
0,0164

1,6%
128,3

125,6
130,2

1,9
1%

D
anske Bank A/S

2012
2.500

        
4.725

        
0,89

89,0%
94

104,5
107,7

13,7
15%

Carlsberg B A/S
2016

8.880
        

8.245
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2016
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1,2%
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880,5
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-9,5

-1%
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16.050
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4,3%
4,3%
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764
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-6%
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3,4%
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12%

Pandora A/S
2013

8.600
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4,8%
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32%
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2012
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4,8%
4,8%

110,5
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38,5
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