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0 Executive Summary    

The purpose of this master thesis is to analyse the information value that users of Financial 

Statements can expect from the new amendments to IAS 7 - Statement of Cash flow. During recent 

times users of Financial Statements has expressed the need of information regarding entities’ debt 

and the movement in debt during the financial year. In order to meet these needs that the users have 

expressed, the International Accounting Standards Board has developed a new set of rules in 

addition to the existing ones in IAS 7. The effective date for these amendments is 1. January 2017.  

In regards to meeting the needs from the users of Financial Statements the International Accounting 

Standards Board has concluded that due to the lack of definition of net debt in the International 

Accounting Standards the Board has decided to use the definition of financing activities within the 

Statement of Cash Flow. Considering the existing issues with the accounting rules in IAS 7 this 

thesis seeks to analyse how these issues have an effect on the new disclosure requirement of 

entities’ net debt reconciliation. One of these main issues is regarding the classification flexibility of 

certain activities. The new amendments require preparers of the Statement of Cash Flow to include 

non-cash changes which affects the cash flow arising from financing activities. The purpose of the 

existing Statement of Cash Flow is to present actual cash flows whereby the consequences of the 

amendments, results in a difference from the existing purpose of the standard. 

Furthermore, the new accounting standard IFRS 16 ‘Leases’, which are to replace the existing 

standard IAS 17 ‘Leases’, have an impact on the net debt reconciliation. To analyse the effects the 

new standard IFRS 16 has on the net debt reconciliation, we have focused the analysis on entities 

that uses a high amount of leases. In regards to the new amendments it is evaluated whether the 

information needed to prepare a net debt reconciliation by the users is available in the entities’ 

Annual Reports. 
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Kapitel 1 - Introduktion 

1.1 Indledning/motivation 

IASB, som er udstedere af de internationale regnskabsstandarder, som den Europæiske Unions 

børsnoterede selskaber er pålagt at følge, iværksatte i år 2013 Disclosure Initiative. Formålet er at at 

forbedre informationskvaliteten i årsregnskaberne. På baggrund af IASB’s Feedback Statement fra 

maj 2013 fremgår det, at der eksisterer ‘Disclosure Overload’. Paul Lee som er en regnskabsbruger 

fra Hermes Equity Ownership Services udtrykker:  

“More information is not necessarily better, just as less information is not necessarily better; 

instead better quality information is needed.”1 

Endvidere kom IASB frem til at regnskabsbrugerne efterspørger yderligere oplysninger om 

virksomhedernes nettogæld og bevægelserne i gældsforpligtelser for regnskabsåret. Eftersom 

definitionen af nettogæld ikke fremgår af de internationale regnskabsstandarder, som IASB 

udsteder, har de valgt at anvende definitionen af finansieringsaktivitet under 

pengestrømsopgørelsen. IAS 7 er regnskabsstandarden for pengestrømsopgørelsen og indeholder 

kun faktiske ind- og udbetalinger, hvorfor ikke-likvide ændringer ikke præsenteres af denne 

opgørelse. De nye oplysningskrav i IAS 7 er bl.a. at virksomhederne skal oplyse om de ikke-likvide 

ændringer af årets pengestrømme fra finansieringsaktivitet. 

Det er hensigten med denne afhandling at undersøge hvilken informationsværdi regnskabsbrugerne 

kan forvente af de yderligere oplysningskrav i IAS 7. I forlængelse af dette, er det interessant at 

undersøge hvorledes de eksisterende oplysningskrav spiller sammen med de nye yderligere 

oplysningskrav.  

Som cand.merc.aud studerende, og fremtidige revisorer, er det interessant for os at analysere 

regnskabsbrugernes forventninger til pengestrømsopgørelsen, da denne særligt i den seneste tid er i 

fokus hos regnskabsbrugere.  

                                                
1 http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/Feedback-Statement-Discussion-Forum-

Financial-Reporting-Disclosure-May-2013.pdf, s. 6 

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/Feedback-Statement-Discussion-Forum-Financial-Reporting-Disclosure-May-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/Feedback-Statement-Discussion-Forum-Financial-Reporting-Disclosure-May-2013.pdf
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1.2 Problemfelt 

Som følge af IASB’s  Feedback Statement fra maj 2013, har investorerne efterspurgt yderligere 

relevante informationer vedrørende virksomhedernes nettogæld samt bevægelserne i 

gældssammensætningen for regnskabsåret.  Dette har forårsaget ændringerne i regnskabsstandarden 

for pengestrømsopgørelsen IAS 7, som træder i kraft d. 1. januar 2017. Da nettogæld er løst 

defineret i regnskabsstandarderne, har dette resulteret i ændringerne i IAS 7, eftersom definitionen  

af nettogæld ikke kan rummes i omfanget af de øvrige regnskabsstandarder (specifik om IAS 1). 

Som følge af den manglende definition i regnskabsstandarderne har man taget udgangspunkt i IAS 

7’s definition af finansieringsaktiviteter under pengestrømsopgørelsen. 

Konsekvensen af ændringerne i IAS 7 er, at virksomheder som er underlagt IFRS 

regnskabsstandarderne skal offentliggøre nedenstående oplysninger i deres pengestrømsopgørelse:2 

- Ændringer som følge af pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 

- Ændringer som følge af, at der er opnået eller mistet kontrol over dattervirksomheder eller 

andre forretningsenheder 

- effekten af ændringer i valutakurser 

- ændringer i dagsværdier 

- andre ændringer 

 

Ændringerne er blevet kritiseret af Takatsugu Ochi som er et af medlemmerne af IASB’s Board, 

hvor en af hans holdninger er, at de yderligere informationer ikke møder regnskabsbrugernes 

informationsbehov. Takatsugu Ochi mener, at regnskabsbrugerne efterspørger uddybende 

oplysninger vedrørende virksomhedernes håndtering af likviditetsrisikoen.3 Desuden er hans 

vurdering er, at omkostningerne ikke opvejer fordelene ud fra en cost-benefit betragtning.  

 

Formålet med ændringerne i IAS 7 er, at give regnskabsbrugerne et mere nuanceret billede af deres 

pengestrømme hidrørende fra deres finansieringsaktiviteter, således at de har et bedre udgangspunkt 

til at træffe deres økonomiske beslutninger vedrørende virksomheden. Som følge af ændringer i IAS 

7, skal faktiske pengestrømme og ikke-likvide bevægelser fremgå af virksomhedens 

finansieringsaktiviteter under deres pengestrømsopgørelse, eller som en noteoplysning. Dette er i 

                                                
2 Se bilag 1  
3 Disclosure Initiative - Amendments to IAS 7, januar 2016, IASB, s. 11 
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modsætning til de eksisterende oplysningskrav i IAS 7, hvor pengestrømsopgørelsen kun indeholder 

faktiske pengestrømme.  

Grundet den korte tidshorisont for nogle af projekterne i Disclosure Initiative, udtrykker IFRS 

Advisory Council over for IASB at sandsynligheden for opnåelsen af mange ‘’quick wins’’4 er lav.  

Af denne grund er det interessant at analysere, hvorvidt de nye oplysningskrav i IAS 7 reelt skaber 

yderligere informationsværdi, både i forhold til regnskabsbrugernes forventninger og  de 

eksisterende oplysningskrav. I forlængelse af dette er det også interessant at analysere hvorvidt det 

blot er tilstrækkeligt at tilføje yderligere oplysningskrav, uden at det skaber konflikt med 

pengestrømsopgørelsens formål og eksisterende oplysningskrav. 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt, er det interessant at tage udgangspunkt i nedenstående 

problemformulering. 

Kan de nye oplysningskrav i IAS 7 opfylde regnskabsbrugernes stigende efterspørgsel af 

informationer vedrørende virksomhedernes nettogæld, og er oplysningskravene tilstrækkelige til at 

give regnskabsbrugerne et mere retvisende billede af virksomhedernes pengestrømsopgørelse ift. 

regnskabsstandardens formål? 

Der tages udgangspunkt i nedenstående underspørgsmål, for at kunne besvare 

problemformuleringen: 

- Hvordan er den nuværende IAS 7 om pengestrømsopgørelsen opbygget, og hvilke 

ændringer er der foretaget hertil på baggrund af  IASB’s Disclosure Initiative Project?  

- Hvordan påvirkes virksomhedernes pengestrømsopgørelse ved implementeringen af de nye 

ændringer til IAS 7, og hvilke yderligere oplysninger kan afledes heraf? 

- Hvilke konflikter er der forbundet med de yderligere oplysningskrav i forhold til 

eksisterende oplysningskrav der fremgår af IAS 7? 

                                                
4 http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/Feedback-Statement-Discussion-Forum-

Financial-Reporting-Disclosure-May-2013.pdf, s. 2 

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/Feedback-Statement-Discussion-Forum-Financial-Reporting-Disclosure-May-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/Feedback-Statement-Discussion-Forum-Financial-Reporting-Disclosure-May-2013.pdf
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1.4 Metode 

Dette afsnit omhandler den fremgangsmåde, der anvendes til besvarelsen af probemstillingen. Først 

og fremmest vil der blive redegjort for de primære regnskabsbrugere. Samtidig er det nærliggende 

for forståelsen af denne afhandling, at redegøre overordnet for IASB’s Disclosure Initiative Project 

samt baggrunden for dette. Dette gøres med henblik på at belyse den teoretiske ramme, Conceptual 

Framework, som IASB tager udgangspunkt i, når der skal foretages ændringer til de internationale 

regnskabsstandarder. Dette gøres med henblik på at sætte afhandlingens problemstilling i et større 

perspektiv og hvorledes at forbedringer til de yderligere oplysningskrav i IAS 7 kan forbedres. 

Dernæst vil der blive redegjort for relevante områder, der har relation til IAS 7. Formålet med dette 

er at klarlægge de definitioner og begreber, der vil blive anvendt i nærværende afhandling.  

Til analysen af nærværende afhandling er der udvalgt 3 virksomheder, der skal danne fundamentet 

for besvarelsen af problemstillingen. Formålet er at analysere hvilken informationsværdi 

regnskabsbrugerne kan forvente at udlede af de yderligere oplysningskrav og samtidigt analysere 

hvorvidt de relevante oplysninger til opgørelsen af virksomhedernes nettogæld er tilgængelige i 

deres årsrapporter. Til udarbejdelsen af analysen, tager vi udgangpunkt i regnskabsbrugernes 

perspektiv. Det gøres med henblik på at klarlægge de udfordringer, der er for regnskabsbrugerne 

ved anvendelse af de oplysninger der fremgår af virksomhedernes årsrapporter. 

I forhold til vurderingsafsnittet bygger denne hovedsageligt på analysen, men for at understøtte 

informationerne, der kan udledes fra analysen, vil der blive gjort brug af referencer til troværdige 

fageksperter samt primære regnskabsbrugere. Dette gøres med henblik på at styrke troværdigheden 

og pålideligheden af de argumenter, vi kommer frem til i nærværende afhandling. 

1.5 Afgrænsning 

Grundet afhandlingens specifikke område, har det været nødvendigt at tage højde for, hvilke 

områder der primært skal afdækkes for at skabe en sammenhængende afhandling. Af denne grund 

har det været nødvendigt at afgrænse sig fra nogle områder, således at det tildels kan opfylde 

afhandlingens formelle begrænsninger, men samtidigt også i henhold til en specifik besvarelse af 

ovenstående problemstilling, der skal analyseres. 
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Eftersom  IASB’s Disclosure Initiative Project indeholder ændringer til flere regnskabsstandarder, 

har vi afgrænset os fra at inddrage alle disse, da det umiddelbart ikke har direkte tilknytning til 

ændringerne foretaget i IAS 7 om pengestrømsopgørelsen.  

Da fokusset i nærværende afhandling er de yderligere oplysningskrav vedrørende virksomhedernes 

nettogæld, vil relevante regnskabsstandarder med direkte tilknytning hertil blive inddraget. Dette 

indbefatter hovedsageligt den nye regnskabsstandard ‘IFRS 16 Leasing’, der vil blive anvendt i 

forlængelse af de nye oplysningskrav til IAS 7. Formålet med inddragelsen af IFRS 16 er 

hovedsageligt i relation til pengestrømsopgørelsen og hvilken informationsværdi regnskabsbrugerne 

kan forvente at udlede. Af denne grund uddybes regnskabsstandardens effekt, på eksempelvis 

resultatopgørelsen, ikke i nærværende afhandling.  

For at udarbejde nettogældsafstemningerne i analysen, har det været relevant at medtage de 

finansielle instrumenter, der direkte eller med stor sikkerhed, kan antages at risikoafdække de 

gældsforpligtelser, der klassificeres som pengestrømme fra finansieringsaktivitet under 

pengestrømsopgørelsen. For at sikre analysens specifikke omfang, vil øvrige indregningsregler og 

metoder til værdiansættelse af finansielle instrumenter ikke blive inddraget jf. den nye 

regnskabsstandard IFRS 9, eftersom indregningsreglerne udgør et væsentligt omfang. Derudover vil 

effekten af ‘IFRS 15 - indregning af omsætning fra kontrakter med kunder’ heller ikke blive 

inddraget, da vores primære fokus er virksomhedernes finansieringsaktiviteter i relation til 

nettogældsafstemningen. 

Eftersom denne opgave vil tage udgangspunkt i ændringerne af IAS 7 fra regnskabsbrugernes 

perspektiv, vil vi primært beskæftige os med hvordan der kan skabes yderligere værdi for de 

primære regnskabsbrugere i forhold til deres informationsbehov. Vi afgrænser os derfor fra at 

inddrage den praktiske betydning af regnskabsudarbejdernes processer i henhold til udarbejdelsen 

af pengestrømsopgørelsen som følge af ændringerne.   

Endvidere, har vi grundet opgavens specifikke omfang og det tidsmæssige perspektiv, været 

nødsaget til at udvælge en mindre stikprøve af virksomheder ud fra nogle segmenteringskriterier 

(kapitel 8.2). Dette gøres med henblik på at udvælge de virksomheder, der i høj grad vil blive 

påvirket af de nye oplysningskrav inden for forskellige brancher og hvor betydelig en 

informationsværdi de yderligere oplysninger kan have for regnskabsbrugerne.  



       

     

12 
 

1.6 Struktur 

Nedenstående figur giver et overblik over hvad de forskellige kapitler i afhandlingen kommer til at 

omhandle: 

Kapitel 1 – Introduktion -          Indledning/motivation for afhandlingen 

-          Problemfelt 

-          Problemformulering 

-          Metode  

 Afgrænsning 

 Struktur 

-         Teorivalg 

-          Dataindsamling og kildekritik 

Kapitel 2 – Regnskabsbrugerne -          Investorer og analytikere 

       Långivere 

       Intern brug i virksomheden 

       Kunder og leverandører 

       Andre interessentgrupper     

Kapitel 3 – IFRS’ organisationstruktur -          Conceptual Framework 

       IFRS’ organisationsstruktur 

       Disclosure Initiative 

Kapitel 4 – Redegørelse for IAS 7        Den historiske udvikling 

       IAS 7 – Standardens formål, indhold,     

begreber og definitioner 

       Working Capital 

       Cash and Cash Equivalents 

       Aktivitetsopdeling 

Kapitel  5 – Nye ændringer til IAS 7 -          Nettogæld 

-          Non-cash ændringer                                               

IFRS 16 relation til IAS 7 

Kapitel 6 – Præsentation af pengestrømme  -          Indirekte metode 

-          Direkte metode 

-   

Kapitel 7 – Kritik af IAS 7 i litteraturen  -          Kritik af aktivitetsopdelingen i IAS 7 

-          Kritik af klassificering af renter og udbytte 

-          Kritik af præsentationsmetoderne 
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Kapitel 8 – Analyse  Formål 

 Segmenteringskriterier 

 Metode til udarbejdelse af 

nettogældsafstemningerne 

 Analyse af SAS 

 Analyse af DONG 

 Analyse af DSV 

 Komparative analyse 

Kapitel 9 - Vurdering        Vurdering 

       Perspektivering 

Kapitel 10 - Konklusion  -          Konklusion af afhandlingen 

1.7 Teorivalg 

Til belysning af vores problemstilling er der blevet foretaget en række overvejelser over valget af 

teori, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende. Da problemstillingen i denne opgave omhandler 

IAS 7, og hvilken værdi de yderligere oplysningskrav vil give anledning til for regnskabsbrugerne, 

er det relevant at have en forståelse for, hvorledes den teoretiske opbygning af IAS 7 er. Dette 

indebærer at der skal foretages en gennemgang af de definitioner og væsentligste dele af 

regnskabsstandarden, for at danne rammerne for en entydig forståelse af analysen i nærværende 

afhandling. 

Yderligere vil der være en teoretisk gennemgang af problemstillinger vedrørende 

pengestrømsopgørelsen, som er blevet omtalt af fagfolk, regnskabsbrugere og eksperter i 

litteraturen  Dette gøres med henblik på at danne os et overblik over de væsentligste kritikpunkter af 

IAS 7. Herved kan vi vurdere hvorledes ændringerne i IAS 7, som følge af Disclosure Initiative 

projektet, imødekommer nogle af disse kritikpunkter og hvordan disse har relation til de yderligere 

oplysningskravs informationsværdi. 

Da man ved opstillingen af pengestrømsopgørelsen kan gøre brug af enten den direkte- eller 

indirekte metode5, findes det relevant at lave en teoretisk gennemgang af disse metoder. Årsagen 

hertil er, at få en forståelse for hvilke forskelle der er imellem disse to opgørelsesmetoder. Det er 

væsentligt at redegøre for forskellene, eftersom regnskabsbrugerne kan aflede forskellige 

                                                
5 IAS 7.19 
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informationer afhængigt af hvilken opgørelsesmetode, der anvendes af virksomhederne til 

udarbejdelsen af pengestrømsopgørelsen.  

Ydermere vil nærværende afhandling inddrage ‘IFRS 16 Leasing’, der er den nye leasingstandard, 

som erstatter den gamle leasingstandard ‘IAS 17 Leasing’ og som er gældende for virksomheder der 

aflægger årsregnskab efter IFRS fra 1. januar 2019.6 Den teoretiske gennemgang af denne standard 

vil ikke være lige så omfattende som gennemgangen af IAS 7, da fokus ikke er på denne. Vi har 

dog fundet det nødvendigt at inddrage denne, da ændringerne også kommer til at påvirke 

virksomhedernes pengestrømsopgørelse og opgørelse af nettogæld7, eftersom leasingkontrakter har 

en betydelig påvirkning på virksomhedernes gældsforpligtelser. 

1.8 Dataindsamling og kildekritik 

I forbindelse med nærværende afhandling er der i teoridelen blevet foretaget en systematisk 

litteratursøgning med formålet om at kunne besvare problemformuleringen bedst muligt. Af denne 

grund er der blevet udvalgt relevant litteratur, der har en stor faglig kvalitet. Der hovedsageligt 

blevet gjort brug af forskellig litteratur i form af lærebøger, videnskabelige artikler, publikationer 

og undersøgelser. Litteraturen som er blevet anvendt i nærværende afhandling er nøje udvalgt 

således at det validt dækker over gyldighed og relevans i forbindelse med besvarelsen af 

problemformuleringen.8 Der er også blevet gjort brug af forskellige hjemmesider, primært IFRS’ 

hjemmesider. Hjemmesiderne er blevet nøje udvalgt med henblik på at benytte troværdige 

hjemmesider. Alt dette betegnes som værende sekundær data. Fordelen ved at benytte sekundære 

datakilder er, at man som forfatter kan udnytte de data der allerede eksisterer og dermed spare tid og 

ressourcer ved at basere sig på disse troværdige og anerkendte kilder.9  

Vi har forholdt os kildekritiske i forbindelse med udvælgelsen af den anvendte litteratur og empiri. 

Der er både blevet inddraget afhængige og uafhængige kilder til at belyse de forskellige 

synspunkter vedrørende de nye oplysningskrav, der er kommet til IAS 7 om 

pengestrømsopgørelsen. IFRS, som udarbejder de internationale regnskabsstandarder, kan have 

deres eget syn og incitament til at fremhæve alle de positive ting, som de nye oplysningskrav 

                                                
6 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_project-summary.pdf  
7 https://www.pwc.dk/da/artikler/2016/02/publikation-om-ny-leasingstandard-ifrs-16.html  
8 Andersen, Ib, 2008, s. 83 
9 Andersen, Ib, 2008, s. 159 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_project-summary.pdf
https://www.pwc.dk/da/artikler/2016/02/publikation-om-ny-leasingstandard-ifrs-16.html
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kommer til at give regnskabsbrugerne, mens forskellige fageksperter og primære regnskabsbrugere 

kan have en anden holdning til dette. Derfor har fokus været på at inddrage forskellige synspunkter, 

for at kunne danne et overblik over de forskellige holdninger der er.  

Analysedelen i nærværende afhandling vil være baseret på 3 udvalgte virksomheders seneste 

årsrapporter, hvilket også betegnes som værende sekundære data. Formålet med at gøre brug af 

deres årsrapporter er, at finde de forskellige tal og noteoplysninger som skal benyttes til at 

udarbejde nettogældsafstemningerne, der udgør en essentiel del i forbindelse med besvarelsen af 

problemformuleringen.  

Kapitel 2 - Regnskabsbrugerne 

Det primære formål med udarbejdelsen af pengestrømsopgørelsen for virksomhederne er, at give 

regnskabsbrugerne oplysninger om pengestrømme, der er genereret i årets løb. Som tidligere nævnt 

er fokus i denne opgave at analysere om de nye ændringer til IAS 7 imødekommer 

regnskabsbrugernes informationsbehov. Derfor er det essentielt for nærværende afhandling at 

identificere hvem regnskabsbrugerne er, og hvilke af dem der er de primære regnskabsbrugere. 

Dette har stor relevans, da virksomhederne har en bred vifte af interessenter, der hver for sig har 

forskellige incitamenter til at kigge på en given virksomheds pengestrømsopgørelse. Af denne 

grund vil der i de kommende afsnit være en gennemgang af de væsentligste grupper af 

regnskabsbrugere, og hvad de bruger pengestrømsopgørelserne til i deres vurderinger og analyser af 

virksomhederne.  

Som det ses i nedenstående figur har FSR identificeret disse som værende brugere af virksomheders 

årsregnskaber, men som nævnt tidligere vil nærværende afhandling kun beskæftige sig med de 

primære regnskabsbrugere.  
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Figur 2 - Hvem er regnskabsbrugerne? 

Kilde: FSR - danske revisorer, Revision og årsregnskaber - Hvem står på mål for årsregnskaberne juni 2014, 3. udgave 

2.1 Investorer og analytikere 

Investorer er den primære interessentgruppe, der indskyder kapital i virksomheden. Investorer 

består af både kapitalejere i virksomheden samt potentielle investorer, hvis formål er at opnå et 

afkast i forbindelse med deres investering i virksomheden. Tilsvarende anvender analytikere 

informationer der kan afledes af pengestrømsopgørelsen til at foretage analyser, der generelt 

udarbejdes med henblik på at sælge informationer på baggrund af deres analyser videre til en 3.part.  

Det er interessant for investorer og analytikere, at udlede informationer om hvorledes de genererede 

frie pengestrømme anvendes, og hvorvidt virksomheden eksempelvis er i stand til at udbetale 

udbytte. Da investorerne er den sidste interessentgruppe, der bliver betalt, bærer de derfor størst 

risiko i forbindelse med deres investering, hvorfor informationer om virksomhedens pengestrømme 

særligt er relevante for dem. 

Igennem den seneste tid efter finanskrisen, er pengestrømsopgørelsen blevet mere relevant for 

investorerne. En af hovedårsagerne fremgår af følgende citat: 



       

     

17 
 

‘’The flexibility of accrual accounting has come under attack — differences in accounting rules and 

methods make it hard to compare profitability and financial position." By contrast, CFA is a 

straightforward information system that avoids complex issues of conventional accounting.’’10 

Det fremgår af ovenstående citat, at forskellige og komplekse regnskabsmetoder i forhold til  

periodiseringsreglerne, mindsker sammenligneligheden af virksomhedernes finansielle og 

økonomiske stilling. Årsagen til at cash flow analyser (CFA) ikke lider under denne kompleksitet 

er, at der er forskellige indregningsmetoder for resultatopgørelsen og balancen i modsætning til 

pengestrømsopgørelsen. Indregning af pengestrømsopgørelsen er afhængig af de faktiske ind- og 

udbetalinger, hvorved indregningsreglerne ikke er afhængig af regnskabsmæssige skøn. Desuden 

hersker der en fælles forståelse mellem investorer om, at ‘’Cash is fact and accounting profit is 

opinion.’’11  

I forlængelse af ovenstående skal det nævnes, at investorer og analytikere benytter forskellige 

værdiansættelsesmetoder til deres analyse og vurdering af en virksomheds økonomiske og 

finansielle stilling. Værdiansættelsesmetoder såsom Discounted Cash Flow modellen (DCF) og 

Residual Income modellen (RI) tager udgangspunkt i virksomhedens resultatopgørelse og balance, 

ligesom multipler såsom Price Earning ratio (PE) også gør dette.  

Til trods for at der tages udgangspunkt i resultatopgørelsen og balancen, har investorerne og 

analytikere i de seneste år efter finanskrisen sat større fokus på de informationer, der kan udledes af 

pengestrømsopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen anvendes af investorerne og analytikere i 

forlængelse af deres værdiansættelse af virksomheden og dens fremtidige strategi og vækstplaner. 

Ved at sammenligne disse informationer kan de vurdere, hvorvidt virksomheden på baggrund af 

sine nuværende og fremtidige pengestrømme kan imødekomme deres fremtidige vækstplaner i 

forhold til virksomhedens solvens, likviditetsberedskab samt finansielle fleksibilitet.  

Som det kan ses af ovenstående afsnit,  benyttes pengestrømsopgørelsen i høj grad af investorer og 

analytikere til at supplere, eller underbygge de eksisterende informationer de har udledt på 

baggrund af resultatopgørelsen og balancen.  

                                                
10 Yap, Christine, Users’ perceptions of the need for cash flow statements - Australien evidence, 1997, s. 654 
11 Mulford, Charles W. et al., Creative Cash Flow Reporting, s. 1 
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Shyam B. Bhandari og Rajesh Iyer har foretaget en analyse, hvor de har udvalgt 7 variabler12 (som 

kan sidestilles med finansielle nøgletal), der kan anvendes til at forudsige hvorvidt en virksomhed 

er i stand til at imødekomme sine forpligtelser. Ud af de 7 variabler er 6 af disse baseret på 

oplysninger, der kan udledes fra virksomhedernes pengestrømsopgørelse. Den 7. variabel tager 

udgangspunkt i væksten af omsætning for de 3 seneste år.  

Deres analyse var baseret på i alt 100 virksomheder, hvoraf 50 af disse var listet som værende 

inaktive eller ikke var i stand til at imødekomme deres forpligtelser, og dermed truet af konkurs. De 

resterende 50 virksomheder var stadigvæk under fortsat drift. De formåede - på baggrund af deres 7 

variabler - succesfuldt (ud fra et statistisk perspektiv) at forudsige, hvilke virksomheder der ville 

være truet af konkurs, som følge af utilstrækkelige pengestrømme fra driften. 

2.2 Långivere 

Banker og andre långivere anvender virksomhedernes årsrapporter, herunder særligt 

pengestrømsopgørelsen, til at vurdere virksomhedens solvens, likviditetsberedskab og finansielle 

fleksibilitet. 

Solvens er et udtryk for om hvorvidt virksomheden kan imødekomme sine langfristede 

låneforpligtelser. Likviditetsberedskab er modsat solvens et udtryk for virksomhedens evne til at 

imødekomme deres kortfristede forpligtelser. Det kan i nedenstående citat ses hvilke faktorer 

banker og andre långivere har i fokus ved vurdering af virksomhedens kreditværdighed. 

‘’They focus on the ‘‘five Cs,’’ character of management, credit worthiness, cash flow, credit 

history and collateral, to assess a would-be borrower’s ability to repay debt. Some of the processes 

that commercial loan officers adopt in making this assessment involve ratio analysis, analysis of 

cash flow sources and analysis of the firm’s plans for using the proceeds from the loan…’’13 

Det fremhæves at banker og andre långivere i deres analyse af virksomhedens kreditværdighed 

særligt har fokus på informationer vedrørende: 

- Ratio analyse. 

- Analyse af hvorledes pengestrømme frembringes. 

- Analyse af virksomhedens planer for, hvorledes udlånet skal anvendes. 

                                                
12 Bhadari, Shyam B. et al., Predicting business failure using cash flow statement based measure, 2013 
13 Kwok, Helen, “The effect of cash flow statement format on lenders’ decision”, 2005, s. 350 
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Ratio analyse anvendes til at undersøge forholdet mellem virksomhedens aktiver, egenkapital, 

forpligtelser og lignende, der typisk betegnes som nøgletal. Eksempelvis er virksomhedens 

solvensgrad et udtryk for forholdet mellem virksomhedens aktiver og passiver. Virksomheden 

betegnes som værende solvent hvis deres aktiver er større end deres passiver, hvorved 

virksomheden ejer mere end den skylder. Insolvens er det modsatte af det ovenstående, hvor 

virksomhedens passiver er større end dens aktiver.  

Analyse af hvorledes virksomheden frembringer sine pengestrømme, tager udgangspunkt i de 

klassificeringsregler der er angivet i IAS 7. Det er særligt interessant for banker og andre långivere 

at vurdere virksomhedens evne til at frembringe pengestrømme fra sin primære drift, eftersom dette 

er virksomhedens primære omsætningsskabende aktivitet. Til trods for at en virksomhed kan 

generere frie pengestrømme fra sin primære drift, og dermed anvende dette til at indfrie sine 

forpligtelser, kan der være mangel på frie pengestrømme til investeringer. Virksomhedens 

investeringsaktiviteter afspejler deres fremtidige evne til at generere pengestrømme. 

2.3 Intern brug i virksomheden 

I forlængelse af virksomhedernes budgetter for deres planlagte fremtidige aktiviteter, kan 

virksomhederne forudsige konsekvensen af de planlagte aktiviteters påvirkning på 

pengestrømsopgørelsen. Formålet med at skabe et overblik over de fremtidige pengestrømme for de 

planlagte aktiviteter, er at virksomhederne kan afdække den fremtidige likviditetsrisiko forbundet 

med eksekveringen af de planlagte aktiviteter14. Eksempelvis hvis virksomheden har planlagt at 

producere et nyt produkt og har anskaffet sig anlægsaktiver til dette, kan virksomheden ved hjælp af 

deres budget for fremtidige pengestrømme, vurdere hvorvidt de har tilstrækkelig kapital til at 

imødekomme alle deres forfaldne forpligtelser på et givet tidspunkt. Dette værktøj giver 

virksomheden mulighed for at afdække deres likviditetsrisiko ved at være proaktive og anskaffe sig 

kapital igennem enten investorer eller banker og andre långivere.  

Den afgørende forskel mellem virksomhedens profitbudgetter og pengestrømsbudgetter er 

indregningstidspunktet. Eftersom betalingstidspunktet for virksomhedens kunder kan være forskudt 

i forhold til profitbudgettet, skal virksomheden tage højde for fremtidige situationer, hvor der er 

mangel på kapital til at indfrie sine øvrige forpligtelser. 

                                                
14 Collier, Paul M., 2012, s. 319 
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2.4 Kunder og leverandører 

Virksomhedens kunder og leverandører udgør to væsentlige interessentgrupper, der også har 

interesse i hvorvidt virksomheden er i stand til at fortsætte deres drift. Pengestrømsopgørelsen kan 

være særlig relevant for kunder og leverandører, der kan være virksomhedens samarbejdspartnere. 

Oplysninger om hvorvidt virksomheden er i stand til at indfrie sine forpligtelser når de forfalder, 

giver et indblik i hvorvidt et samarbejde eller et potentielt samarbejde bør fortsættes. Det gælder 

eksempelvis hvis virksomhedens kunder distribuerer deres produkter, hvorved kunderne kan 

vurdere hvorvidt virksomheden er i stand til at gennemføre leveringsordren. Desuden er det almen 

praksis at leverandører yder kredit til deres kunder, hvorfor oplysninger om virksomhedens 

pengestrømme giver leverandøren muligheden for at vurdere risikoen forbundet med at yde kredit 

til kunden. 

2.5 Andre interessentgrupper 

Af andre interessentgrupper kan der nævnes offentlige myndigheder og institutioner, 

interesseorganisationer, medarbejdere m.m., hvor disse hver især har deres egne interesser i at få et 

indblik i virksomhedens pengestrømme.  

Offentlige myndigheder anvender eksempelvis en pengestrømsopgørelse, i forlængelse af 

virksomhedens resultatopgørelse og balance, til at vurdere hvorvidt virksomheden kan indstilles til 

at få offentlig tilskud. Virksomheden kan være en forsyningsvirksomhed, hvorfor det ligger i 

offentlighedens interesser at føre tilsyn med virksomheden.  

Disse andre typer af interessentgrupper er ikke de primære regnskabsbrugere af 

pengestrømsopgørelsen, hvilket også kan ses ud fra den Feedback Statement (2013) som IASB har 

udarbejdet. På baggrund af denne Feedback Statement (2013), er det primært investorer og 

långivere, der har efterspurgt yderligere oplysninger, som har resulteret i ændringerne i IAS 7, der 

er blevet vedtaget af IASB.  
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Kapitel 3 - IFRS’ organisationsstruktur 

Dette kapitel vil give et indblik i strukturen som IFRS Foundation og IASB er en del af. Formålet 

med dette er at give et indblik i de bagvedliggende tanker, og hvem der står bag Disclosure 

Initiative projekterne for dermed at skabe et overblik over de involverede organer, og deres roller i 

forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsstandarderne. Kapitlet er opbygget således, at der først 

redegøres for Conceptual Framework, der er fundamentet for udarbejdelsen af de internationale 

regnskabsstandarder. Dernæst vil der blive redegjort for de enkelte organer der indgår i strukturen 

af IFRS organisationen, hvorefter der afslutningsvis vil blive redegjort kort for Disclosure Initiative 

projekterne. 

3.1 Conceptual Framework 

IASB har udarbejdet en begrebsramme “Conceptual Framework”15, der er fundamentet for 

udarbejdelsen af de internationale regnskabsstandarder udstedt af IFRS. Derudover fungerer 

begrebsrammen som en retningslinje, i forhold til anvendelsen og fortolkningen af 

regnskabsstandarderne, over for alle de involverede parter i forbindelse med udarbejdelsen af 

regnskaber.  

Begrebsrammen indeholder nogle klart definerede begreber samt definitioner, som er medvirkende 

til opretholdelsen og forbedringen af kvaliteten af den finansielle rapportering. Ydermere er 

formålet med begrebsrammen at skabe konsistens i forhold til udviklingen af nye 

regnskabsstandarder, og udviklingen af konsistent regnskabspraksis. Dette skal sikre at man har 

nogle klart definerede retningslinjer og begreber der kan gøres brug af, når ingen af IFRS’s 

regnskabsstandarder finder anvendelse i forbindelse med enkelte begivenheder, eller transaktioner. 

Intentionen med begrebsrammen er også at regnskabsbrugerne ud fra fastsatte præmisser kan forstå 

og fortolke standarderne.16 

                                                
15 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-
Summary.aspx  
16 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-

Summary.aspx  

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx
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3.2 IFRS’ organisationsstruktur 

Nedenstående figur viser et overblik over de forskellige organer, der er en del af IFRS 

organisationsstruktur.  

 

Figur 1 - IFRS Strukturdiagram  

Kilde: IAS Plus, Overview of the structure of the IFRS Foundation and IASB 

 

3.2.1 IFRS Foundation 

International Accounting Standards Board (IASB) er organiseret under fonden IFRS Foundation. 

Denne fond er en uafhængig non-profit organisation, som blev oprettet i henhold til lovgivningen i 

den amerikanske stat Delaware d. 8. marts 2001.17  IFRS Foundation ledes af en bestyrelse med 22 

trustees18, og er den juridiske enhed, som IASB opererer under.  

IFRS Foundations mål er at udvikle et enkelt sæt globalt accepterede regnskabsstandarder, der 

bygger på klart formulerede principper og metoder, og samtidigt fremme anvendelsen af IFRS 

                                                
17 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf  
18 fondsbestyrelsesmedlemmer  

https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf
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standarderne. Derudover er deres formål også kontinuerligt at tilpasse regnskabsstandarderne på 

baggrund af den udvikling der sker i praksis19 samt at tilpasse regnskabsstandarderne således at de 

imødekommer regnskabsbrugernes informationsbehov. Dette gøres med henblik på at skabe 

transparente og sammenlignelige årsregnskaber således at regnskabsbrugerne har et bedre 

udgangspunkt til at sammenligne oplysningerne, der kan afledes fra virksomhedernes årsregnskaber 

på tværs af forskellige brancher.20   

3.2.2 International Accounting Standards Board 

IASB er et uafhængigt organ21 af IFRS Foundation organisationen, hvis ansvar er at varetage 

regulering, udvikling og publicering af nye internationale regnskabsstandarder samt godkendelse af 

fortolkningsbidrag til regnskabsstandarderne udarbejdet af IFRS Interpretations Committee.22 Dette 

organ består af 12 uafhængige eksperter, som bliver udpeget af trustees fra IFRS Foundation. 

Medlemmerne af IASB har baggrund inden for revision, udarbejdelse af regnskaber, anvendelse af 

finansielle rapporter/regnskaber m.m. således at de fleste interessenter af et årsregnskab er 

repræsenteret.23 

IASB interagerer i høj grad med offentligheden, eftersom udviklingen og reguleringen af 

regnskabsstandarderne har stor betydning for IASBs interessenter. Af denne årsag er deres 

arbejdsprocesser i forhold til regnskabsstandarderne transparente over for offentligheden, da dette 

sikrer den nødvendige kommunikation mellem interessenterne og IASB, således at interessenternes 

behov kan imødekommes. Af denne grund er det essentielt for IASB at udgive dokumenter, 

materiale ogudkast til regulering af regnskabsstandarderne samt afholdelse af diskussionsforummer, 

hvor interessenterne kan interagere med IASB og få indflydelse på deres igangværende arbejde.  

Når der iværksættes større projekter af IASB, benytter de sig af ‘Working Groups’, der agerer det 

rådgivende organ til IASB i forbindelse med projektet. Medlemmerne, der agerer i privat regi, 

udpeges på baggrund af deres ekspertise eller erfaring inden for projektets omfang således at der 

                                                
19 Udviklingen i praksis er en betegnelse for økonomiske begivenheder eller andet, der enten leder til eller 
har ledt til at transparentheden og sammenligneligheden af årsregnskaberne forværres, på baggrund af 
eksempelvis forældede principper og metoder der fremgår af regnskabsstandarderne. Dette leder til at IFRS 
organisationen kontinuerligt skal tage højde for dette, og dermed tilpasse regnskabsstandarderne således at 
de lever op til formålet om at give et retvisende billede af årsregnskabet. 
20 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/governance/ifrsf  
21 http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Pages/Home.aspx  
22 http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Members/Pages/Members-of-the-IASB.aspx  
23 http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Members/Pages/Members-of-the-IASB.aspx  

https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/governance/ifrsf
http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Pages/Home.aspx
http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Members/Pages/Members-of-the-IASB.aspx
http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Members/Pages/Members-of-the-IASB.aspx
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opnås diversitet.24 Igennem denne diversitet er det muligt for disse ‘Working Groups’ at identificere 

forskellige problemstillinger fra forskellige perspektiver i forbindelse med udarbejdelsen og 

implementeringen af projektet. ‘Working Groups’ formål er blot at rådgive undervejs i 

projektforløbet, hvorved det ikke er nødvendigt at opnå konsensus vedrørende de identificerede 

problemstillinger. 

 

3.2.3 The Monitoring Board  

Monitoring Board agerer formelt bindeled for kommunikation mellem de landes 

kapitalmarkedsmyndigheder - der kræver eller anbefaler brugen af de internationale 

regnskabsstandarder - og IFRS Foundation med henblik på at beskytte investorerne og opretholde 

markedsintegriteten. Deres mål er at øge objektiviteten med hensyn til IFRS Foundations 

udarbejdelse af de internationale regnskabsstandarder, således at det ikke forringer standard-setting 

processens uafhængighed.25  

The Monitoring Board har det overordnede ansvar for at føre tilsyn med IASB’s aktiviteter og deres 

trustees. De fører også tilsyn med - og følger op på IASB’s indsats for at beskytte investorerne - og 

forbedrer nøjagtigheden samt effektiviseringen af udarbejdelsen af de internationale 

regnskabsstandarder. Derudover fører The Monitoring Board også tilsyn med fastsættelsen af 

IASB’s dagsorden.  

The Monitoring Board kan kræve at der afholdes et møde med IASB’s ledelse og trustees, hvis der 

opstår nogle regnskabsmæssige problemer i forbindelse med deres arbejde. De skal forespørge om 

et møde med IASB’s ledende bestyrelse og trustees.  

Såfremt IASB afgør at The Monitoring Boards gennemgang af de identificerede problemer ikke er 

tilstrækkelige, eller hvis problemerne ikke kan løses inden for deres fastsatte tidsramme, skal 

trustees gøre følgende26: 

- Bede IASB om at lægge en rimelig indsats i at løse problemerne, og overveje om løsningen 

på problemerne er i overensstemmelse med den offentlige interesse, og samtidig tage 

investorernes beskyttelse i betragtning. 

                                                
24 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/advisory/iasb-working-groups  
25 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/governance/monitoring-board  
26 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/governance/monitoring-board  

https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/advisory/iasb-working-groups
https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/governance/monitoring-board
https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/governance/monitoring-board
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- Bede IASB om at redegøre for deres stillingtagen og holdning til problemet, samt meddele 

dette til The Monitoring Board omgående.  

The Monitoring Board har det overordnede tilsynsansvar, men til trods for dette ændrer det ikke 

tilsynsansvaret, som IFRS Foundations trustees har over for IASB medlemmer, der fremgår af IFRS 

Foundations forfatning.27  

 

3.2.4 Interpretations Committee  

IFRS Interpretations Committee er et organ under IFRS Foundation organisationen, og består af 14 

medlemmer28, der udpeges af trustees fra IFRS Foundation. Deres ansvarsområde er primært at 

udarbejde gældende fortolkningsbidrag på baggrund af IFRS regnskabsstandarderne og de 

problemstillinger, der udvikler sig i praksis ved anvendelsen og implementeringen af 

regnskabsstandarderne. Fortolkningsbidragene indeholder: 

- Nye identificerede problemstillinger der ikke er behandlet i IFRS regnskabsstandarderne. 

- Problemstillinger vedrørende eksisterende fortolkningsbidrag, der giver utilstrækkelige 

og/eller modstridende informationer.  

I forlængelse heraf, er deres arbejdsopgave også at være proaktive i forhold til eksisterende 

fortolkningsbidrag, der på sigt kan være modstridende med andre regnskabsstandarder og 

fortolkningsbidrag. 

IFRS Interpretations Committee har et tæt samarbejde med andre lignende nationale udvalg, for at 

skabe konsensus mellem fortolkningsbidragene, regnskabsstandarderne og de gældende 

regnskabspraksis.  

3.2.5 IFRS Advisory Council  

IFRS Advisory Council er et formelt rådgivende råd, der agerer forum for en række interessenter, 

der er i berøring med IASBs arbejde, med følgende formål:29 

- At rådgive bestyrelsen omkring beslutninger og prioriteringer i bestyrelsens arbejde. 

                                                
27 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/iasb  
28 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/ifrs-ic  
29 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/advisory/ifrs-advisory-council  

https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/iasb
https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/ifrs-ic
https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/advisory/ifrs-advisory-council
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- Information til bestyrelsen omkring organisationer og personers synspunkter omkring store 

standardsættende projekter. 

- Rådgivning omkring andre emner til bestyrelsen og administratorerne. 

Under IFRS’ grundlæggende forfatning, er kernekriterierne for udvælgelsen af de 49 medlemmer af 

IFRS Advisory Council, både geografisk og professionel mangfoldighed. IFRS’ trustees har 

besluttet, at udpegningen af medlemmer til det rådgivende råd primært foregår på baggrund af 

repræsentation af de 43 organisationer,30 der i berøring med IASB’s arbejde.  

 

3.2.6 Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) 

ASAF består af 12 medlemmer, der repræsenterer nationale standardsættende organer og regionale 

organer med interesse i finansiel rapportering.31 

Regnskabsstandardernes Rådgivende Forum (ASAF) formaliserer og effektiviserer 

kommunikationen imellem IFRS Foundation og IASB. Den brede repræsentation, som ASAFs 12 

medlemmer udgør, bidrager med vigtige regionale synspunkter på det tekniske arbejde som IASB 

laver, og tilbyder feedback på de vigtigste aktuelle problemstillinger. ASAFs rolle er at sørge for et 

rådgivende forum, hvor medlemmerne kan bidrage konstruktivt til at opfylde IASB’s mål om 

udviklingen af globalt anerkendte regnskabsstandarder af høj kvalitet.  

3.3 Disclosure Initiative 

Disclosure Initiative blev påbegyndt af IASB, ved at udsende et ‘Agenda Consultation Document’32 

i 2011, hvorved alle interesserede parter kunne bidrage med inputs til regnskabsspecifikke 

problematikker. Dette gav IASB indblik i hvilke problemstillinger deres fremtidige arbejde skal 

indeholde, med henblik på at forbedre disse.  

Dette ledte til at IASB afholdte ‘Public Disclosure Forum’33 i januar 2013, hvor formålet med 

forummet var at skabe et forum for diskussion mellem regnskabsudarbejdere, revisorer, regulatorer, 

                                                
30 http://www.ifrs.org/About-us/IFRS-Advisory-Council/Pages/IFRS-Advisory-Council.aspx  
31 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/advisory/asaf  
32 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IASB-agenda-consultation/agenda-consultation-
2011/Pages/agenda-consultation-comment-letters-2011.aspx  
33 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Disclosure-Initiative/Project-news/Pages/IASB-to-host-

public-forum-to-discuss-disclosure-overload.aspx  

http://www.ifrs.org/About-us/IFRS-Advisory-Council/Pages/IFRS-Advisory-Council.aspx
https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/advisory/asaf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IASB-agenda-consultation/agenda-consultation-2011/Pages/agenda-consultation-comment-letters-2011.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IASB-agenda-consultation/agenda-consultation-2011/Pages/agenda-consultation-comment-letters-2011.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Disclosure-Initiative/Project-news/Pages/IASB-to-host-public-forum-to-discuss-disclosure-overload.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Disclosure-Initiative/Project-news/Pages/IASB-to-host-public-forum-to-discuss-disclosure-overload.aspx
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regnskabsbrugere og IASB. Diskussionerne skulle omhandle, hvorledes de offentliggjorte 

informationer kunne forbedres med hensyn til anvendelighed og klarhed for regnskabsbrugerne og 

dermed undgå ‘Disclosure Overload’.34  

Herefter har IASB påbegyndt en række initiativer, der skal klargøre problemstillingerne med 

offentliggørelse af finansielle oplysninger, med henblik på at forbedre og løse disse udfordringer. 

Sidenhen er der blevet udpeget en arbejdsgruppe, der skal varetage arbejdsopgaverne vedrørende 

Disclosure Initiative på baggrund af en ‘Feedback Statement’ som IASB offentliggjorde d. 28. maj 

2013, der opsummerer diskussionerne der blev afholdt på forummet i januar 2013.  

På baggrund af de diskussioner og holdninger, der fremgår af ‘Feedback Statement’, har IASB 

iværksat en række projekter, der skal forbedre kvaliteten af informationer, der offentliggøres i 

regnskaber der følger IFRS’s regnskabsstandarder. Nedenfor ses en kort beskrivelse af de 

iværksatte projekter:  

- Principles of Disclosure: Hovedprojektet af Disclosure Initiative, der har til formål på 

længere sigt at erstatte regnskabsstandarderne IAS 1, IAS 7 og IAS 8. 

- IAS 1: Hvor formålet på kortere sigt er at fremsætte moderate ændringer/tilføjelser, der skal 

klargøre de eksisterende krav i IAS 1. 

- IAS 7: Der på kort sigt skal indeholde ændringer/tilføjelser, der opstiller krav til 

indeholdelse af ændringer i forpligtelser, der bliver klassificeret som finansieringsaktivitet. 

- IAS 8: Som indeholder ændringer til regnskabspraksis, i forlængelse af de nuværende 

problemer med væsentlighedsniveau. 

- Andre ændringer: Der skal simplificere de regler og krav der er i regnskabsstandarderne 

omkring offentliggørelse af de oplysninger regnskabsstandarderne indeholder. 

- Væsentlighedsniveau: Hvor målet er at gøre det lettere anvendeligt for 

regnskabsudarbejdere og revisorer samt et fortolkningsbidrag hertil, hvorved definitionen af 

væsentlighedsniveauet skal klargøres. 

 

De ovenstående projekter er igangsat af IASB på nuværende tidspunkt, men da tidshorisonten på de 

individuelle projekter er forskellige fra hinanden, bliver disse offentliggjort løbende. I skrivende 

                                                
34 Disclosure Overload er et udtryk for overbelastning af offentliggjorte informationer, der ikke skaber værdi 

for regnskabsbrugerne. 
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stund er det ændringer til IAS 1 og IAS 7, der henholdsvis trådte i kraft d. 1. januar 2016 og 1. 

januar 2017, som er afsluttede projekter. 

Oprindeligt var det tiltænkt, at oplysningskrav vedrørende ‘nettogæld’ skulle indeholdes i 

regnskabsstandarden IAS 1. IASB’s formål var at omfanget af ændringerne til IAS 1 skulle afklare 

og konkretisere det eksisterende indhold af regnskabsstandarden, hvorfor IASB vurderede at 

oplysningskrav vedrørende ‘nettogæld’ i stedet skulle indeholdes i IAS 7.  

Ændringerne til IAS 7, der træder i kraft d. 1. januar 2017 fremgår af afsnit 1.2, hvoraf det kan ses 

at oplysningerne vedrørende virksomhedernes ‘nettogæld’ skal fremgå af ‘pengestrømme fra 

finansieringsaktiviteter’ i forlængelse af de øvrige oplysningskrav der er hertil jf. IAS 7.6 og IAS 

7.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 4 - Redegørelse for IAS 7  

Formålet med dette kapitel er hovedsageligt at give et indblik i hvordan regnskabsstandarden for 

pengestrømsopgørelsen IAS 7 er opbygget, samt hvordan den anvendes af regnskabsbrugerne. 
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Desuden redegøres der for hvilke præsentationsmetoder der fremgår af IAS 7 og hvilke forskelle 

der ligger heri. Det er essentielt at redegøre for de enkelte elementer og begreber, der fremgår af 

IAS 7 i forhold til analysedelen. Dermed har læseren et bedre udgangspunkt til forståelsen af 

analysen og de elementer, der har betydning for pengestrømsopgørelsen på baggrund af de nye 

ændringer til IAS 7. 

4.1 Den historiske udvikling 

Pengestrømsopgørelser kan spores tilbage til det 19. århundrede, hvor The Assam Company 

(England) og the Northern Central Railroad (USA) udarbejdede hver deres opgørelser over de 

likvide beholdninger, som virksomheden genererede. De likvide beholdninger bestod bl.a. af 

kontanter, bankindeståender, frimærkebeholdning samt finansielle transaktioner og indeholdt 

samtidig en opgørelse af ændringerne, der var sket i årets løb i de likvide beholdninger. 

Opgørelserne var en af de første af sin art, der minder om pengestrømsopgørelsen, som vi kender 

den i dag.  

Andre virksomheder omkring det 20. århundrede tog disse opgørelsesmetoder af deres likviditet til 

sig, og udviklede deres egne metoder. Der var dog ved begyndelsen af det 20. århundrede 

identificeret 4 grundlæggende forskellige opgørelsesmetoder til at belyse virksomhedernes likviditet 

og pengestrømme.35  

I årene efter opstod der uenigheder blandt interessenterne af virksomhederne, hvorefter der blev 

stillet nye krav og ønsker til de oplysninger der skulle fremgå af opgørelserne. Der blev enighed i 

blandt interessenter om at anvende arbejdskapitalmodeller til belysning af virksomhedernes 

likviditet i perioden 1925-1950. 

I 1963 udgav APB i samarbejde med AICPA Opinion No. 3: ‘’The Statement of Source and 

Application of Funds’’, der indeholdt anbefalinger til at medtage finansieringsanalysen i 

årsregnskabet. Denne udgivelse blev dog kritiseret for at værende for uklar, hvorefter APB udgav 

Opinion No. 19: ‘’Reporting Changes in Financial Position’’ i 1971. Dette medførte, at det blev et 

krav for virksomhederne i USA at medtage finansieringsanalysen som en bestanddel af deres 

årsregnskab, i modsætning til Opinion No. 3 hvor dette var frivilligt for virksomhederne.  

                                                
35 Carlsson, Claus Køhler et al., 2000, s. 13 
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Opinion No. 19 tillod, at virksomhederne i deres finansieringsanalyse kunne opgøre ændringerne i 

bl.a. kontanter og arbejdskapital, hvilket vanskeliggjorde sammenligneligheden af 

finansieringsanalysen på tværs af virksomhederne på grund af forskelligartet regnskabspraksis.  

FASB36, som er det amerikanske modstykke til IASB, udgav standarden FAS No. 95: ‘’Statement 

of Cash Flows’’i november 1987, som blev lovpligtig for selskaber, der afsluttede  deres 

regnskabsår efter d. 15 juli 1988.37 Det væsentligste ved anvendelse af denne standard var, at 

pengestrømme skulle opdeles efter drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, som vi kender det 

i dag. Samtidigt var hovedreglen at den direkte præsentationsform skulle anvendes.  

IASB udgav den internationale regnskabsstandard IAS 7 ‘’Cash Flows Statements’’ i december 

1992, der erstattede den tidligere regnskabsstandard IAS 7 (1977) ‘’Statement of Changes in 

Financial Position.’’38 Denne standard byggede på aktivitetsopdelingen i FASB No. 95, hvor 

pengestrømme blev opdelt i henholdsvis drifts-, investerings-, og finansieringsaktiviteter. 

Standarden blev lovpligtig at anvende for virksomheder, der er underlagt de internationale IFRS 

regnskabsstandarder, i januar 1994.  

Efterfølgende har der været ændringer til denne standard i form af navneændring i 2007, hvor denne 

blev omdøbt af FASB til ‘’Statement of Cash Flow’’ i forbindelse med ændringerne til IAS 1 i 

samme tidsperiode. Herefter har der været ændringer af IAS 7 d. 16. april 2009 som følge af IFRS 

årlige forbedringer samt i forlængelse af ændringerne i IAS 27 d. 1. juli 2009.39 De seneste 

ændringer til IAS 7, er foretaget i 2016 i forbindelse med Disclosure Initiative projekterne, der har 

til formål at forbedre informationskvaliteten af de oplysninger, der offentliggøres af 

virksomhederne, som er underlagt IFRS regnskabsstandarderne.  

 

                                                
36 Financial Accounting Standards Board 
37 Carlsson, Claus Køhler et al., 2000, s. 14 
38 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias7  
39 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias7  

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias7
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias7
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4.2 IAS 7 - Standardens formål, indhold, begreber og definitioner  

IAS 7 indeholder krav, principper og metoder til hvordan virksomheder, der er underlagt IFRS 

regnskabsstandarderne, skal udarbejde og præsentere pengestrømsopgørelsen. I 

regnskabsstandarden er formålet med pengestrømsopgørelsen udtrykt som: 

‘’Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering 

af virksomhedens evne til at frembringe likvider…’’ og ydermere ‘’De økonomiske beslutninger, der 

træffes af regnskabsbrugere, kræver en vurdering af virksomhedens evne til at frembringe likvider 

samt tidspunktet og sikkerheden for deres frembringelse.’’40  

Af ovenstående citater fremgår formålet med udarbejdelsen af pengestrømsopgørelsen jf. IAS 7, 

hvori det kan ses at virksomhedens pengestrømsopgørelse skal afspejle frembringelse af likvider, 

sikkerheden af frembringelsen samt den tidsmæssige horisont. Til forskel fra resultatopgørelsen og 

balanceopgørelsen hvor det generelt er leveringstidspunktet41, der er afgørende for 

indregningstidspunktet, er det derimod betalingstidspunktet, som er afgørende for indregningen i 

pengestrømsopgørelsen. Dette består af konkrete transaktioner der er foretaget i regnskabsåret ud 

fra de faktiske ind- og udbetalinger af virksomhedens likvider, der er foretaget i løbet af året. 

Pengestrømsopgørelsen består af likvider (Cash) og likvide værdipapirer (Cash Equivalents), som er 

opdelt efter henholdsvis drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter.  

4.3 Working Capital 

‘Working Capital’ (arbejdskapital) er et udtryk for de midler som en virksomhed har bundet i dens 

kreditorer, debitorer og lagre.42 Arbejdskapitalen findes ud fra nedenstående formel:43 

Working Capital = Current Assets/Current Liabilities 

 

Der kan udledes forskellige ting ved at se på arbejdskapital for en given virksomhed. Hvis en 

virksomheds kortfristede forpligtelser overstiger de kortfristede aktiver (dvs. en negativ 

arbejdskapital ratio) kan det have betydning for virksomhedens evne til at tilbagebetale sine 

kortfristede forpligtelser. Derimod kan en for høj ‘arbejdskapital ratio’ indikere, at virksomheden 

                                                
40 IAS 7, ‘’Formål’’ 
41 Indregning af transaktioner i resultatopgørelsen og balancen sker på tidspunktet for hvornår transaktionen 

indtræffer. Transaktionen eller begivenheden indtræffer når der er en overgang af fordele og risici  
42 “Forøg værdien af virksomheden med working capital management”, PwC 2008, s. 1 
43 http://www.investopedia.com/terms/w/workingcapital.asp  

http://www.investopedia.com/terms/w/workingcapital.asp
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har for høj unødig kapitalbinding i kreditorer, debitorer og lagre. Ved at have dette går 

virksomheden glip af at benytte dele af kapitalbindingen til nye investeringer, og dermed skabe 

vækst for virksomheden.  

De seneste par år har virksomheder haft øget fokus på ‘Working Capital Management’, da der er 

store fordele forbundet med dette. Virksomheder kan drage mange fordele ved at reducere deres 

kapitalbinding. Fordelen kan fx være, at virksomhedens nedskrivning af dens lagre vil blive 

formindsket, eftersom lageret er blevet nedbragt og dermed kan nedskrivningsbehovet blive 

formindsket. En anden fordel kan være at virksomheden kan benytte disse frigivne midler til at 

foretage en investering, og dermed undgå at optage yderligere gæld for at finansiere investeringen, 

hvilket kan spare virksomheden for en del renteomkostninger på længere sigt. 

4.4 Cash and Cash Equivalents 

Ifølge IAS 7 består pengestrømme af likvide beholdninger og likvide værdipapirer, hvilket er 

defineret i regnskabsstandarden som værende44: 

- Likvide beholdninger: Kontanter og anfordringsindskud i pengeinstitutter. 

- Likvide værdipapirer: Kortfristede, meget likvide værdipapirer, som umiddelbart kan 

konverteres til kendte beløb i likvide beholdninger, og hvorpå der kun er en ubetydelig 

risiko for værdiændringer. 

 

Definitionen af kontanter og anfordringsindskud er simpel, da dette består af likvide beholdninger, 

som virksomheder øjeblikkeligt kan gøre brug af til betaling af deres forpligtelser. Jf. IAS 7.8 kan 

kassekreditter også indgå som værende likvide beholdninger, hvor dette er betinget af at saldoen er 

svingende mellem negativ og positiv. Som udgangspunktet indgår kassekreditter dog jf. IAS 7.8 

under virksomhedens finansieringsaktivitet, hvorfor den endelige klassificering af kassekreditter 

afhænger af en subjektiv vurdering af regnskabsudarbejderne. 

Cash Equivalents er i IAS 7 defineret som værende likvide værdipapirer og kan efter 

regnskabsstandarden kun indregnes, hvis det har en restløbetid på op til 3 måneder fra 

anskaffelsestidspunktet. Det kan bestå af eksempelvis statsobligationer, præferenceaktier med kort 

restløbetid og en fast indløsningsdato eller lignende investeringer, hvor formålet med besiddelse af 

disse er: 

                                                
44 IAS 7.6 
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‘’at indfrie kortfristede betalingsforpligtelser snarere end at foretage investeringer eller lign.’’45 

Kravet for likvide værdipapirer, der medtages i pengestrømsopgørelsen er, at det skal kunne 

konverteres til et kendt beløb i kontanter. Eftersom risikoen for værdiændringer er større når 

tidshorisonten er længere end 3 måneder, vil der derfor være en betydelig risiko forbundet med 

indløsningen. 

4.5 Aktivitetsopdeling og præsentation af pengestrømme 

I dette afsnit vil der blive redegjort for hvilke ind- og udbetalinger der skal klassificeres under 

henholdsvis drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Desuden vil der blive redegjort for, 

hvad der er kriterierne for at klassificere pengestrømme under de forskellige aktiviteter. 

4.5.1 Pengestrømme hidrørende fra driftsaktivitet 

Jf. IAS 7.6 er definitionen af driftsaktiviteter: 

‘’Driftsaktivitet er virksomhedens primære omsætningsskabende aktiviteter samt andre aktiviteter, 

der ikke er investerings- eller finansieringsaktiviteter.’’ 

Det afgørende for at pengestrømme kan klassificeres som driftsaktivitet er, at det vedrører 

virksomhedens primære omsætningsskabende aktivitet. Pengestrømme fra driftsaktiviteten benyttes 

af virksomheden til at vedligeholde virksomhedens drift, tilbagebetale lån, udbetale udbytte til 

aktionærer samt foretage nye investeringer jf. IAS 7.13.  Ind- og udbetalinger vedrørende 

virksomhedens primære drift er eksempelvis følgende transaktioner jf. IAS 7.14: 

A. indbetalinger fra salg af varer og tjenesteydelser, 

B. indbetalinger fra royalties, honorarer, provisioner og anden omsætning, 

C. udbetalinger til leverandører af varer og tjenesteydelser, 

D. udbetalinger til og vedrørende ansatte, 

E. forsikringsselskabers ind- og udbetalinger vedrørende præmier, skadesanmeldelser, 

annuiteter og andre forsikringsydelser, 

F. udbetalinger eller tilbagebetalinger af indkomstskatter, medmindre disse kan henføres 

direkte til finansierings- eller investeringsaktivitet, og 

                                                
45 IAS 7.7  
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G. ind- og udbetalinger vedrørende kontrakter indgået med handel for øje. 

Oplysninger om pengestrømme fra driftsaktiviteten, giver regnskabsbrugerne et indblik i hvor 

effektiv virksomheden er til at opretholde pengestrømme, der skal benyttes til at imødekomme de 

forpligtelser, der er opstået fra driften. Alt andet lige, vil en sund overskudsskabende virksomhed 

generere positive pengestrømme, der bl.a. kan anvendes til at foretage nye investeringer og dermed 

øge aktivitetsniveauet, eller udbetale udbytte til investorerne.  

Klassificering af investeringsaktiviteter kan omgøres til driftsaktivitet på baggrund af hensigten. 

Eksempelvis skal ‘’udbetalinger til fremstilling eller anskaffelse af aktiver, der besiddes med 

henblik på udlejning og efterfølgende salg...’’ (IAS 7.14) klassificeres som pengestrømme fra 

driftsaktivitet. Dette medfører at klassificeringen af pengestrømme ikke er entydigt bestemt i 

regnskabsstandarden.  Udover ovennævnte eksempel kan visse former for lån og værdipapirer, der 

er anskaffet med intention om videresalg, også sidestilles som pengestrømme fra driftsaktivitet i 

stedet for finansierings- eller investeringsaktivitet.  

4.5.2 Pengestrømme hidrørende fra investeringsaktivitet  

Jf. IAS 7.6 er definitionen af investeringsaktiviteter:  

‘’Investeringsaktivitet er anskaffelse og afhændelse af anlægsaktiver og andre investeringer, der 

ikke indgår i likvide værdipapirer.’’ 

Investeringsaktiviteter er en essentiel del af virksomhedens strategi i forhold til fremtidig vækst. Det 

er i høj grad pengestrømme fra driftsaktiviteter der er i fokus hos regnskabsbrugerne, da dette giver 

et indblik i de nuværende pengestrømme og indtægter. Til forskel fra driftsaktiviteterne, er 

pengestrømme fra investeringsaktiviteter et udtryk for hvordan virksomheden formidler og allokere 

deres ressourcer, med henblik på at sikre de fremtidige pengestrømme samt indtægter, og dermed 

sikre den fremtidige overlevelse.  

Kriterierne for at pengestrømme kan klassificeres som investeringsaktivitet er udtrykt i IAS 7.16 

som: ‘’...kun omkostninger, der medfører indregning af et aktiv i opgørelsen af finansiel stilling, 

opfylder kriterierne for klassifikation som investeringsaktiviteter.’’  

Hvis der eksempelvis skal anskaffes et anlægsaktiv, hvor er der er omkostninger forbundet med 

installationen, kan disse henføres til anlægsaktivet under investeringsaktiviteter. Dette gælder, til 

trods for at udbetalingen af disse omkostninger sædvanligvis ville være henført til pengestrømme 
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fra driftsaktiviteten, men da disse omkostninger forbundet med installationen, regnskabsmæssigt 

bliver indregnet i balancen under aktiver, klassificeres de som udbetalinger i forbindelse med 

investeringsaktiviteter.  

Nedenfor er der jf. IAS 7.16 givet en række eksempler på pengestrømme fra investeringsaktiviteter: 

A. udbetalinger til anskaffelse af materielle anlægsaktiver, immaterielle aktiver og andre 

anlægsaktiver. Disse omfatter udbetalinger vedrørende aktiverede udviklingsomkostninger 

og egenproducerede materielle anlægsaktiver, 

B. indbetalinger fra salg af materielle anlægsaktiver, immaterielle aktiver og andre 

anlægsaktiver, 

C. udbetalinger til anskaffelse af andre virksomheders egenkapital- eller gældsinstrumenter og 

kapitalandele i joint ventures (bortset fra udbetalinger vedrørende instrumenter, der anses for 

at være likvide værdipapirer eller instrumenter, der besiddes med handel for øje), 

D. indbetalinger fra salg af andre virksomheders egenkapital eller gældsinstrumenter og 

kapitalandele i joint ventures (bortset fra indbetalinger vedrørende instrumenter, der anses 

for at være likvide værdipapirer eller instrumenter, der besiddes med handel for øje), 

E. udlån til andre (bortset fra udlån foretaget af finansielle institutioner), 

F. indbetalinger fra tilbagebetaling af udlån til andre (bortset fra udlån foretaget af finansielle 

institutioner), 

G. betalinger til futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, bortset fra tilfælde, 

hvor disse er anskaffet med handel for øje, eller hvis udbetalingerne klassificeres som 

finansieringsaktivitet, og 

H. betalinger fra futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, bortset fra tilfælde, 

hvor disse er anskaffet med handel for øje, eller hvis indbetalingerne klassificeres som 

finansieringsaktivitet.  

 

Til trods for de ovenstående nævnte transaktioner, der sædvanligvis ville blive klassificeret som 

investeringsaktivitet, kan der dog opstå tilfælde hvor det skal klassificeres anderledes som nævnt 

under afsnittet for ‘’Pengestrømme hidrørende fra driftsaktivitet.’’ Klassificering af 

investeringsaktiviteter, skal ses i forlængelse af virksomhedens forretningsmodel/strategi og 

primære omsætningsaktivet. Oplysningernes informative kvalitet afhænger derfor af, at 
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klassificeringen er korrekt og dette stiller krav til den professionelle skepsis der skal udvises af 

regnskabsudarbejderne såvel som revisorerne. 

4.5.3 Pengestrømme hidrørende fra finansieringsaktivitet  

Jf. IAS 7.6 er definitionen af finansieringsaktiviteter:  

‘’Finansieringsaktivitet er aktiviteter, der medfører ændringer i størrelsen og sammensætningen af 

virksomhedens kapitalindskud og lån.’’ 

Opdelingen af pengestrømme fra finansieringsaktivitet er vigtig for regnskabsbrugerne, da det giver 

et indblik i hvordan virksomhedens kapitalstruktur46 er sammensat. Samtidigt giver det 

kapitalindskyderne (ejerne af egenkapitalen) og långivere i virksomheden indblik i de fremtidige 

pengestrømme og muligheden for at forudsige disse. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet kan 

eksempelvis omfatte nedenstående transaktioner jf. IAS 7.17: 

A. indbetalinger fra udstedelse af aktier eller andre egenkapitalinstrumenter, 

B. udbetalinger til aktionærer til anskaffelse eller indløsning af virksomhedens aktier, 

C. indbetalinger fra udstedelse af obligationer, lån, gældsbreve, prioritetsforpligtelser og anden 

kort- eller langfristet låntagning, tilbagebetaling af lån, og 

D. udbetalinger fra leasingtager til reduktion af den udestående forpligtelse vedrørende en 

finansiel leasingkontrakt. 

Kapitel 5 - Nye ændringer til IAS 7 

De nye ændringer der træder i kraft januar 2017, for virksomheder der anvender IFRS 

regnskabsstandarderne, omhandler pengestrømme fra finansieringsaktiviteter. Det drejer sig 

hovedsageligt om de yderligere oplysningskrav i form af IAS 7.44A, som er: 

‘’An entity shall provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in 

liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and 

non-cash changes.’’ 

                                                
46 Kapitalstruktur er et udtryk for forholdet mellem fremmed- og egenkapital 
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Ændringerne er sket som følge af stigende efterspørgsel fra regnskabsbrugerne, om at 

virksomhederne skal offentliggøre oplysninger vedrørende deres nettogæld samt ændringerne der er 

sket i løbet af regnskabsperioden. Det har hovedsageligt været investorer, analytikere og långivere, 

som har efterspurgt offentliggørelse af yderligere oplysninger vedrørende virksomhedernes 

nettogæld, da disse oplysninger blandt andet anvendes til:47 

- Analyse af virksomhedens nuværende finansiering 

- Til at forbedre deres forudsigelse af virksomhedens fremtidige finansieringsbehov 

- Til afstemning af virksomhedens pengestrømme, med formålet om, at forbedre forståelsen 

af virksomhedens pengestrømme i regnskabsårets løb, og hvordan disse er anvendt af 

virksomheden 

- Risikovurdering af virksomhedens finansieringsbehov samt kapitalstruktur 

Udover de yderligere oplysningskrav til nettogæld, er der også kommet yderligere oplysningskrav 

til værdiændringer af aktiver eller finansielle instrumenter, hvis formål er at risikoafdække (hedging 

aktiviteter) virksomhedens forpligtelser. Eftersom den risikoafdækkende aktivitet skal ses i 

forlængelse af den finansielle forpligtelse, skal dette også klassificeres som pengestrømme fra 

finansieringsaktiviteter i virksomhedernes pengestrømsopgørelse. Denne ensartethed skal ses i 

sammenhæng med de øvrige klassificeringsregler der generelt fremgår af IAS 7, eksempelvis 

reglerne for klassificering af investeringsaktiviteter, som belyst i tidligere afsnit, hvor omkostninger 

der har relation til investeringsaktiviteten skal klassificeres på samme måde som det anskaffede 

aktiv.  

5.1 Nettogæld 

IASB udarbejdede en Feedback Statement (2013), hvor de inddragede regnskabsbrugerne til at 

kommentere på de eksisterende regnskabsstandarder og samtidigt kommentere på yderligere 

oplysningskrav, som de har behov for til deres respektive arbejde. Det var på baggrund af denne 

Feedback Statement, at IASB identificerede den stigende efterspørgsel for oplysninger vedrørende 

virksomhedernes nettogæld. En måde hvorpå man kan definere nettogæld, er: 

                                                
47 International Financial Reporting Standard, Disclosure Initiative; Amendments to IAS 7, January 2016, 

International Accounting Standards Board, s. 7 
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‘’Liabilities where the nature of those liabilities is a borrowing arrangement entered into for the 

purpose of raising capital. That borrowing arrangement is usually transacted on an arm’s-length 

basis on market terms.‘’48 

Ovenstående citat er en måde hvorpå nettogæld defineres. Det fremgår i citatet, at låneforpligtelser 

typisk er transaktioner på armslængdevilkår, hvorfor man kan udelukke lån ydet af eksempelvis 

leverandører på favourable vilkår. Disse lån ydet fra leverandører, bør klassificeres som 

driftsaktivitet under pengestrømsopgørelsen.49 Nettogæld kan udregnes på følgende måde: 

Nettogæld = (kortfristet gæld + langfristet gæld) -(kontante likvider og likvide værdipapirer) 

Eftersom der ikke hersker en entydig definition af nettogæld i IFRS regnskabsstandarderne, og 

udarbejdelsen af denne ville være for tidskrævende i forhold til projektets tidshorisont, valgte IASB 

at tage udgangspunkt i IAS 7’s definition af finansieringsaktiviteter. Herefter besluttede IASB, at 

tilføje yderligere oplysningskrav til virksomhedernes finansieringsaktiviteter under deres 

pengestrømsopgørelse. De yderligere oplysningskrav, som IASB har stillet til virksomhederne, er: 

‘’...to disclose a reconciliation between the amount in the opening and the amounts in the closing 

statements of financial position for liabilities for which cash flows were, or future cash flows will 

be, classified as financing activities in the statement of cash flows.’’50 

Til trods for at der er kommet yderligere oplysningskrav til IAS 7, hvor virksomhederne skal 

offentliggøre oplysninger om afstemning af deres finansielle forpligtelser og bevægelserne hertil i 

regnskabsåret, er der ikke udarbejdet en officiel definition på nettogæld af IASB. Det vurderes af 

både IASB og nogle investorer, at de yderligere oplysningskrav vil give regnskabsbrugerne den 

fornødne information til at udarbejde deres egne nettogældsafstemninger.51 Yderligere vil 

regnskabsbrugerne, på baggrund af ændringerne, kunne få et mere fyldestgørende og retvisende 

billede af virksomhedens økonomiske og finansielle stilling, som det ses i nedenstående citat: 

‘’They also provide a reconciliation of net debt from the end of one accounting period to the end of 

the subsequent period. The net debt reconciliation captures items such as acquired debt and the 

inception of finance leases, as well as any fair value adjustments made to debt and the impact of 

                                                
48 IASB Agenda Reference, januar 2010, s. 2 
49 IASB Agenda Reference, januar 2010, s. 2 
50 Disclosure Initiative, Amendments to IAS 7, January 2016, s. 8 
51 Investor Perspectives, Helping Investors Better Understand Cash Flow, March 2015, s. 2 
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foreign exchange movements. With this information, investors are presented with a more 

comprehensive and ‘true and fair’ view of the performance and financial position, and hence risk, 

of their business.’’52 

I forlængelse af ovenstående citat giver en nettogældsafstemning også et indblik i hvordan 

virksomheden har generet likvider. Eksempelvis kan en virksomhed have haft en stigning i deres 

likvider, men her kan en nettogældsafstemning give et indblik i om det er på baggrund af yderligere 

gældsoptagelse. En yderligere gældsoptagelse kan omfatte leasingaktiviteter, som ikke fremgår af 

virksomhedens balance, da man estimerer, at 85% af alle leasingforpligtelser ikke indgår i 

virksomhedernes balance.53 Som følge af dette har man i januar 2016 udgivet den nye 

regnskabsstandard IFRS 16, som træder i kraft januar 2019. Denne regnskabsstandard har betydning 

for de ændringer, der er vedtaget til IAS 7 og vil blive belyst mere dybdegående i et senere afsnit i 

nærværende afhandling. 

De yderligere oplysningskrav vedrørende nettogæld, vil være nyttige i forhold til at vurdere den 

fremtidige gældssammensætning for virksomheden og samtidigt vil det give et indblik i de risici 

som de er eksponeret for i forbindelse med deres finansieringsaktiviteter. Disse risici kan være 

forbundet med valutakursændringer, hvilket kan have en stor konsekvens for virksomhedens 

pengestrømme.  

Nedenfor er der givet et eksempel på hvordan en afstemning af virksomhedens finansielle 

forpligtelser kan se ud: 

                                                
52 Investor Perspectives, Helping Investors Better Understand Cash Flow, March 2015, s. 2 
53 Investor Perspective, A New Lease of Life, January 2016, s. 1 



       

     

40 
 

 

Figur 3 - Eksempel på nettogældsanalyse og nettogældsafstemning 

Kilde: Investor View, PricewaterhouseCoopers 2013, s. 2 

 

Som det fremgår af ovenstående figur 3 er der både udarbejdet en tabel, der giver et overblik over 

virksomhedens nettogæld, og samtidig netto transaktioner af gældsforpligtelserne. Yderligere 

indeholder afstemningen af gælden, alle de poster i årets løb, der har været medvirkende til at ændre 

gældssammensætningen.  

 

5.2 Non-cash ændringer 

Tidligere indeholdte pengestrømsopgørelsen kun faktiske bevægelser af kontante ind- og 

udbetalinger. De nye ændringer betyder, at virksomhederne skal inkludere ændringer der er sket i 

årets løb i pengestrømsopgørelsen fra januar 2017. Disse ændringer omhandler ikke-likvide 

transaktioner, der dog har en påvirkning på ændringen af virksomhedens pengestrømme. 

Eksempelvis, hvis en virksomhed er eksponeret overfor en anden valuta og de har optaget et lån i 

denne valuta, skal både negative og positive valutaændringer i årets løb inkluderes i virksomhedens 

pengestrømsopgørelse. Afhængigt af om hvorvidt valutaen stiger eller falder, vil det have en 

betydning for tilbagebetalingen af lånet. En stigende valuta vil betyde at lånets værdi dermed er 

større, og derfor vil udbetalingen til lånet i årets løb være større og vice versa.  
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De nye ændringer har hovedsageligt betydning for virksomhedens nettogæld. Ved et opkøb/frasalg 

af en dattervirksomhed eller forretningsenhed, hvor noget af denne er finansieret gennem 

fremmedkapital, kan regnskabsbrugerne fremadrettet aflede informationer i pengestrømsopgørelsen, 

vedrørende ændringer i virksomhedens gældssammensætning. 

Der kan fx være tale om et opkøb af en virksomhed for kr. 100 mio., hvor den opkøbende 

virksomhed skal anvende 60 mio. kr. af sine egne kontante ressourcer og de resterende kr. 40 mio. 

skal finansieres gennem et lån. Uden disse nye ændringer, vil det i pengestrømsopgørelsen fremgå, 

at kr. 60 mio. er anvendt til opkøb af en virksomhed under investeringsaktivitet, men kr. 40 mio. vil 

ikke fremgå under pengestrømsopgørelsen. Det er dog kun de faktiske udbetalinger til afdrag og 

renter, der er afholdt i årets løb som vil fremgå af finansieringsaktiviteter under 

pengestrømsopgørelsen. Med de nye ændringer er virksomheden dog nødsaget til at indeholde kr. 

40 mio. som finansieringsaktivitet under afstemningen af nettogæld for årets løb.  

Mange investorer og regnskabsudarbejdere har påpeget at de tidligere oplysningskrav i IAS 7, har 

medført at virksomhedernes pengestrømsopgørelse giver et utilstrækkeligt retvisende billede.54 Af 

denne grund, vil de nye oplysningskrav for IAS 7 betyde, at regnskabsbrugerne dermed får et mere 

retvisende billede af sådan et opkøb, og samtidig kan de aflede oplysninger omkring virksomhedens 

gældssammensætning og ændringer hertil i regnskabsårets løb.  

5.3 IFRS 16 relation til IAS 7 

IASB har udgivet en ny regnskabsstandard IFRS 16 ‘Leasing’, der skal erstatte den tidligere 

regnskabsstandard IAS 17 ‘Leasing’. Regnskabsstandarden er gældende for regnskabsår fra 1. 

januar 201955, hvor baggrunden for ændringerne i denne regnskabsstandard sker som følge af, at 

investorernes informationsbehov ikke er blevet opfyldt tidligere.56 Af denne grund har IASB 

udgivet den nye regnskabsstandard, der helt konkret skal gøre op med de regnskabsmæssige 

problemstillinger vedrørende indregning, som den tidligere regnskabsstandard gav anledning til i 

forhold til leasingkontrakter. 

Tidligere blev leasingkontrakter klassificeret som operationelle- eller finansielle leasingkontrakter, 

hvorimod den nye IFRS 16 regnskabsstandard stiller krav til at virksomhederne skal klassificere 

                                                
54 Investor Perspectives, Helping Investors Better Understand Cash Flow, March 2015, s. 2 
55 https://www.iasplus.com/en-ca/projects/ifrs/completed-projects-2/leases  
56 Lloyd, Sue, January 2016, s. 1 

https://www.iasplus.com/en-ca/projects/ifrs/completed-projects-2/leases
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deres nuværende og fremtidige leasingkontrakter som finansielle leasingkontrakter, og dermed 

følge en ensartet indregningsmodel. Den ensartede indregning af leasingkontrakten sker på følgende 

måde:  

‘’Det leasede aktiv måles ved første indregning i balancen til en værdi svarende til nutidsværdien af 

leasingforpligtelsen tillagt eventuelle direkte omkostninger forbundet med anskaffelsen og 

eventuelle omkostninger til nedrivning og bortskaffelse af aktivet ved leasingperiodens udløb, som 

leasinggiver er forpligtet til at afholde. Derved følger reglerne om leasede aktiver de almindelige 

regler for materielle anlægsaktiver.’’57 

Eftersom indregningen af leasingkontrakten fremadrettet vil følge den samme indregningsmetode 

som for materielle anlægsaktiver (med få undtagelser), skal virksomhederne enten præsentere deres 

samlede leasingkontrakter som enten en separat linje i deres aktiver under balancen, eller 

præsentere den samlede værdi af leasingkontrakter som en noteoplysning. Tilsvarende skal 

virksomheden præsentere oplysninger om de samlede udestående leasingforpligtelser under 

passiver i balancen. I forhold til resultatopgørelsen vil omkostningerne til leasingkontrakten blive 

indregnet som afskrivninger af leasingaktivet, og renteomkostninger på leasinggælden.  

I relation til pengestrømsopgørelsen vil det betyde at udbetalinger til hovedstolen af 

leasingforpligtelsen vil blive klassificeret som finansieringsaktivitet til forskel fra tidligere hvor 

dette kunne klassificeres som drifts- og finansieringsaktiviteter. Renteomkostninger vedrørende 

leasingkontrakten, der fremgår af resultatopgørelsen efter de nye indregningsregler, kan enten 

klassificeres som drifts- eller finansieringsaktivitet, ligesom det var tilfældet med de tidligere 

indregningsregler.  

Desuden fremgår det af IFRS 16 at sammensatte leasingkontrakter skal adskilles, i tilfælde af at de 

indeholder to separate ydelser. Eksempelvis hvis der er tale om en leasingkontrakt, hvor der til det 

leasede aktiv er tilknyttet en serviceaftale. I dette tilfælde skal ydelserne hver for sig allokeres efter 

de respektive indregningsregler, hvorfor serviceaftalen typisk skal omkostningsføres i 

resultatopgørelsen. Ved sammensatte aftaler, der kan adskilles, skal ydelserne tilknyttet det leasede 

aktiv ikke indregnes i aktiver under balancen. I tilknytning til pengestrømsopgørelsen, vil det 

betyde at regnskabsbrugerne får et større overblik over de reelle omkostninger, der er forbundet 

                                                
57 Lassen, Kim Tang, 2014, s. 2 
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med det leasede aktiv. De øvrige ydelser i leasingkontrakten vil blive præsenteret under 

‘’pengestrømme fra driftsaktivitet’’. 

Den mest betydelige ændring i IFRS 16 er at alle leasingkontrakter (med undtagelse af få) 

fremadrettet vil fremgå i virksomhedens balance, hvilket var den største problemstilling med den 

tidligere regnskabsstandard IAS 17, hvor virksomhederne kunne undlade at præsentere den 

udestående leasingforpligtelse.  

Eftersom de nye ændringer til IAS 7 stiller krav til at præsentere virksomhedernes samlede 

forpligtelser i deres pengestrømsopgørelse med hensyn til belysning af deres nettogæld, vil det 

fremadrettet betyde at virksomhedens samlede udestående leasingforpligtelser også vil fremgå af 

deres finansieringsaktiviteter.  

Kapitel 6 - Præsentation af pengestrømme  

Som tidligere omtalt, skal virksomhederne  anvende aktivitetsopdeling i deres 

pengestrømsopgørelse ved præsentationen af deres pengestrømme fordelt på henholdsvis drifts-, 

investerings og finansieringsaktiviteter. Formålet med opdelingen er at give regnskabsbrugerne 

informationer, der kan belyse:58 

a) Den øjeblikkelige likviditetsudvikling og likviditetsberedskabet, 

b) driftsaktiviteternes evne til at generere likviditet, 

c) investeringsomfanget og behovet for reinvestering og 

d) virksomhedens mulighed for at tilpasse sig den fremtidige finansielle situation samt belyse 

den nuværende finansielle fleksibilitet 

Virksomheder, som er underlagt IFRS’ internationale regnskabsstandarder, skal præsentere sine 

pengestrømme fra driftsaktiviteten ved anvendelse af enten den direkte- eller indirekte metode jf. 

IAS 7.18. IFRS tilskynder brugen af den direkte metode ved præsentation af virksomhedernes 

driftsaktiviteter, da man ved anvendelsen af denne metode kan komme frem til flere nyttige 

oplysninger i forbindelse med vurderingen af fremtidige pengestrømme jf. IAS 7.19 i forhold til den 

indirekte metode.  

                                                
58 Carlsson, Claus Køhler et al., 2000, s. 15 
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Væsentlige investerings- og finansieringsaktiviteter skal jf. IAS 7.21 præsenteres separat som brutto 

ind- og udbetalinger, med undtagelse af de nævnte aktiviteter i IAS 7.22 samt for finansielle 

institutioner jf. IAS 7.24. Ud fra teksten i IAS 7.21, anbefales det ikke eksplicit, at virksomhederne 

skal anvende den direkte metode, men da denne præsentationsmetode i højere grad anvender 

bruttobegrebet59, kan der argumenteres for, at IAS 7.21 tilskynder brugen af denne metode ved 

præsentation af deres investerings- og finansieringsaktiviteter.  

I nedenstående afsnit er de to præsentationsmetoder gennemgået grundigt med formålet om at give 

et indblik i forskellene. Der vil desuden blive gjort brug af illustrative eksempler, for at vise 

hvordan forskellene kommer til udtryk. 

6.1 Indirekte metode 

Den indirekte metode tager udgangspunkt i overskudsbegrebet60, hvorved virksomheder, der 

anvender denne metode skal opgøre nettopengestrømme hidrørende fra deres driftsaktivitet ved 

præsentationen af deres pengestrømsopgørelse. Jf. IAS 7.20 skal der ved anvendelsen af den 

indirekte metode tages udgangspunkt i årets resultat og reguleres for virkningen af følgende:61  

A. Regnskabsårets ændringer i varebeholdninger samt tilgodehavender og forpligtelser 

vedrørende driften, 

B. Poster, der ikke har medført ind- eller udbetalinger, eksempelvis afskrivninger, hensatte 

forpligtelser, udskudt skat, urealiserede valutakursgevinster og -tab, ikke-udloddet overskud 

fra associerede virksomheder og minoritetsinteresser, og 

C. Alle andre poster, hvis ind- og udbetalinger indgår under investerings- eller 

finansieringspengestrømme.  

Den indirekte metode er den mest anvendte af virksomheder, der er underlagt IFRS standarderne.62 

Amerikanske virksomheder, der er underlagt FASB’s regnskabsstandarder, anvender også den 

indirekte præsentationsmetode i højere grad end den direkte metode.63 Årsagen hertil er flere, men 

hovedsageligt anvendes den indirekte metode, da denne er lettere at udarbejde, mindre tidskrævende 

                                                
59 Bruttobegrebet er en betegnelse for at der gives separate oplysninger om ind- og udbetalinger 
60 Overskudsbegrebet er et udtryk for et nettoresultat, der udregnes ved at trække udbetalingerne fra 

indbetalingerne 
61 IAS 7.20 
62 http://www.ifrs.org/Investor-resources/IASB-Investor-Education/Documents/The-Essentials/cash-flow-
statements-December-2014.pdf  
63 Farshadfar, Shadi  og Monem, Reza, marts 2008, s. 2 

http://www.ifrs.org/Investor-resources/IASB-Investor-Education/Documents/The-Essentials/cash-flow-statements-December-2014.pdf
http://www.ifrs.org/Investor-resources/IASB-Investor-Education/Documents/The-Essentials/cash-flow-statements-December-2014.pdf
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samt mindre omkostningsfuld. Desuden giver den indirekte metode større overblik over 

virksomhedens pengestrømme, da det er nettopengestrømmene, som bliver præsenteret, hvilket 

formindsker kompleksiteten ved udarbejdelsen og over for regnskabsbrugerne.64 

Den indirekte metode kan anvendes til præsentation af pengestrømme hidrørende fra investerings- 

og finansieringsaktiviteter, men dette er ikke den mest oplagte metode at anvende. Årsagen er, at 

væsentlige poster skal præsenteres separat jf. IAS 7.21. Dette giver anledning til, spørgsmålet om 

hvem der skal bedømme hvorvidt en post er væsentlig eller ej og samtidigt hvor grænsen for 

væsentlige poster der skal medtages, ligger henne. Eksempelvis kan revisorer og 

regnskabsudarbejdere, ved bedømmelsen af hvilke poster, der er væsentlige, vurdere at nogle poster 

ikke bør præsenteres separat. Disse oplysninger kan dog have en stor informationsværdi for 

regnskabsbrugerne, hvis de bliver præsenteret separat.  

For at give et illustrativt eksempel er der i nedenstående eksempel taget udgangspunkt i Deloittes 

IFRS Eksempelregnskab for 2013, der er udarbejdet af Deloittes faglige afdeling for revision og 

regnskab.65 Deloittes udarbejdede pengestrømsopgørelse i deres eksempelregnskab vil i 

nærværende afhandling blive brugt som foregangsmodel, da denne giver et grundigt indblik i 

hvordan en virksomhed kan udarbejde en pengestrømsopgørelse efter den indirekte metode. 

Deloitte udtrykker selv, at: 

‘’Eksempelregnskabet er Deloittes forslag til, hvordan en årsrapport aflagt efter IFRS kan 

præsenteres, og er én ud af flere mulige løsningsmodeller.’’66   

                                                
64 Abu-Abbas, Bassam M., 2014, s. 2  
65 Deloitte, IFRS Eksempelregnskab 2013, s. 4 
66 Deloitte, IFRS Eksempelregnskab 2013, s. 2 



       

     

46 
 

 

Figur 4 - Eksempel på pengestrømsopgørelse opgjort efter den indirekte metode  

Kilde: Deloitte, IFRS Eksempelregnskab 2013, s. 55 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, tager Deloittes pengestrømsopgørelse udgangspunkt i 

‘Resultat af primær drift’ (EBIT), hvorefter der er reguleret for poster der ikke har nogen 

likviditetsvirkning. Det kan ses at der bl.a. er reguleret for af- og nedskrivninger i 

overensstemmelse med IAS 7.20 b). Eftersom af- og nedskrivninger ikke har en likviditetsvirkning, 

skal disse tillægges årets resultat, således at regnskabsbrugerne kan aflede informationer vedrørende 

de nettopengestrømme virksomheden har oparbejdet gennem regnskabsåret fra deres primære drift. 

Der er yderligere blevet reguleret for andre poster af årets resultat jf. IAS 7.20. Dette er bl.a. 

‘Gevinst ved salg af aktiver’, ‘Ændring i nettoarbejdskapital’. Herefter er man kommet frem til 

‘Pengestrømme vedrørende primær drift’.  
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Som det kan ses i Deloittes pengestrømsopgørelse er ‘Modtagne finansielle indtægter’, ‘Betalte 

finansielle omkostninger’ og ‘Betalt selskabsskat’ herefter blevet klassificeret som værende en del 

af virksomhedens drift. Der er jf. IAS 7.31 mulighed for at klassificere modtagne og betalte renter 

som en del af den primære drift, hvilket er normalt for finansielle institutioner. For andre typer af 

virksomheder er der jf. IAS 7.31 valgfrihed mellem at klassificere disse poster som enten drifts-, 

investerings- eller finansieringsaktivitet. Argumentet for at det kan klassificeres som driftsaktivitet 

er, at modtagne og betalte renter indgår i årets resultat, når denne opgøres. Der kan dog også 

argumenteres for at modtagne og betalte renter skal klassificeres som enten investerings- eller 

finansieringsaktivitet, da disse “betragtes som omkostninger til fremskaffelse af økonomiske 

ressourcer eller afkast af investeringer.”67  Som nævnt tidligere er der dog valgfrihed for 

virksomheden, men valget af klassificeringen af disse poster skal være ensartet fra regnskabsår til 

regnskabsår jf. IAS 7.31. 

‘Betalt selskabsskat’ er også blevet klassificeret som en del af driften, hvilket er i overensstemmelse 

med IAS 7.35. Virksomheder har dog mulighed for at klassificere pengestrømme vedrørende 

indkomstskatter som finansierings- eller investeringsaktivitet. Dette kræver dog, at 

indkomstskatterne direkte kan henføres til enten finansierings- eller investeringsaktivitet jf. IAS 

7.35.   

Dernæst kan man se Deloittes opstilling af pengestrømme hidrørende fra investeringsaktivitet. Jf. 

IAS 7.21 skal væsentlige bruttoind- og udbetalinger forbundet med finansierings- og 

investeringsaktivitet præsenteres i separate poster. Det er op til virksomheden at vurdere om 

hvorvidt en finansierings- eller investeringsaktivitet udgør en væsentlig post. Der kan dog være 

problemstillinger forbundet med dette, da virksomheden og regnskabsbrugerne kan have forskellige 

holdninger til hvad de anser som værende en væsentlig post. Det kan fx være at virksomheden ikke 

anser køb og salg af materielle aktiver som en væsentlig post, og derfor præsenterer dette netto. 

Regnskabsbrugerne kan derimod anse dette for at være en væsentlig post, og derfor vil få større 

informationsværdi ud af det hvis det er præsenteret brutto, således at de kan få et indblik i bruttoind- 

og udbetalinger forbundet med køb og salg af af materielle aktiver. I Deloittes eksempel ser vi dog, 

at fx ‘Køb mv. af materielle aktiver’ er præsenteret brutto.  

                                                
67 IAS 7.33 
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Derudover ses det at køb og salg af virksomheder er præsenteret som separate poster under 

investeringsaktivitet, hvilket er i overensstemmelse med IAS 7.39, da “de samlede pengestrømme 

fra opnåelse eller tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder 

skal præsenteres separat og klassificeres som investeringsaktivitet.”68   

Herefter ses opstillingen af pengestrømme hidrørende fra finansieringsaktivitet. I Deloittes 

eksempel ses det at ‘Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskab’ er klassificeret som 

finansieringsaktivitet. Ved klassificeringen af udbetalt udbytte har virksomheder valgfrihed mellem 

at klassificere dette som enten drifts- eller finansieringsaktivitet jf. IAS 7.34. Argumentet for at 

klassificere det som en driftsaktivitet, er at dette kan give regnskabsbrugerne et indblik i den givne 

virksomheds evne til at udbetale udbytte til virksomhedens aktionærer ud fra pengestrømme 

hidrørende fra driftsaktivitet. På den anden side er argumentet for at klassificere det som 

finansieringsaktivitet, at udbetalt udbytte til virksomhedens aktionærer kan anses som en 

omkostning i forbindelse med at sikre sig fremtidige økonomiske ressourcer til virksomheden.    

Udover dette ses det bl.a. at ‘Afdrag på prioritetsgæld/bankgæld’ og ‘Tilbagebetaling af finansielle 

leasingforpligtelser’ også indgår under pengestrømme fra finansieringsaktivitet, hvor disse er 

præsenteret som nettobeløb, da de er væsentlige. Dermed er det i overensstemmelse med IAS 7.21.  

Til trods for at Deloitte i deres eksempelregnskab har opstillet pengestrømsopgørelsen efter den 

måde de finder mest hensigtsmæssig, med udgangspunkt i den indirekte præsentationsmetode, er 

det forholdsvis let for regnskabsbrugerne at identificere henholdsvis drifts-, investerings- og 

finansieringsaktiviteterne.   

 

 

 

 

                                                
68 IAS 7.39 
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6.2 Direkte metode 

Som nævnt tidligere tilskyndes det jf. IAS 7.19, at virksomhederne benytter sig af den direkte 

metode ved opgørelsen af pengestrømme fra deres driftsaktiviteter for regnskabsåret. Hovedreglen 

for opgørelse af pengestrømme efter den direkte metode bygger på bruttobegrebet69, hvor 

virksomhederne skal fremvise brutto ind- og udbetalinger opdelt efter henholdsvis drifts-, 

investerings- samt finansieringsaktiviteter.  

Præsentation og opgørelsen af virksomhedens pengestrømme hidrørende fra driftsaktiviteter, ved 

anvendelse af den direkte metode, tager udgangspunkt i alle de indbetalinger der er foretaget i 

regnskabsåret. Herefter reguleres der for alle de udbetalinger virksomheden har haft i regnskabsåret, 

og som er klassificeret som driftsaktivitet. Nedenstående er der opstillet de to metoder der kan 

anvendes til at indhente oplysninger vedrørende brutto ind- og udbetalinger i årets løb jf. IAS 7.19: 

A. fra virksomhedens registreringer, eller 

B. ved regulering af omsætning, vareforbrug (renter og lignende indtægter samt 

renteomkostninger og lignende omkostninger i en finansiel institution) og andre poster i 

totalindkomstopgørelsen for: 

i) regnskabsårets ændringer i varebeholdninger samt tilgodehavender og        

forpligtelser vedrørende driften, 

ii) andre poster, der ikke har medført ind- eller udbetalinger, og 

iii) andre poster, hvis ind- og udbetalinger indgår under investerings- eller 

finansieringspengestrømme. 

Ud fra metode B., kan det ses at denne metode følger den indirekte metode. Forskellen ligger i, at 

ved anvendelsen af den direkte metode, skal oplysningerne om virksomhedens ind- og udbetalinger 

præsenteres separat, hvorved der i modsætning til den indirekte metode ikke kan modregnes i de 

samme poster. Årsagen til at der ikke kan modregnes, og dermed vises en nettopengestrøm for 

posterne i pengestrømsopgørelsen er, at vigtige transaktioner kan sløres.70Separat oplysning om 

vigtige/væsentlige transaktioner kan have stor informationsværdi for regnskabsbrugerne, til trods 

                                                
69 Bruttobegrebet er et udtryk for to separate poster der henholdsvis viser brutto ind- og udbetalinger hver for 
sig, uden at der foretages modregning. 
70 Carlsson, Claus Køhler  et al., 2000, s. 20 
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for at regnskabsudarbejdere (og evt. revisorer) vurderer oplysningerne som værende irrelevante for 

regnskabsbrugerne.  

Investerings- og finansieringsaktiviteterne skal, som tidligere omtalt under den indirekte metode, 

præsenteres ved separat oplysning af brutto ind- og udbetalinger jf. IAS 7.21. Det må antages at 

separat præsentation af disse oplysninger over for regnskabsbrugerne, har stor informationsværdi 

for dem, eftersom der typisk er tale om få, men store poster.  

 

 

Figur 5 - Eksempel på pengestrømsopgørelse opgjort efter den direkte metode 

Kilde: Pengestrømsopgørelse efter den direkte metode, EY, 2016, s. 3 
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Som det fremgår af ovenstående eksempel på den direkte metode, tages der udgangspunkt i 

indbetalt fra kunder, hvorefter der reguleres for alle de udbetalinger, såsom lønomkostninger, 

vareforbrug m.m.,  der har været i årets løb til den primære drift. Herefter reguleres der for ind- og 

udbetalinger for renteindtægter, renteomkostninger, modtagne og betalte udbytter jf. IAS 7.31.  

Der hersker ikke enighed om hvorledes renteindtægter og renteomkostninger skal klassificeres, 

medmindre der er tale om finansielle institutioner. Det er dog fastsat efter IAS 7.31, at klassificering 

af modtagne og betalte renter samt udbytte skal have en konsistent klassificering fra regnskabsår til 

regnskabsår. Det fremgår af IAS 7.33 i henhold til klassificering af disse poster, at: 

‘’Rentebetalinger og modtagne renter og udbytte kan klassificeres som pengestrømme fra 

driftsaktivitet, fordi de indgår ved opgørelsen af årets resultat. Alternativt kan rentebetalinger og 

modtagne renter og udbytte klassificeres som pengestrømme fra henholdsvis finansieringsaktivitet 

og investeringsaktivitet, fordi de betragtes som omkostninger til fremskaffelse af økonomiske 

ressourcer eller afkast af investeringer.’’ 

Som tidligere omtalt, hersker der forskellig praksis til klassificering af renteomkostninger, 

renteindtægter samt udbytte, grundet valgfriheden i regnskabsstandarden. Af denne grund er det 

afgørende at klassificeringen af disse poster sker på en ensartet måde fra regnskabsår til 

regnskabsår, således at det ikke skaber forvirring hos regnskabsbrugerne. Til trods for, at der 

eksisterer valgfrihed på området, bør revisor og regnskabsudarbejderne vise den fornødne omhu i 

klassificeringen af disse poster, således at der etableres en sammenhæng mellem virksomhedens 

ind- og udbetalinger samt deres aktiviteter.  

Modtagne udbytter, associerede virksomheder er i dette eksempel klassificeret som en 

driftsaktivitet. Som nævnt ovenfor er der valgfrihed jf. IAS 7.33, hvor modtagne udbytter enten skal 

indregnes som pengestrømme fra enten drifts- eller investeringsaktivitet. 

I forhold til investeringsaktiviteter, kan det ses at der er tale om forholdsvis få poster, men 

størrelsen af beløbene er væsentlige. Det drejer sig hovedsageligt om køb af immaterielle aktiver og 

køb af materielle aktiver. Eftersom disse investeringer hovedsageligt vedrører virksomhedens 

fremtidige indtægtsgrundlag, kan investorer aflede informationer vedrørende virksomhedens 

fremtidige pengestrømme. Desuden giver separate oplysninger om ind- og udbetalinger i dette 

tilfælde yderligere oplysninger om virksomhedens investeringsaktiviteter i modsætning til den 

indirekte metode.  
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Som det fremgår er der i dette tilfælde benyttet store mængder af pengeressourcer til anskaffelse af 

aktiver, men omfanget af salg af materielle aktiver er begrænset. Ved den indirekte metode sker der 

en modregning i posterne og dermed fremgår kun nettopengestrømmene, men ved separat oplysning 

af ind- og udbetalinger i den direkte metode, kan regnskabsbrugerne netop se forskellen på ind- og 

udbetalingstransaktionerne i forhold til de væsentlige poster under investeringsaktiviteter jf. IAS 

7.21. 

I dette tilfælde kan der under finansieringsaktiviteterne afledes informationer vedrørende størrelsen 

på afdrag for virksomhedens eksisterende forpligtelser, og samtidigt oplysninger om størrelsen af 

pengestrømme som følge af ny gældsoptagelse. Dette er i modsætning til eksemplet med den 

indirekte metode, hvor fremmedfinansiering er præsenteret som en nettoopgørelse, og dermed 

fremgår oplysningerne om ny gældsoptagelse og afdrag på eksisterende forpligtelser ikke af 

pengestrømsopgørelsen.  

 

Kapitel 7 - Kritik af IAS 7 i litteraturen 

Formålet med dette kapitel er at identificere de væsentligste problemstillinger vedrørende 

pengestrømsopgørelsen, der bliver fremhævet i litteraturen. Dette gøres med henblik på at få en 

indsigt i de kritikpunkter, der er væsentlige i forhold til analysedelen i nærværende afhandling samt 

analysere og vurdere hvorledes de nye ændringer til IAS 7 søger at imødekomme de omtalte 

problemstillinger. 

7.1 Kritik af aktivitetsopdelingen i IAS 7 

Et af de områder som har været til stor diskussion er klassificeringen af pengestrømme i 

henholdsvis drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet. I IAS 7 er disse 3 forskellige aktiviteter 

blevet defineret, men det kan dog ses at regnskabsbrugere og eksterne eksperter og fagfolk 

argumenterer for, at der stadig er plads til forbedringer i henhold til aktivitetsopdelingen i IAS 7. 

Argumenterne for forbedringer er flere, hvorfor de enkelte elementer, der bliver kritiseret i 

litteraturen vil blive belyst i nedenstående afsnit. 

Jf. IAS 7.6 er definitionen af driftsaktivitet:  
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‘’... virksomhedens primære omsætningsskabende aktiviteter samt andre aktiviteter, der ikke er 

investerings- eller finansieringsaktiviteter.”  

Dette er bl.a. blevet kritiseret af UK Financial Reporting Council (FRC), der mener at en 

aktivitetsopdeling er nødvendig, men der dog er plads til forbedringer. De mener, at definitionen af 

driftsaktiviteter er vag hvorfor de blandt andet argumenterer for, at definitionen af driftsaktiviteter 

bør være positivt defineret for at forbedre klassifikationen af denne. Eksempelvis bør man positivt 

definere og beskrive transaktioner, der stammer fra virksomhedens kunder, medarbejdere og 

leverandører i IAS 7. Dette bør gøres for at skabe en entydig definition af disse transaktioner under 

virksomhedens driftsaktivitet, som beskrevet i IAS 7.14.71 De fremhæver også, at for at give et mere 

retvisende billede af en virksomheds pengestrømsopgørelse, bør pengestrømme der ikke stammer 

fra fra driften, eller har relation til virksomhedens investerings- eller finansieringsaktivitet, blive 

præsenteret særskilt. Den særskilte præsentation skal dog ikke udelukke ikke tilbagevendende, eller 

usædvanlige transaktioner, hvis de reelt har relation til virksomhedens primære 

omsætningsskabende aktiviteter. 

En anden kritik af klassificeringsreglerne stammer fra Hugo Nurnberg, der argumenterer for at at de 

nuværende klassifikationsmetoder til en vis grad er arbitrære. Hans holdning til opdelingen af 

pengestrømme er: 

‘’I relation til pengestrømme vil 3-delingen uundgåeligt føre til, at ensartede pengestrømme 

klassificeres forskellige, og at forskellige pengestrømme klassificeres ens.’’72 

Yderligere mener han, at eksempelvis ind- og udbetalinger til varelagre ud fra et 

investeringsperspektiv, er det samme som ind- og udbetalinger til anlægsaktiver. Begge betalinger 

sker til aktiver, der indgår i virksomhedens primære drift.  

Som tidligere omtalt er FASB det amerikanske modstykke til IASB, hvorfor der generelt hersker de 

samme problemstillinger vedrørende klassificeringsreglerne. I forlængelse af ovenstående, 

argumenterer O. Whitfield Broome for, at FASB bør give bedre vejledning i forhold til 

klassificering af pengestrømme. Det er hans holdning, at en bedre vejledning i forhold til 

klassificeringsreglerne, eksempelvis vil begrænse ledelsens muligheder for at allokere 

                                                
71 Lennard, Andrew  et al., 2016, s. 3 
72 Carlsson, Claus Køhler et al., 2000, s. 15 
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pengestrømme til investerings- og finansieringsaktiviteter således at muligheden for at vise en 

forbedret pengestrømsopgørelse af virksomhedens driftsaktiviteter undgås.73 

7.2 Klassificering af renter og udbytte 

Det fremgår af IAS 7.31, at: 

‘’Pengestrømme fra modtagne og betalte renter og modtaget eller udbetalt udbytte skal præsenteres 

som separate poster. Disse skal klassificeres på en ensartet måde fra regnskabsår til regnskabsår 

som enten drifts-, investerings- eller finansieringsaktivitet.’’ 

Yderligere fremgår det af IAS 7.33, at ‘’...Der er dog ikke opnået enighed om klassifikation af disse 

pengestrømme for andre typer virksomheder..’’. De andre typer virksomheder der omtales i IAS 

7.33, er alle andre virksomheder end finansielle institutioner.  

Valgfriheden af hvorledes betalte og modtagne renter samt udbetalt og modtagne udbytter skal 

klassificeres, har skabt problemstillinger for regnskabsbrugerne, i forhold til sammenlignelighed af 

pengestrømsopgørelsen på tværs af virksomheder. Som tidligere omtalt afhænger klassificeringen af 

renter og udbytter generelt af virksomhedens forretningsmodel. I de fleste tilfælde er grænsen for 

klassificering mellem drifts- og finansieringsaktiviteter meget snæver. Af denne grund kan 

ensartede transaktioner vedrørende renter og udbytter, blive klassificeret forskelligt for 

virksomheder i samme branche, som Hugo Nurnberg også argumenterer for. 

The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA) har kommenteret på FRC’s 

forbedringsforslag i forhold til pengestrømsopgørelsen. De mener, at revisorer og 

regnskabsudarbejdere, eksempelvis kan have en holdning til at renter og udbytter bør klassificeres 

på en bestemt måde, som de finder mest hensigtsmæssig. CPA opstiller følgende eksempel på en 

situation, hvor der kan være forskellige holdninger til klassificeringen af renter og udbytter: 

‘’...it may be acceptable for Interest and dividends paid to be disclosed as operating activity as it is 

paid out of the profits generated by entity’s operating activities. Conversely as interest is paid is a 

cost of obtaining financial resources, any interest paid can be disclosed as financing activity and 

dividends paid on ordinary shares are an appropriation of profits so it would be appropriate to 

disclose under financing activities.’’74 

                                                
73 Broome, O. Whitfield, 2004, s. 20 
74 The Institute of Certified Public Accountants in Ireland, 17. januar 2017, s. 2 
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Ovenstående eksempel giver et indblik i hvor forskellige holdningerne kan være til klassificering af 

renter og udbytter, alt afhængigt af hvilket perspektiv man anskuer det fra.  

7.3 Kritik af præsentationsmetoderne 

Som tidligere nævnt har der været en del diskussion omkring hvilken af de forskellige 

præsentationsmetoder, som virksomhederne bør anvende i forbindelse med præsentationen af drifts-

, investerings- og finansieringsaktiviteter. IAS 7.19 tilskynder brugen af den direkte metode, men vi 

ser dog alligevel i praksis at langt de fleste virksomheder vælger at gøre brug af den indirekte 

metode.  

Det er hovedsageligt den indirekte metode, der anvendes til at opgøre pengestrømme fra 

driftsaktiviteter, da der i IAS 7.22 er opstillet krav om at virksomheder skal præsentere væsentlige 

ind- og udbetalinger separat vedr. investerings- og finansieringsaktivitet. Der er tale om relativt få 

poster i disse to aktiviteter, hvorfor den indirekte metode ikke i høj grad anvendes i praksis på disse 

poster.  

Diskussionerne vedrørende de to præsentationsmetoder, som er omtalt i IAS 7, har skabt forskellige 

holdninger til hvilken metode, der bør anvendes i praksis. Hovedargumenterne for at anvende den 

indirekte metode i stedet for den direkte metode er bl.a. at den indirekte metode er mindre 

omkostningsfuld og er mere simpel at analysere. Bassam M. Abu-Abbas udfordrer denne 

tankegang, hvor han argumenterer for at præsentationen af pengestrømme efter den direkte metode 

er (en smule) mere omkostningsfuld for regnskabsudarbejderne, men vil tilsvarende være mindre 

for regnskabsbrugerne. Ydermere stiller han spørgsmålet om hvorvidt omkostningselementet bør 

ligge i regnskabsudarbejdernes, eller regnskabsbrugernes interesse. Ud fra IAS 7’s 

formålsbeskrivelse, kan det ses at: 

 ‘’De økonomiske beslutninger, der træffes af regnskabsbrugere, kræver en vurdering af 

virksomhedens evne til at frembringe likvider samt tidspunktet og sikkerheden for deres 

frembringelse.’’75  

Sammenholder vi dette med Bassam M. Abu-Abbas’ spørgsmål om omkostningselementet, kan det 

konstateres at det bør være i virksomhedernes interesse at mindske omkostningerne for 

                                                
75 IAS 7, Formål 
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regnskabsbrugerne, da de i høj grad er afhængige af oplysningerne til at træffe deres økonomiske 

beslutninger. Desuden giver den direkte metode yderligere oplysninger, der er nyttige til at vurdere 

de fremtidige pengestrømme. Af denne grund kan der argumenteres for nyttigheden af 

informationer for regnskabsbrugerne, om det fuldkomne billede af virksomhedens 

pengestrømsopgørelse, opvejer omkostningerne der er forbundet med præsentation efter den direkte 

metode for regnskabsudarbejderne.  

Bassam M. Abu-Abbas argumenterer også for at omkostninger forbundet med den direkte metode 

kun vil være marginalt større end ved den indirekte metode, eftersom de oplysninger der skal 

anvendes som oftest er tilgængelige i virksomhedernes interne regnskabsprogrammer, eller andre 

databaser. På baggrund af hans analyse konkluderer han, at i et marked hvor al information er 

offentligt tilgængelig, kan regnskabsbrugere, uden større omkostninger, opstille 

pengestrømsopgørelsen efter den direkte metode ud fra de oplysninger der fremgår af den indirekte 

præsentationsmetode, resultatopgørelsen, balancen og noterne. I forlængelse af dette er han kommet 

frem til at det reelt ikke er muligt - på baggrund af informationernes tilgængelighed - at opstille 

pengestrømsopgørelsen ud fra disse oplysninger med 100% nøjagtighed, hvorfor 

informationsværdien efter den direkte metode stadigvæk er nyttig for regnskabsbrugerne.  

Helen Kwok har lavet en undersøgelse af bank långiveres brug af finansielle informationer og 

rapporter, med særligt fokus på deres brug af pengestrømsopgørelsen, i forbindelse med 

beslutninger omkring långivning.76 Undersøgelsen tager udgangspunkt i 4 grupper af 

regnskabsbrugere i form af bank långivere, revisorer, finansielle analytikere og 

regnskabsakademikere. På baggrund af analysen, kom Helen Kwok frem til at deltagerne har behov 

for oplysninger om virksomhedens pengestrømme, men informationerne afledes ikke udelukkende 

fra pengestrømsopgørelsen. Informationerne der skal anvendes til at foretage en kreditvurdering af 

virksomheden, for at yde et lån, blev i lige så høj grad afledt fra virksomhedens balance, 

resultatopgørelse og noteoplysninger som pengestrømsopgørelsen.  Endvidere fandt Helen Kwok 

frem til at de adspurgte grupper i denne undersøgelse også undervurderede informationsværdien i 

pengestrømsopgørelsen, eftersom de efterspurgte oplysninger til deres kreditvurdering, også 

udelukkende kunne afledes af pengestrømsopgørelsen.  

                                                
76 Kwok, Helen, 2002, s. 347-362 
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Konklusionen på undersøgelsen var, at årsagen til at informationerne, der var tilgængelige i 

pengestrømsopgørelsen ikke blev anvendt, skyldes den praksis der er i bankbranchen, hvor 

pengestrømsopgørelsen, ved undersøgelsens tidspunkt, var relativ ny, hvorfor disse 

regnskabsbrugere ikke er blevet trænet i at anvende pengestrømsopgørelsen i lige så høj grad som 

balancen, resultatopgørelsen og noterne. Desuden konstaterede hun også, på baggrund af sin 

konklusion, at regnskabsbrugerne i undersøgelsen ikke skelnede forskellen mellem den direkte og 

indirekte præsentationsmetode. Til trods for dette er hendes anbefaling, at:  

‘’New instructional materials should be developed covering the use of the SCF for cash flow 

information and SCF ratio analysis. Standardsetting bodies should reconsider mandating only the 

direct format of presentation and issuing guidelines on the classifications in the SCF.’’77 

 

 

 

Kapitel 8 - Analyse  

8.1 Formål 

Formålet med analysen er, at analysere hvorledes de nye oplysningskrav til IAS 7, er med til at 

opfylde regnskabsbrugernes stigende efterspørgsel af informationer vedrørende virksomhedernes 

nettogæld. Nettogældsafstemningerne er fundamentet for besvarelsen af problemformuleringen i 

nærværende afhandling, da der på baggrund af disse skal udledes den informationsværdi som 

regnskabsbrugerne kan forvente jf. de nye oplysningskrav.  

Til at belyse dette tager analysen udgangspunkt i 3 virksomheder, hvor der udarbejdes 

nettogældsafstemninger jf. de nye oplysningskrav IAS 7.44A-7.44E.  

Analysen vil afslutningsvis sammenligne informationerne, som er blevet udledt af 

nettogældsafstemningerne, således at forskellene og lighederne mellem de analyserede 

virksomheder bliver belyst. 

                                                
77 Kwok, Helen, 2002, s. 359 
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8.2 Segmenteringskriterier 

Formålet med segmenteringskriterierne er at danne rammen for udvælgelsen af virksomheder til 

analysen i nærværende afhandling. Segmenteringskriterierne bygger på de nye oplysningskrav i IAS 

7, hvorfor det har været nødvendigt at udvælge virksomheder, der særligt er eksponeret over for 

disse ændringer. Dette gøres med henblik på at vise hvor stor en konsekvens ændringerne har for de 

analyserede virksomheder. Samtidig foretages der en komparativ analyse af disse virksomheder, 

således at der kan fås et indblik i sammenligneligheden af nettogæld på tværs af virksomhederne.  

 

Segmenteringskriterierne, som virksomhederne er blevet udvalgt på baggrund af, er:  

 

- Børsnoterede virksomheder/selskaber 

- Virksomheder med stor gæld i forhold til deres egenkapital, hvoraf gælden 

anvendes til investering i materielle anlægsaktiver 

- Internationale virksomheder, der er eksponeret over for valutakursændringer 

- Virksomheder, der anvender aktiver igennem leasingkontrakter 

- Virksomheder, der har datterselskaber og/eller andre forretningsenheder 

8.3 Metode til udarbejdelse af nettogældsafstemningerne 

For at udarbejde nettogældsafstemningerne ud fra de 3 udvalgte virksomheders årsrapporter, er der 

blevet taget udgangspunkt i nedenstående model. Modellen er udarbejdet af IASB og er et 

illustrativt eksempel på, hvordan virksomhederne kan offentliggøre og imødekomme de yderligere 

oplysningskrav, der er kommet til IAS 7 om pengestrømsopgørelsen i henhold til paragraf 44A-

44E.78 

                                                
78 Disclosure Initiative - Amendments to IAS 7, januar 2016, IASB, s. 14 
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Figur 6 - Eksempel C) Afstemning af forpligtelser hidrørende fra finansieringsaktivitet   

Kilde: Disclosure Initiative - Amendments to IAS 7, januar 2016, IASB, s. 13 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af nettogældsafstemningerne er der blevet taget udgangspunkt i 3 

udvalgte virksomheders seneste årsrapporter. Disse er blevet anvendt til at identificere de 

forskellige poster, der skal anvendes til at udarbejde nettogældsafstemningerne.  

Eftersom alle de relevante oplysninger, der skal benyttes til udarbejdelsen af 

nettogældsafstemningerne, ikke altid fremgår af virksomhedernes årsrapporter, har det været 

nødvendigt at foretage visse antagelser. Det ses eksempelvis at vores udvalgte virksomheder i visse 

tilfælde gør brug af finansielle instrumenter, der risikoafdækker valutakursændringer. Disse 

finansielle instrumenter besiddes med henblik på at sikre ind- og udbetalinger af pengestrømmene 

hidrørende fra både drifts- og finansieringsaktivitet. Af denne grund kan der ikke skelnes imellem 

hvor stor en del af disse finansielle aktiver specifikt er optaget til at afdække risiciene forbundet 

med pengestrømme fra finansieringsaktivitet, da beholdningen af disse finansielle instrumenter 

vises som et samlet beløb. Vi bygger derfor hovedsageligt vores antagelser på hvordan 

virksomhederne selv har valgt at klassificere deres aktiviteter og samtidigt ud fra de øvrige 

oplysninger, der fremgår af noterne til årsrapporterne. De yderligere antagelser vi har foretaget, vil 

løbende blive uddybet under analysen af de respektive virksomheders nettogældsafstemning.  

Derudover har det ikke været muligt at identificere de faktiske brutto ind- og udbetalinger for årets 

løb ud fra finansieringsaktivitet under virksomhedernes pengestrømsopgørelse. Af denne grund kan 

det ikke ses hvor meget af årets pengestrømme, der kan henføres til de poster der indgår under 

nettogældsafstemningerne. Det ses af de analyserede virksomheders pengestrømsopgørelser, der er 
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udarbejdet efter den indirekte metode, at det kun er nettoændringerne der fremgår, hvorfor kolonnen 

‘Ændringer’ kun afspejler forskellen mellem den bogførte værdi fra 2015 til 2016. 

Desuden vil udarbejdelsen af nettogældsafstemningen indeholde de aktiviteter, der på nuværende 

tidspunkt klassificeres som finansieringsaktivitet. Effekten af operationelle leasingkontrakter, der 

fremadrettet bliver klassificeret som finansieringsaktivitet under pengestrømsopgørelsen, grundet de 

nye indregningsregler i IFRS 16, gives i form af supplerende oplysninger til 

nettogældsafstemningen. Dette gøres således at de yderligere oplysningskrav i IAS 7, og dennes 

informationsværdi for regnskabsbrugerne, kan sammenlignes med effekten som den nye 

regnskabsstandard ‘IFRS 16 Leasing’ fremadrettet kan forventes at have for 

nettogældsafstemningernes informationsværdi.  

 

8.4 Analyse af SAS  

8.4.1 Pengestrømsopgørelsen for SAS 

Som det kan ses af SAS’ årsregnskab for 2015/2016, er pengestrømsopgørelsen79 udarbejdet efter 

den indirekte metode. Eksemplet for den indirekte metode, der er udarbejdet af Deloitte (herefter 

Deloittes eksempel), følger den teoretiske ramme, der er opstillet jf. oplysningskravene i IAS 7. 

Sammenligner vi Deloittes eksempel og SAS’ udarbejdede pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 

2015/2016, vedrørende pengestrømme fra driftsaktiviteterne, kan det ses at der er få forskelle 

imellem disse to. Forskellen ligger hovedsageligt i udspecificeringen af de enkelte poster, hvor både 

ikke-likvide transaktioner samt likvide transaktioner er udspecificeret i Deloittes eksempel, således 

at de kan henføres direkte til enten resultatopgørelsen eller balancen samt noterne hertil. Under 

SAS’ pengestrømsopgørelse er posten ‘Adjustment for other items not included in the cash flow, 

etc.’ kun udspecificeret i en noteoplysning (note 34), men eksempelvis er dagsværdireguleringer 

ikke udspecificeret således, at de direkte kan henføres til de enkelte aktiver/aktivposter. 

Derudover kan det ses, at SAS’ udarbejdede pengestrømsopgørelse ikke er i overensstemmelse med 

IAS 7.31, eftersom der ikke er separate oplysninger om modtagne og betalte renter under 

pengestrømme fra driftsaktivitet. Det samme gøre sig gældende for modtagne udbytter, hvor dette 

                                                
79 Se bilag 2 
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ikke er indregnet separat i henhold til IAS 7.31, men derimod har SAS præsenteret dette under note 

34. Både modtagne renter og udbytte samt betalte renter indgår ikke som separate poster under 

investerings- eller finansieringsaktivitet, hvorfor regnskabsbrugerne er nødsaget til at indhente 

oplysninger om dette under SAS’ noteoplysninger (note 37 for betalte og modtagne renter samt note 

34 for modtagne udbytter). Hvorledes pengestrømme fra betalte og modtagne renter er klassificeret 

bliver ikke oplyst i pengestrømsopgørelsen eller regnskabet, men derimod præsenteres beløbene 

separat under note 37 i SAS’ årsregnskab.  

Sammenligner vi yderligere SAS’ finansieringsaktiviteter under pengestrømsopgørelsen i forhold til 

Deloittes eksempel, kan det ses at posten ‘Change in Interest-bearing receivables and liabilities’ er 

præsenteret som et nettobeløb. SAS udtrykker, at:  

‘’Cash flow from changes in interest-bearing receivables and liabilities was mainly attributable to 

the realization of financial derivatives, which generated substantial positive cash flows in the 

preceding year.’’80 

Ud fra ovenstående citat kan det ses, at virksomheden benytter sig af afledte finansielle 

instrumenter til at risikoafdække deres finansieringsforpligtelser. Yderligere ses det, at 

virksomheden helt specifikt benytter sig af renteswaps, hvorfor vi må konstatere at disse skal 

medtages under nettogældsafstemningen, da SAS klassificerer pengestrømmene fra disse finansielle 

aktiver under finansieringsaktivitet. 

8.4.2 Analyse af SAS’ nettogældsafstemning  

På baggrund af den udvalgte metode, er der udarbejdet nedenstående nettogældsafstemning for SAS 

jf. de nye oplysningskrav i IAS 7.44A-44E. I regnskabsåret 2015/2016 har SAS ikke foretaget 

væsentlige81 opkøb eller salg af dattervirksomheder og forretningsenheder. Desuden fremgår 

specifikke dagsværdiændringer eller valutakursændringer ikke af regnskabet, for den del af gælden, 

der kan henføres til dattervirksomheds- eller forretningsenhedsaktiviteter. Af denne grund har det 

ikke været muligt at lave en nettogældsafstemning, hvor dagsværdi- og valutakursændringer for 

disse fremgår. I nedenstående nettogældsafstemning er der derimod medtaget de samlede 

                                                
80 SAS Annual Report 2015/2016, s. 61 
81 Der har dog været frasalg af datterselskabet Blue1 Oy i løbet af regnskabsårene 2014/2015 og 

2015/2016, som har påvirket SAS’ likvider og fremgår af virksomhedens pengestrømme fra 
investeringsaktivitet.  
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dagsværdi- og valutakursændringer vedrørende virksomhedens gældsforpligtelser klassificeret som 

finansieringsaktivitet, der skal præsenteres jf. de nye oplysningskrav i IAS 7.  

 

 
Figur 7 - Nettogældsafstemning af SAS’ finansieringsforpligtelser82 

Eftersom SAS i deres årsregnskab ikke har oplyst specifikt om valutakursændringer og 

dagsværdiændringerne vedrørende de forpligtelser der fremgår af ovenstående 

nettogældsafstemning hver for sig, har det været nødvendigt at antage valutakursændringer og 

dagsværdiændringer som en enkelt post i dette tilfælde. Som følge af dette, er det ikke muligt at få 

et indblik i hvorvidt ændringer hidrører specifikt fra valutakursændringer eller dagsværdiændringer. 

Af denne grund vil informationsværdien, være mindre for regnskabsbrugerne, eftersom der kan 

være forskellige årsager til ændringer, der er sket i årets løb, i forhold til dagsværdiændringerne der 

fremgår af ovenstående figur 7.  

8.4.2.1 Lang- og kortfristede gældsforpligtelser 

Som det ses ud fra ovenstående figur vedrørende SAS’ nettogældsafstemning, er der en betydelig 

forskel på den bogførte værdi og dagsværdien for de langfristede gældsforpligtelser for 

virksomheden i regnskabsåret 2015/2016. Endvidere fremgår det af nedenstående figur 8, at 

ændringen primært skyldes, at dagsværdien af ‘Subordinated Loans’ er værdiansat til Mio. SEK 319 

i forhold til den bogførte værdi som er Mio. SEK 1157, hvilket svarer til 72,4% reducering af 

gældens værdi.  Som oftest er ‘Subordinated Loans’83 favourable for en virksomhed at optage, 

eftersom det forbedrer deres kreditværdighed, hvorved det især er en fordel for gældstunge 

virksomheder som SAS. Det bidrager til at virksomheden på et senere tidspunkt kan optage lån i 

tilfælde af mangel på likviditet. Derimod kan långiverne forvente at modtage en højere rente som 

                                                
82 Leasingforpligtelser, er fundet vha. følgende model (Finance leases - amotisering = Leasingforpligtelser (bogført 

værdi)), SAS Annual Report 2014/2015, note 27 s. 73 og SAS Annual Report 2015/2016, note 27 s. 82 
83 Betegnes som ansvarlig lånekapital på dansk, og omfatter lån der er efterstillet i forhold til de øvrige 
gældsforpligtelser. Fordringshavere af subordinated loans bliver derfor betalt efter andre fordringshavere af 
almindelig lån bliver betalt, i tilfælde af konkurs eller likvidering af et selskab. 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Selskabsret/ansvarlig_l%C3%A5nekapital  

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Selskabsret/ansvarlig_l%C3%A5nekapital
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kompensation for den højere risiko långiverne tager. Dagsværdiændringerne sker som følge af 

justering af renterne (tillagt en risikomargen), på baggrund af offentliggjorte officielle priskvoter på 

balancedagen. På baggrund af SAS’ nettogældsafstemning kan det ses, at deres samlede 

gældsforpligtelser, der klassificeres som finansieringsaktivitet er reduceret med Mio. 620 SEK på 

baggrund af dagsværdiændringerne for 2015/2016.. 

Subordinated Loans Mio. 

SEK 

Bond Loans Mio. SEK Other Loans Mio. SEK84 Finance leases Mio. 

SEK85 

Bogført værdi: 1157 Bogført værdi: 2183 Bogført værdi: 3612 Bogført værdi:1321 

Dagsværdi: 319 Dagsværdi: 2251 Dagsværdi:3703 Dagsværdi 1350 

Ændring i alt: -838 Ændring i alt: 68 Ændring i alt: 91 Ændring i alt: 29 

Ændring i pct.: -72.4 Ændring i pct.: 3.1 Ændring i pct.: 2.5 Ændring i pct.: 2.2 

Figur 8 - Oversigt over dagsværdiændringer i langfristede forpligtelser for SAS 2015/2016   

Kilde: SAS Annual Report 2015/2016, s. 89 

SAS gør brug af ‘Subordinated Loans’, der ikke har en fast udløbsdato, men derimod har en fast 

rente for en 10-årig periode, der efterfølgende kan forlænges igen. Årsagen til den store forskel for 

dagsværdiændringen af SAS’ ‘Subordinated Loans’ skal ses i sammenhæng med de faldende 

rentekurser86, som resultat af den Europæiske Centralbanks seneste års rentekurspolitik. Af denne 

grund kan SAS optage fremmedkapital der er billigere at finansiere og dermed indfri det dyrere 

‘Subordinated Loan’. Dette betyder at dagsværdien af ‘Subordinated Loans’ er væsentlig lavere end 

den bogførte værdi.  

Tilsvarende kan det ses, at dagsværdien for de øvrige gældsforpligtelser, der fremgår af 

ovenstående figur 7, er højere end den bogførte værdi. Disse oplysninger har en informationsværdi 

for långivere, eftersom disse får oplysninger omkring hvor stor en påvirkning 

dagsværdiændringerne har for SAS’ gældsforpligtelser og dermed giver et bedre indblik i SAS’ 

reelle kreditværdighed. Derudover kan regnskabsbrugerne generelt set også få indblik i SAS’ 

gældssammensætning og hvilke risici, som de er eksponeret overfor samt håndteringen af disse 

risici. Disse typer af ‘Subordinated Loans’ er dyrere end de almindelige bank og obligationslån 

                                                
84 Other Loans, er fundet på følgende måde (Convertible bonds + Other loans - amortisering = 1482 + 3267 - 
1137 = 3612), SAS Annual Report 2015/2016, note 26 s. 82 
85 Finance Leases, der er ikke fratrukket amortisering, da dagsværdiændringen efter amortisering ikke er 
oplyst i en separat post i SAS regnskab for 2015/2016, SAS Annual Report 2015/2016, note 26 s. 82 
86http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html  

http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html
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virksomheder som oftest anvender, men tilsvarende fastlåser SAS renten på dette lån, hvorfor en del 

af risikoen for udsving i rentekurser der påvirker SAS negativt er afdækket. Derimod kan der være 

en fordel for virksomheder i at indløse gælden tidligere på baggrund af de dagsværdiændringer, der 

fremgår af en nettogældsaftemning og dermed være mere proaktive til at reducere 

renteomkostningerne. 

8.4.2.2 Finansielle leasingforpligtelser 

I forhold til SAS’ gældsforpligtelser for deres leasingkontrakter, har det kun været muligt at 

indhente oplysninger om deres finansielle leasingkontrakter. Brugsretten til aktiverne skal indregnes 

under balancen og de tilsvarende udestående leasing gældsforpligtelser under passiver i balancen. 

Derudover skal afdraget og renteomkostningerne adskilles og resultatføres i resultatopgørelsen. De 

finansielle leasingkontrakter skal i pengestrømsopgørelsen for SAS’ vedkommende opdeles i 

rentebetalinger samt afdrag og henholdsvis klassificeres under pengestrømme fra enten drifts- eller 

finansieringsaktivitet og pengestrømme fra finansieringsaktivitet. I SAS’ tilfælde er 

renteudbetalingerne forbundet med leasingkontrakterne, ikke udspecificeret i SAS’ 

pengestrømsopgørelse eller regnskab, hvorfor det ikke oplyses hvorledes SAS har valgt at 

klassificere87 disse udbetalinger.  Derudover er afdragene heller ikke udspecificeret og det må 

yderligere antages, at afdragene i regnskabsåret indgår under posterne fra finansieringsaktivitet 

under pengestrømsopgørelsen. 

I forhold til dagsværdiændringerne kan det ses, at leasingforpligtelserne bliver påvirket med Mio. 

SEK 29, men eftersom det har været nødvendigt at foretage antagelser til udarbejdelsen af 

nettogældsafstemningen, kan det ikke ses hvorvidt disse hidrører fra alene dagsværdiændringer, 

eller valutakursændringer. Separat oplysning af disse kan give regnskabsbrugerne en bedre 

forståelse af årsagen til ændringerne ved at sammenholde disse oplysninger med øvrige 

makroøkonomiske forhold. Derved kan regnskabsbrugerne vurderer SAS’ risikoeksponering i 

forbindelse med leasingkontrakterne og vurderer hvorvidt der er tale om en virksomhedsspecifik 

risiko, eller om der er tale om andre årsager til værdiændringerne.  

                                                
87  Renteudbetalinger kan klassificeres som drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet i henhold til IAS 7 

klassificeringsregler af renteudbetalinger 
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Det fremgår af SAS’ årsregnskab88, at virksomheden har iværksat forskellige analyser med henblik 

på at analysere effekten af den nye regnskabsstandard IFRS 16.  

På nuværende tidspunkt er SAS’ operationelle leasingkontrakter ikke indregnet i balancen, eftersom 

de ikke har implementeret den nye regnskabsstandard IFRS 16 ‘Leasing’ endnu, hvorfor disse 

leasingkontrakter fortsat er ‘’off balance’’. Dog er pengestrømme forbundet med betaling af de 

operationelle leasingkontrakter indregnet under driftsaktivitet i pengestrømsopgørelsen.   

SAS vurderer på nuværende tidspunkt at deres samlede udestående leasingforpligtelser (både 

finansielle og operationelle leasingkontrakter) udgør SEK 20 milliarder89. På baggrund af dette kan 

det ses, at de samlede reelle leasingforpligtelser er væsentlige højere end dem der fremgår af 

ovenstående nettogældsafstemning. SAS’ finansielle leasingforpligtelser udgør kun 3,9% i forhold 

til deres samlede udestående leasingforpligtelser.  

Hvis det antages, at SAS har valgt at klassificere deres rentebetalinger til de finansielle 

leasingkontrakter under driftsaktivitet, vil dette være medvirkende til at forøge deres pengestrømme 

fra driftsaktivitet, ved implementering af IFRS 16. Tilsvarende vil pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet blive væsentligt reduceret i SAS’ tilfælde, på grund af deres omfattende brug 

af operationelle leasingkontrakter. Dette vil ikke have nogen effekt på årets samlede 

pengestrømme90, eftersom de alle pengestrømme til betaling af leasingydelser på nuværende 

tidspunkt er indregnet under pengestrømsopgørelsen. 

Ud fra SAS’ nettogældsafstemning kan vi se, at nettogælden (dagsværdi) for de gældsforpligtelser 

der klassificeres som finansieringsaktivitet, udgør Mio. SEK 9257. Ved implementering af de nye 

oplysningskrav i IAS 7 og IFRS 16, vil nettogælden forøges med ca. 216 %.91 Dette er en drastisk 

forøgelse, der skyldes det væsentlige omfang af operationelle leasingkontrakter, der på nuværende 

tidspunkt anvendes af SAS. Dermed kan det også forventes at effekten af dagsværdi- og 

valutakursændringerne vil være væsentlige større end dem der fremgår af ovenstående udarbejdede 

nettogældsafstemning figur 7. Disse oplysninger kan regnskabsbrugerne anvende til at vurdere, 

hvor stor en risiko der er forbundet med værdiændringer på samlede leasingkontrakter, som SAS 

                                                
88 SAS Annual Report 2015/2016, note 1, s. 63 
89 SAS Annual Report 2015/2016, note 1, s. 63 
90 Da de faktiske ind- og udbetalinger forbliver de samme, eftersom de på nuværende tidspunkt afholder 
omkostninger forbundet med leasingkontrakterne 
91 Mio. SEK. 20.000/9.257 * 100 = 216,05 % 
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har indgået. Regnskabsbrugerne kan derved få et bedre indblik i likviditetsrisikoen og/eller SAS’ 

likviditetshåndtering forbundet med betaling af de fremtidige leasingydelser.  

8.4.2.3 Finansielle aktiver 

Som tidligere omtalt har det været nødvendigt at foretage antagelser til udarbejdelsen af 

nettogældsafstemningen for SAS. For regnskabsbrugerne kan disse antagelser betyde, at der gives et 

sløret eller utilstrækkeligt retvisende billede af nettogældsafstemningerne, eftersom alle de 

relevante oplysninger ikke er tilgængelige for regnskabsbrugerne. Dette er især problematisk i 

forhold til at identificere hvilke finansielle aktiver der anvendes til at risikoafdække de 

gældsforpligtelser, der klassificeres som finansieringsaktivitet.  

Ud fra oplysningerne, som fremgår af note 7, kan det udledes at SAS anvender afledte finansielle 

instrumenter til at risikoafdække rentekursudsving forbundet med deres gældsforpligtelser. 

Derudover anvender virksomheden også valutaswaps og valutaoptioner til at risikoafdække deres 

pengestrømme generelt. Det har dog været problematisk, ud fra virksomhedens årsrapport, at skelne 

mellem hvor stor en andel af de samlede valutaderivater, der helt specifikt risikoafdækker deres 

pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Grundet de manglende oplysninger er disse ikke medtaget 

under SAS’ nettogældsafstemning. Dette er medvirkende til at der ikke gives et et nøjagtigt billede 

af nettogældsafstemningen, da disse udeladte finansielle aktiver reelt set vil reducere SAS’ 

nettogæld. 

8.4.2.4 Informationsværdi af nettogældsafstemning 

Til trods for at de manglende oplysninger er en hindring for regnskabsbrugerne i forbindelse med 

udarbejdelsen af en helt nøjagtig nettogældsafsteming, kan det give et indblik i den 

risikoeksponering der er forbundet med de fremtidige pengestrømme for SAS’ gældsforpligtelser. 

Regnskabsbrugerne kan vurdere omfanget af effekten, som dagsværdiændringerne vil have for de 

fremtidige pengestrømme der anvendes til tilbagebetaling af virksomhedens gældsforpligtelser. I 

forlængelse af dette kan regnskabsbrugerne eksempelvis sammenholde gældsforpligtelserne, med 

SAS’ beholdning af finansielle aktiver der risikoafdækker pengestrømme fra finansieringsaktivitet, 

til at vurdere hvorvidt virksomhedens risikohåndtering og strategi er tilstrækkelig for at minimere 

disse risici.  
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De anvendte oplysninger til udarbejdelsen af nettogældsafstemningen for SAS, jf. de nye 

oplysningskrav i IAS 7, er tilgængelige i virksomhedens årsregnskab for 2015/2016. Oplysningerne 

er dog spredt rundt i virksomhedens årsregnskab, hvor størstedelen er tilgængelige i 

noteoplysningerne. For regnskabsbrugerne kan dette være uoverskueligt, hvorved det kan 

konstateres, at udarbejdelse af en nettogældsafstemning, på baggrund af de eksisterende 

oplysningskrav i IFRS regnskabsstandarderne, kan være tidskrævende for en regnskabsbruger.  

De yderligere oplysningskrav, der er kommet til IAS 7, vil samle oplysninger forskellige steder fra 

årsrapporten, således at regnskabsbrugerne får et bedre udgangspunkt til at udarbejde en 

nettogældsafstemning. Samtidigt, grundet de manglende oplysninger til udarbejdelsen af 

nettogældsafstemning jf. de yderligere oplysningskrav, kan det forventes at regnskabsbrugerne vil 

træffe deres beslutninger vedr. virksomheden på et forkert grundlag.  

8.5 Analyse af DONG  

8.5.1 Pengestrømsopgørelsen for DONG 

Hvis vi ser på Deloittes eksempel for pengestrømsopgørelsen efter den indirekte metode, kan det 

ses at opstillingen af pengestrømme hidrørende fra driftsaktivitet næsten er identisk med den 

udarbejdede pengestrømsopgørelse92 for DONG. Forskellen ligger i, at der i Deloittes eksempel er 

givet separat oplysning om pengestrømme vedrørende af- og nedskrivninger, hvorimod DONG blot 

har valgt at tage udgangspunkt i nøgletallet EBITDA (justeret for IFRS indregningsregler). Separat 

oplysning om pengestrømme fra af- og nedskrivninger giver regnskabsbrugerne et overblik over de 

resultatførte poster, der ikke har likviditetsvirkning, men dette er dog ikke et krav jf. IAS 7.20.  

Ydermere er den mest væsentlige forskel mellem Deloittes eksempel og DONGs 

pengestrømsopgørelse, klassificeringen af finansielle aktiver som er: ‘Ændring i afledte finansielle 

instrumenter og lån, business performance-justeringer’ samt ‘Ændring i afledte finansielle 

instrumenter og lån, øvrige justeringer’.  Disse to poster indeholder finansielle aktiver, der anvendes 

af DONG som en integreret del af deres risikostyring, til at risikoafdække råvarer såsom olie og gas, 

der særligt er eksponeret over for prisudsving. Jf. IAS 7.16 er det tilladt at klassificere 

                                                
92 Se bilag 4 
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pengestrømme fra disse finansielle aktiver som driftsaktivitet, da de regnskabsmæssigt behandles 

som en sikring af en identificerbar position.  

I forhold til pengestrømme fra investeringsaktivitet, kan det ses at posterne, der fremgår af Deloittes 

eksempel næsten er identiske med de poster, der fremgår af DONGs eksempel. DONG benytter sig 

i høj grad værdipapirer til deres likviditetsstyring, hvorfor omfanget af posterne er væsentlige større 

end tilfældet var med SAS’ pengestrømsopgørelse. DONG udtrykker:  

‘’En af de væsentligste finansielle styringsopgaver er at sikre et tilstrækkeligt og fleksibelt finansielt 

beredskab i relation til vores daglige drift, investeringsprogram og forfaldsprofilen på gælden.’’ og 

ydermere ‘’Værdipapirer er et centralt element i vores likviditetsberedskab, hvorfor der primært 

investeres i likvide AAA-ratede danske realkreditobligationer, samt i mindre grad øvrige 

obligationer.’’93  

Disse to citater afspejler behovet for investeringer i værdipapirer i så stort et omfang. DONGs 

investeringer i værdipapirer kan sammenholdes med definitionen for ‘likvide værdipapirer’ der 

fremgår af IAS 7, eftersom der er tale om investeringer i værdipapirer med lav risiko for 

misligholdelse af betalingerne94 samt kan konverteres til et kendt beløb grundet den lave risiko, der 

er forbundet med disse typer af værdipapirer. DONGs besiddelse af værdipapirer udgør Mio. DKK 

16533 og hvorvidt disse kan medtages under definitionen af likvide værdipapirer, der fremgår af 

IAS 7, er underordnet i forhold til formålet med besiddelsen af beholdningen. Formålet er at sikre 

det finansielle beredskab i forhold til deres behov, hvorfor disse indfries eller holdes til udløb for at 

imødekomme likviditetsbehovet for deres daglige drift, investeringsprogram samt forfaldsprofil på 

gælden. 

Posten ‘Årets pengestrømme fra aktiver bestemt for salg’ er placeret efter pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet. Denne post er hverken udspecificeret eller klassificeret under pengestrømme 

hidrørende fra drifts-, investerings- eller finansieringsaktivitetet under DONGs 

pengestrømsopgørelse. Det er muligt at denne post kan indeholde køb og salg af finansielle aktiver 

til deres handelsportefølje, som de bl.a. anvender til at optimere deres sikringskontrakter samt opnå 

                                                
93 DONG Annual Report 2016, note 6.5 s. 135 
94 Den lave risiko for misligholdelse af betalingerne, er et udtryk der skal ses i sammenhæng med de 

værdipapirer, som DONG investerer i. AAA-ratede realkreditobligationer er som oftest obligationer, hvor der 
er lav sandsynlighed for at låntager ikke kan indfrie sine gældsforpligtelser i takt med de forfalder. 
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en fortjeneste på de kortsigtede udsving i energipriserne, som det fremgår af note 7.395. Det fremgår 

desuden, at denne handelsportefølje udgør en begrænset del af deres indtjening, hvorfor den 

tilsvarende risiko for tab på disse aktiver også er begrænset i forhold til virksomhedens samlede 

indtjening.  

8.5.2 Analyse af DONGs nettogældsafstemning 

 
Figur 9 - Nettogældsafstemning af DONGs finansieringsforpligtelser 

8.5.2.1 Lang- og kortfristede gældsforpligtelser 

Ovenstående figur 9, er den udarbejdede nettogældsafstemning for DONG på baggrund af deres 

seneste årsregnskab og jf. de nye oplysningskrav i IAS 7. Som det kan ses har de ikke-likvide 

ændringer en betydelig påvirkning for DONGs gældsforpligtelser. Helt konkret er 

gældsforpligtelser reduceret med Mio. DKK 12218 (bogført værdi) fra 2015-2016, men tilsvarende 

har de ikke-likvide ændringer resulteret i en forøgelse af de samlede gældsforpligtelser på 24,5 %. 

Det skyldes primært, at de bogførte lang- og kortfristede forpligtelser er påvirket af 

dagsværdiændringerne i disse forpligtelser. Årsagen hertil udtrykker DONG som værende:  

‘’Markedsværdien af obligations- og bankgæld overstiger den regnskabsmæssige værdi som følge 

af, at renteniveauet er faldet siden optagelse af gælden.’’96 

Markedsværdiændringen der omtales af DONG i citatet, betegnes som dagsværdiændringer i 

nærværende afhandling. Det fremgår ikke af DONGs årsrapport hvordan fordelingen af 

dagsværdiændringerne for henholdsvis de lang- og kortfristede gældsforpligtelser er, da de kun 

oplyser markedsværdiændringen af henholdsvis obligations- og bankgæld. Af denne grund har det 

været nødvendigt at lave en procentmæssig fordeling af dagsværdiændringerne og allokere disse i 

forhold til den procentmæssige fordeling de lang- og kortfristede hver for udgør af de samlede 

gældsforpligtelser. Regnskabsbrugerne har ikke mulighed for at aflæse hvilke enkeltstående 

                                                
95 DONG Annual Report 2016, note 7.3 s. 148 
96 DONG Annual Report 2016, note 6.3, s. 132 
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gældsforpligtelser, der helt konkret har været mest påvirket af dagsværdiændringerne, da disse ikke 

fremgår af virksomhedens årsregnskab. Specifik oplysning om hvilke forpligtelser, der har været 

mest påvirket af dagsværdiændringerne, giver regnskabsbrugerne informationer om hvorvidt der er 

flest risici forbundet med pengestrømmene for de lang- eller kortfristede gældsforpligtelser. 

Desuden giver dette også informationsværdi i form af hvorledes virksomheden har håndteret disse 

risici og/eller udnytter potentielle fordele forbundet med eksempelvis førtidsindfrielse af specifikke 

gældsforpligtelser.  

På baggrund af disse oplysninger kan regnskabsbrugerne bl.a. vurdere hvor effektivt DONG 

fremadrettet vil være til at gardere sig imod fx makroøkonomiske begivenheder, der udgør en særlig 

risiko for virksomheden.  

Et konkret eksempel på sådan en begivenhed er Storbritanniens seneste folkeafstemning om deres 

medlemskab i EU (omtales herefter som Brexit). Som resultat af afstemningen, forårsagede dette et 

kraftigt fald af den britiske pund (GBP) og eftersom 47,3797 % af DONGs indtægtskilde hidrører fra 

deres aktiviteter i Storbritannien, udgjorde dette en væsentlig risiko for virksomheden, da man kan 

forvente en lavere indtjening, grundet større valutakursfald. Under virksomhedens 

totalindkomstopgørelse kan det ses at valutakursreguleringer for udenlandske virksomheder netto 

udgjorde mio. DKK -2.286 (3040 - 5326),98 hvorved alene valutakursreguleringerne fra disse 

dattervirksomheder reducerede årets resultat (business performance) med 17,3 %. DONGs 

pengestrømme bliver påvirket negativt af denne valutakursregulering, da man pr. balancedag skal 

konvertere udenlandske valutaer til DONGs funktionelle valuta, som er DKK (Danske Kroner). 

Valutakursreguleringer fremgår dog ikke direkte som en særskilt post i DONGs 

pengestrømsopgørelse, eftersom det må antages, at virksomheden har modregnet pengestrømmene 

vedr. værdireguleringer af deres samlede finansielle aktiver (herunder afledte finansielle 

instrumenter), hvorfor det kun er nettobeløbet af alle værdireguleringer, der fremgår af 

pengestrømme fra driftsaktivitet. Valatuakursreguleringerne for dattervirksomhederne netto 

afspejler i øvrigt ikke hvor meget, der direkte kan henføres til valutakursfald som følge af Brexit. 

Foruden dette kan DONGs klassificering af disse værdireguleringer kritiseres, eftersom det fremgår 

af deres pengestrømme fra investeringsaktivitet, at køb og salg af virksomheder samt modtagne 

udbytter er klassificeret herunder. Derimod har DONG dog valgt at indregne årets 

                                                
97 DONG Annual Report 2016, note 2.1, s.80 
98 DONG Annual Report 2016, Totalindkomstopgørelsen, s. 64 
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værdireguleringer af de afledte finansielle instrumenter under pengestrømme fra driftsaktivitet, til 

trods for at der er mulighed99 for at klassificere disse instrumenter under investeringsaktivitet, 

eftersom en del af disse anvendes til at risikoafdække deres investeringsaktivitet.  

8.5.2.2 Dattervirksomheder og forretningsenheder 

I forhold til DONGs datterselskaber og forretningsenheder er der ikke særskilte oplysninger 

vedrørende deres gældsforpligtelser til disse aktiviteter. Af denne grund har det ikke været muligt at 

indhente særskilte oplysninger vedrørende dagsværdiændringer af de gældsforpligtelser, der er 

optaget til at finansiere opkøb af datterselskaber og forretningsenheder. 

DONGs risikohåndtering vedrørende deres udenlandske dattervirksomheder fremgår af følgende 

citat:100 

’’Our foreign activities entail a currency risk. The currency risk is hedged through the raising of 

loans in foreign currencies as well as forward exchange contracts and currency swaps.’’ 

 
Figur 10 - DONG, Nettoinvestering i udenlandske dattervirksomheder 

Kilde: DONG Årsrapport 2016, s. 146 

 

Ydermere kan det ses af ovenstående figur 10, at omfanget af deres nettoinvesteringer i 

udenlandske datterselskaber er betydelige i forhold til deres samlede aktiver ud fra balancen, 

hvorfor det må antages at udestående gældsforpligtelser også udgør et tilsvarende væsentligt 

omfang.  

                                                
99 Jf. IAS 7.16, sidste afsnit 
100 DONG Annual Report 2016, note 7.3 
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Som tidligere omtalt er DONG særligt eksponeret over for valutakursudsving i GBP. Til trods for at 

virksomheden også er betydeligt eksponeret over for valutakursudsving i EUR (Euro), er risikoen 

dog mindre, eftersom Danmark fastholder deres fastkurspolitik101 over for EUR.   

Derudover fremgår det af ovenstående figur 10, at DONG har risikoafdækket sine investeringer i 

udenlandske datterselskaber igennem optagelse af udenlandske gældsforpligtelser og anvendelse af 

forwardkontrakter og valutaswaps. I forhold til nettogældsafstemningen, vil dette betyde at værdien 

af de finansielle aktiver vil være større, eftersom det må antages at disse vil blive klassificeret som 

finansieringsaktivitet, da de risikoafdækker finansieringsforpligtelser forbundet med udenlandsk 

optaget gæld.  

De manglende oplysninger vedrørende hvor stor en del af gælden, der kan henføres til 

datterselskabsaktiviteter, er medvirkende til at give regnskabsbrugerne et ufuldkomment billede af 

hvorledes DONG håndterer risici forbundet med rentekursudsving og valutakursændringer vedr. 

gældsforpligtelserne for deres dattervirksomheder og andre forretningsenheder. Fremadrettet giver 

de nye oplysningskrav i IAS 7 DONGs regnskabsbrugere flere informationer vedrørende hvor stor 

en del af gælden, der reduceres på baggrund af frasalg af datterselskaber og/eller forretningsenheder 

og tilsvarende størrelsen af nye gældsforpligtelser, der optages til at finansiere et opkøb.  

Eksempelvis vil fremtidige investeringer i udenlandske datterselskaber, der finansieres gennem 

optagelse af fremmedkapital udstedt af en udenlandsk kreditinstitution, fremgå af regnskabet i det år 

hvor DONG optager gælden. Oplysninger om dagsværdiændringer af udenlandsk optaget gæld på 

grund af valutakursudsving, vil give regnskabsbrugerne et fingerpeg om, hvor effektive DONG er 

til at udnytte prisudsvingene til egen fordel samt deres risikostrategi, hvad angår deres udenlandske 

investeringer.  

Der kan desuden være tilknyttede fordele ved anvendelsen af nettogældsafstemninger i forhold til 

intern brug i virksomheden. Grundet øget fokus på dags- og valutakursændringerne, kan DONG 

eksempelvis anvende disse oplysninger til bedre at håndtere deres risici i forbindelse med deres 

finansieringsforpligtelser. Det må dog antages, at DONG i forvejen har fokus på dette internt, da 

omfanget af investeringer er så betydelige. 

                                                
101 http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.aspx  

http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.aspx
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Derudover må det antages at investorer og regnskabsbrugere kan stille højere krav til DONG i 

forbindelse med at håndtere deres risici, eftersom de igennem de nye oplysningskrav får bedre 

indblik i dags- og valutakursændringerne i årets løb. Det må dog antages at omfanget af 

investeringer i afledte finansielle instrumenter og tilsvarende håndtering af likviditeten, udgør en 

betydelig del af DONGs forretning, hvorfor der er flere fordele for regnskabsbrugerne i forbindelse 

med udarbejdelsen af nettogældsafstemning i forhold til de tilknyttede fordele der er for DONG. 

8.5.2.3 Finansielle leasingforpligtelser 

DONG oplyser kun deres operationelle leasingforpligtelser i deres årsregnskab under note 8.3, 

hvorfor det kan antages at virksomheden ikke har gjort brug af finansielle leasingkontrakter, da 

virksomheden jf. den eksisterende regnskabsstandard ‘’IAS 17 Leasing’’ og den nye 

regnskabsstandard ‘’IFRS 16 Leasing’’, skal oplyse om disse forpligtelser i deres årsregnskab.  

 

 

 

Operationelle 

leasingkontrakter 2016 Mio. 

DKK: 5.601 

Forøgelse af 

gældsforpligtelser 

(Bogført værdi): 26.16% 

Forøgelse af 

gældsforpligtelser 

(Dagsværdi): 18,6% 

 

Figur 11: DONGs operationelle leasingforpligtelser,  

Kilde: DONG Annual Report 2016, note 8.3, s. 159 

 

Ved implementering af IFRS 16 vil det have en væsentlig påvirkning på DONGs gældsforpligtelser 

i 2016. Det vil forøge virksomhedens samlede gældsforpligtelser der fremgår af 

nettogældsafstemningerne med mio. DKK 2616, hvorfor det kan konstateres at der er væsentlige 

risici forbundet med de fremtidige pengestrømme til betaling af leasingydelserne. Dette skyldes det 

omfattende brug af operationelle leasingkontrakter, hvor kan det antages, at der er forbundet 

væsentlige valutakursændringer og dagsværdiændringer. Risiciene forbundet med 

valutakursændringer skal ses i forlængelse af, at DONG benytter sig af operationelle 

leasingkontrakter i de globale markeder hvor de opererer. Dagsværdiændringer skal ses i 

forlængelse af oplysninger der fremgår af bilag 5, hvor det kan ses at størstedelen af virksomhedens 

leasingydelser først forfalder til betaling efter 5 år. Dette er medvirkende til at svingende 

rentekurser i denne periode kan påvirke dagsværdiændringer betydeligt, eftersom lavere 
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renteniveauer kan medføre at virksomheden potentielt kan finansiere opkøbet af de leasede aktiver 

igennem optagelse af gæld fra banker med lavere renter end den der forbundet med 

leasingydelserne.  

Ved implementering af den nye regnskabsstandard ‘’IFRS 16 Leasing’’, vil dette fremadrettet 

betyde, at renteomkostninger af leasingkontrakten, der fremgår under note 8.3 på mio. DKK 194, i 

stedet vil blive indregnet under pengestrømme fra driftsaktivitet, grundet DONGs klassificering af 

rentebetalingerne. Tilsvarende vil afdrag på leasinggælden blive indregnet under pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet. Dette betyder at pengestrømme fra driftsaktivitet vil blive forøget og 

tilsvarende vil pengestrømme fra finansieringsaktivitet blive formindsket. Samtidigt vil DONGs 

nettogæld blive større under nettogældsafstemningen jf. de nye oplysningskrav i IAS 7, eftersom 

afdrag på leasinggælden fremadrettet vil blive indregnet under finansieringsaktivitet ved 

implementering af den nye regnskabsstandard ‘IFRS 16 Leasing’.  

8.5.2.4 Finansielle aktiver 

En væsentlig del af DONGs finansielle aktiver består af afledte finansielle instrumenter, der 

benyttes i stort omfang til at afdække deres risici i forhold til valuta, renter samt råvarer. Derudover 

benytter DONG sig af finansielle aktiver som en del af deres handelsportefølje, hvor formålet er, 

at:102 

- optimere deres sikringskontrakter,  

- opnå fortjeneste på kortsigtede udsving i energipriser samt  

- øge deres indsigt i markedet for sikringskontrakter.  

De finansielle aktiver der fremgår af ovenstående nettogældsafstemning for DONG er indregnet i 

henhold til IAS 7.44C, hvorfor der kun er medtaget sikringskontrakter såsom renteswaps og 

terminskontrakter103, hvis formål er at risikoafdække de fremtidige rentebetalinger for deres 

finansieringsforpligtelser.  

Udvælgelsen af de renteswaps og terminskontrakter, der indgår i den udarbejdede 

nettogældsafstemning, bygger på en vurdering af formålet104 med sikringskontrakterne ud fra 

DONGs årsregnskab. DONG gør eksempelvis brug af olieswaps, gasoptioner og lignende til at 

                                                
102 DONG Annual Report 2016, note 7.3, s. 148 
103 DONG Annual Report 2016, note 6.3, s. 132 
104 Se bilag 6, opgørelse af hvilke afledte finansielle instrumenter der er medtaget 
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afdække operationelle risici, hvor disse ‘afledte finansielle instrumenter’ klassificeres under deres 

pengestrømme fra driftsaktivitet. Af denne grund har det været nødvendigt at skelne mellem deres 

beholdninger af diverse finansielle aktiver105. 

Som det ses af nettogældsafstemningen, er der en betydelig forskel mellem den første indregnede 

dagsværdi ved kontraktindgåelsen, og den indregnede markedsværdi på mio. DKK -3836 for de 

finansielle aktiver i 2016. Årsagen hertil er, at afledte finansielle instrumenter pr. balancedag skal 

indregnes til markedsværdien (indregningsregler for finansielle instrumenter jf. IAS 39 og IFRS 9 

vil ikke blive uddybet i nærværende afhandling).  

Som tidligere nævnt er beholdningen af afledte finansielle instrumenter og værdipapirer, en central 

del af DONGs likviditetshåndtering. Ser vi alene på DONGs balance for 2016, er der indregnet 

‘afledte finansielle instrumenter’ der udgør mio. DKK 8689 under aktiver og tilsvarende er der en 

modpost på passiver der udgør mio. DKK 6930, hvorved beholdningen netto udgør mio. DKK 

1759. Derimod er der under note 8.5 opstillet en opgørelse af den indregnede værdi for de ‘afledte 

finansielle instrumenter’ samt en kategorisk opdeling af disse. De ‘afledte finansielle instrumenter’ 

der kategoriseres som sikringsinstrumenter udgør netto mio. DKK 1015 (3744 - 2729).  

Derudover er der under note 7.3 opstillet en oversigt over både deres værdipapirer samt deres 

beholdning af ‘afledte finansielle instrumenter’. Disse finansielle aktiver er hver for sig 

kategoriseret efter formålet med beholdningen. Af denne grund er det svært for regnskabsbrugerne 

at skelne mellem hvilke finansielle aktiver der skal allokeres som henholdsvis sikringskontrakter, 

og aktiver der besiddes med henblik på videresalg.  

Man kan konstatere at der er et overlap af de samme oplysninger i form af at disse finansielle 

aktiver i nogle tilfælde bliver kategoriseret forskelligt. Af denne grund har det været nødvendigt at 

foretage antagelser til udarbejdelsen af nettogældsafstemningen, på baggrund af de finansielle 

aktivers respektive formål, der fremgår af note 7.3. Tilsvarende må dette for de fleste 

regnskabsbrugere også udgør en udfordring, hvorfor der anvendes meget tid til at udarbejde en 

nettogældsafstemning for regnskabsbrugerne som i øvrigt ikke er helt nøjagtig. 

                                                
105 Se metodeafsnit for DONG, over de antagelser der har været nødvendige.  
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8.5.2.5 Informationsværdi af nettogældsafstemning  

Udarbejdelsen af nettogældsafstemningen for DONG jf. de nye oplysningskrav i IAS 7, må antages 

at være en stor udfordring for regnskabsbrugerne. Dette skyldes, at virksomheden er påvirket af de 

yderligere oplysningskrav i væsentlige større grad end SAS var.  

I henhold til virksomhedens forpligtelser udgør dagsværdiændringer og valutakursændringer en 

væsentlig risiko grundet deres globale eksponering. Desuden finansierer virksomheden deres opkøb 

af dattervirksomheder eller forretningsenheder igennem optagelse af udenlandsk gæld. De nye 

oplysningskrav har derfor stor informationsværdi for regnskabsbrugerne, eftersom de igennem de 

nye oplysningskrav får et fuldkomment overblik over virksomhedens forpligtelser og tilsvarende 

hvor stor en risiko der er forbundet med disse. Dermed kan de sammenholde oplysningerne om 

dagsværdi- og valutakursændringer i forhold til virksomhedens anvendelse af finansielle aktiver. 

Desuden vil implementering af IFRS 16, betyde at virksomhedens væsentlige anvendelse af 

operationelle leasingkontrakter og de dertilhørende forpligtelser, vil fremgå af deres 

nettogældsafstemning.  

Pengestrømme til betaling af deres leasingforpligtelser, kan udgøre en væsentlig risiko, især 

sammenholdt med udviklingen af rentekurser for øjeblikket. Det er muligt at virksomheden kan 

opnå bedre finansieringsmuligheder af disse leasede aktiver igennem et opkøb i stedet, da der kan 

være forbundet lavere omkostninger igennem optagelse af bankgæld end ved leasingkontrakterne. 

Disse oplysninger kan anvendes af regnskabsbrugerne til det få det fuldkomne billede af 

virksomhedens samlede risici, der resulterer i, at de kan træffe bedre økonomiske beslutninger.  

Desuden udgør det væsentlige omfang af sikringsinstrumenter en udfordring for regnskabsbrugerne, 

da det er svært at identificere helt konkret hvor stor en beholdning af disse finansielle aktiver der 

anvendes til at afdække hvilke risici.  

Oplysninger om de finansielle aktiver giver en væsentlig informationsværdi, eftersom de får et 

bedre indblik i DONGs konkrete risikostyring i forhold til pengestrømme der skal benyttes til at 

indfrie deres gældsforpligtelser.  

Ud fra dette kan man udlede at der er væsentlige flere fordele i at DONG selv udarbejder en 

nettogældsafstemning, eller en tilsvarende opgørelse hvor årets ændringer af gældsforpligtelserne 

samt de dertilhørende ikke-likvide ændringer fremgår. Dette skyldes at der er forbundet stor 
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kompleksitet for regnskabsbrugerne i forbindelse med udarbejdelsen af nettogældsafstemningen 

selv, hvilket resulterer i at de anvender for mange ressourcer til at udarbejde dette.  

Derudover kan regnskabsbrugerne på baggrund af DONGs egen udarbejdede nettogældsafstemning 

træffe mere pålidelig økonomiske beslutninger, da denne er mere nøjagtig i forhold til den 

regnskabsbrugerne kan udarbejde, grundet de manglende oplysninger der skal anvendes til dette. 

8.6 Analyse af DSV 

8.6.1 Pengestrømsopgørelse for DSV 

Sammenligner man DSV’s pengestrømsopgørelse106 for 2016 med Deloittes eksempel, kan det ses 

at klassificeringen af poster, der hidrører fra driftsaktivitet er næsten identiske, med undtagelse af de 

aktiviteter der kan klassificeres som investeringsaktivitet.  

Oplysninger vedrørende ændringer i ‘Working Capital’ (arbejdskapital) er ikke udspecificeret, 

hverken i DSV’s pengestrømsopgørelse eller en tilhørende noteoplysning. Dette er medvirkende til 

at informationsværdien af ændringer i arbejdskapital for regnskabsbrugerne er lav. Årsagen hertil 

er, at de poster der indgår under arbejdskapital ikke direkte kan afledes af balancen eller 

resultatopgørelsen. Desuden fremgår det af DSV’s pengestrømsopgørelsen, at:  

‘’The Cash Flow Statement cannot be directly derived from the balance sheet and income 

statement.’’107  

Det fremgår af DSV’s pengestrømsopgørelse for 2016, at ‘arbejdskapital udgør Mio. DKK -867 

som følge af deres opkøb af virksomheden UTi. En bruttoopgørelse af oplysningerne vedrørende 

arbejdskapital kan give regnskabsbrugerne et øget indblik i den kortfristede likviditetsrisiko for 

DSV og tilsvarende for deres opkøb af UTi.  

Det fremgår af IAS 7.20 a), at ved anvendelse af den indirekte præsentationsmetode skal 

virksomheden opgøre nettopengestrømme af ændringer i varebeholdninger, tilgodehavender og 

forpligtelser vedrørende driftsaktiviteterne. En bruttoopgørelse af arbejdskapital er derfor ikke et 

krav i IAS 7, men det er en særlig relevant oplysning for regnskabsbrugerne i forhold til 

virksomhedens likviditetsrisiko. Er virksomheden eksempelvis ikke i stand til at imødekomme deres 

                                                
106 Se bilag 7 
107 DSV Annual Report 2016, s. 47 
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kortfristede forpligtelser er de nødsaget til at finansiere dette igennem et banklån. Dette leder til 

flere omkostninger i form af renter, der bl.a. forringer årets resultat, og udgør en risiko for DSV.  

Regnskabsbrugerne kan bruge en bruttoopgørelse af nettoændringerne i arbejdskapital til at vurdere 

risiciene forbundet med indfrielse af de kortfristede forpligtelser og samtidigt vurdere hvilke poster, 

der direkte har resulteret i en negativ ‘Working Capital’ på Mio. DKK -867 i forhold til 

nettoændringerne i ‘Working Capital’ for 2015 på Mio. DKK 758. Yderligere kan 

regnskabsbrugerne sammenholde disse  oplysninger med DSV’s målsætning for pengebindingen i 

arbejdskapitalen, der giver en informationsværdi i form af hvorvidt virksomheden er i stand til at 

imødekomme denne målsætning.  

Opkøbet af UTi fremgår af DSV’s pengestrømsopgørelse for investeringsaktivitet under posten 

‘Acquisition and disposal of subsidiaries and equipment’, hvilket har en væsentlig effekt på 

virksomhedens pengestrømme. Denne post er præsenteret som et nettobeløb, hvorfor 

regnskabsbrugerne ikke direkte kan udlede hvor stor en andel af pengestrømmene, der er anvendt 

alene til opkøbet og hvor stor en del af pengestrømmene hidrører fra frasalg af dattervirksomheder 

og forretningsenheder.  

Det fremgår ikke af noteoplysning 5.1 hvor stor en andel frasalget udgør, hvorfor det må antages at 

være uvæsentligt, som er årsagen til at DSV har valgt at præsentere denne post som et nettobeløb. 

‘Change in other financial assets’ er endnu en post, der er præsenteret som et nettobeløb, hvorfor 

det igen må antages at ændringerne der fremgår af denne post ikke har været væsentlige for 

regnskabsåret 2016.  

En bruttoopgørelse af pengestrømme fra de finansielle aktiver, giver regnskabsbrugerne et indblik i 

effektiviteten af virksomhedens risikoafdækkende investeringsaktiviteter. Desuden kan denne 

oplysning benyttes af regnskabsbrugerne til at vurdere hvordan de finansielle aktiver fordeler sig 

imellem DSV og UTi.  

Det må antages at UTi også anvender finansielle instrumenter til en vis grad i forbindelse med 

afdækning af deres finansielle og operationelle risici. Dette giver regnskabsbrugerne 

informationsværdi i form af hvorledes DSV har anvendt finansielle aktiver til at risikoafdække de 

risici der er forbundet med opkøbet af UTi og tilsvarende hvilke risici, der har været nødvendige at 

afdække igennem anvendelsen af finansielle aktiver for at sikre de fremtidige pengestrømme 

relateret til investeringen.  
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Det ses af DSV’s pengestrømsopgørelse, at pengestrømmene fra finansieringsaktivitet netto udgør 

Mio. DKK 396, hvilket primært skyldes optagelse af nye gældsforpligtelser i relation til deres 

opkøb af UTi. Det fremgår af noteoplysning 4.1108, at opkøbet af UTi har forøget DSV’s finansielle 

forpligtelser med Mio. DKK 3896. Dette beløb kan ikke direkte afledes af DSV’s pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet, eftersom indbetalinger på baggrund af ny langfristet gældsoptagelse udgør 

Mio. DKK 4470 og tilsvarende er der tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser for Mio. 

DKK -3936.  

Ydermere fremgår det af noteoplysning 4.4, at virksomheden har optaget yderligere bank 

gældsforpligtelser for Mio. DKK 4070 (5008-938), som må antages at være resultatet af deres 

opkøb af UTi. Det fremgår, at renten på dette lån er variabelt, hvorfor dagsværdiændringerne af 

dette lån kan have en væsentlig påvirkning på dem som fremadrettet kommer til at have indflydelse 

på nettogældsafstemningen (analyse af informationsværdien af dagsværdiændringerne vil blive 

uddybet i et senere afsnit). 

 
Figur 12: Udspecificering af DSV’s gældsforpligtelser 

Kilde: DSV Annual Report 2016, s 68  

 

Desuden fremgår det ikke af DSV’s pengestrømsopgørelse hvor meget udbetalt udbytte fra 

associerede- eller dattervirksomheder udgør, hvilket kan have en væsentlig betydning for 

regnskabsbrugernes informationsværdi. Regnskabsbrugerne kan anvende disse oplysninger til at 

vurdere afkastningsgraden af DSV’s investeringer. Jf. IAS 7.31 skal disse oplysninger præsenteres 

separat som drifts-, investerings- eller finansieringsaktivitet, eftersom disse oplysninger kan 

                                                
108 DSV Annual Report 2016, s. 67 



       

     

80 
 

anvendes af regnskabsbrugerne til at vurdere afkastet af DSV’s investeringer i associerede- og/eller 

dattervirksomheder. Dette kan have stor informationsværdi for regnskabsbrugerne, eftersom de kan 

vurdere hvor effektive virksomheden er til at allokere sine ressourcer i rentable investeringer. På 

baggrund af disse oplysninger kan regnskabsbrugerne også vurdere det fremtidige indtægtsgrundlag 

for DSV, og samtidigt sammenligne dette med andre virksomheder indenfor samme branche. En 

investor er interesseret i at optimere sit afkast af sine investeringer, hvorfor de sammenligner 

virksomhedernes rentabilitet til at vurdere hvor stort et afkast de kan forvente af deres investeringer. 

 

8.6.2 Analyse af DSV’s nettogældsafstemning 

 
Figur 13, Nettogældsafstemning af DSV 

Dagsværdiændringer og valutakursændringer for DSV’s finansieringsforpligtelser fremgår ikke af 

virksomhedens årsregnskab for 2016. Derfor har det ikke været muligt at udarbejde en 

nettogældsafstemning hvor effekten af disse ændringer fremgår, ligesom for de 2 forudgående 

nettogældsafstemninger for henholdsvis SAS og DONG.  

8.6.2.1 Lang- og kortfristede gældsforpligtelser 

Det fremgår af ovenstående nettogældsafstemning for DSV, at virksomheden har optaget yderligere 

langfristede gældsforpligtelser for Mio. DKK 349 udover de langfristede gældsforpligtelser som 

direkte kan henføres til opkøbet af UTi. Samlet set er der yderligere optagede langfristede 

finansieringsforpligtelser for Mio. DKK 4245 (3896+349), hvilket tilnærmelsesvis er det samme 

beløb der fremgår af DSV’s pengestrømsopgørelse for indbetalinger vedrørende ‘Non-current 

liabilities incurred’ på Mio. DKK 4470.  

Derudover kan det ses, at der yderligere er optaget både langfristede og kortfristede 

leasingforpligtelser for Mio. DKK 218, hvilket sammenlagt med de yderligere langfristede 
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finansieringsforpligtelser udgør Mio. DKK 4463. Det kan konstateres at afvigelsen skyldes de 

antagelser, som har været nødvendige at foretage for udarbejdelsen af nettogældsafstemningen.  

Som tidligere omtalt har DSV optaget yderligere banklån på Mio. DKK 4070 med en variabel rente. 

Eftersom der er tale om en væsentlig yderligere gældsoptagelse beløbsmæssigt med en variabel 

rente, udgør dette en væsentlig finansiel risiko for DSV.  

Sammenholder vi disse oplysninger med beholdningen af finansielle instrumenter, der har til formål 

at risikoafdække risikoen vedrørende svingende rentekurser, kan det ses at DSV ikke har investeret 

i disse finansielle instrumenter proportionelt med den yderligere gældsoptagelse set ud fra deres 

beholdning i 2015.  

Ud fra dette kan regnskabsbrugerne udlede, at virksomheden er eksponeret over for svingende 

rentekurser, som de ikke har formået at risikoafdække endnu. Grundet opkøbet af UTi må det 

antages, at en væsentlig del af stigningen i beholdningen af de finansielle instrumenter på Mio. 

DKK 239 fra 2015 til 2016, stammer fra UTi’s beholdning af finansielle instrumenter, eftersom 

UTi’s aktiver og forpligtelser er indregnet under DSV’s balance for 2016. Af denne grund er 

oplysninger om dagsværdiændringer af finansieringsforpligtelser særligt relevante for 

regnskabsbrugerne, da de derved kan vurdere hvor stor en risiko, det yderligere banklån med en 

variabel rente udgør. På nuværende tidspunkt fører den Europæiske Centralbank lempelig finans- 

og rentepolitik109, ved bl.a. at holde renteniveauet lavt for at øge inflationen og dermed øge væksten 

i de europæiske lande. Dette har en væsentlig betydning for det banklån som DSV har optaget, 

eftersom det kan forventes at den Europæiske Centralbank vil føre strammere rentepolitik, hvorfor 

renteomkostninger for bl.a. dette lån kan stige i fremtiden.  

Derudover kan det ikke ses, hvorvidt der har været yderligere omkostninger for DSV i forbindelse 

med førtidig indfrielse af deres finansieringsforpligtelser, som fremgår af pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet i pengestrømsopgørelsen for 2016. Disse oplysninger kan have stor 

informationsværdi for investorer, eftersom disse yderligere omkostninger har betydning for afkastet 

af deres investering i DSV. Desuden kan dette give långiverne yderligere oplysninger til at vurdere 

DSV’s kreditværdighed, da denne må antages at falde, ved optagelsen af dyrere lån til at finansiere 

deres aktiviteter.   

                                                
109 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170427.en.html  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170427.en.html
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8.6.2.2 Finansielle leasingforpligtelser 

En af de primære årsager til at DSV er udvalgt til analysen, skyldes deres omfattende brug af 

leasingkontrakter. Virksomheden gør både brug af finansielle og operationelle leasingkontrakter og 

jf. de nye oplysningskrav I IAS 7 er ind- og udbetalinger i relation til de finansielle 

leasingkontrakter fremvist af ovenstående nettogældsafstemning for DSV.  

Tabeloversigten over DSV’s samlede leasingforpligtelser, der fremgår af nedenstående figur 13, 

viser DSV’s omfattende brug af operationelle leasingkontrakter. Implementering af de nye 

indregningsregler for leasingstandarden IFRS 16 for årsregnskabet 2016, vil forøge DSV’s samlede 

gældsforpligtelser med 96,4%.  

Det væsentlige omfang af de operationelle leasingforpligtelser udgør en betydelig finansiel risiko 

for DSV. Tilsvarende må det antages at valutakursændringer i forbindelse med udbetalinger af 

udenlandsk optagede leasingkontrakter udgør en betydelig risiko for DSV. Både oplysninger 

vedrørende dagsværdireguleringer og valutakursændringerne giver regnskabsbrugerne væsentlig 

informationsværdi omkring risiciene forbundet med pengestrømmene til betaling af 

leasingydelserne. 

 

Operationelle 

leasingkontrakter 2016 Mio. 

DKK 

Finansielle 

leasingkontrakter 2016 

Mio DKK 

(Nutidsværdi) 

I Alt: Fordeling af 

Operationelle- og 

Finansielle 

Leasingkontrakter i pct. 

Land and Building: 

8227 

Land and Building:       

72 

Land and Building: 

8299 

Operationelle: 99,13%  

Finansielle: 0,87 % 

Other Plant and Operating 

Equipment: 

1573 

Other Plant and 

Operating Equipment:  

222 

Other Plant and 

Operating Equipment:  

1795 

Operationelle: 87,63% 

Finansielle: 12,37 % 

I Alt: 9800 I Alt: 294 I Alt: 10094 Operationelle: 97,09% 

Finansielle: 2,91% 

Figur 13, Tabeloversigt over DSV’s samlede leasingforpligtelser 

Ud fra bilag 8 og ovenstående figur 13 kan det ses, at der yderligere er optaget operationelle 

leasingforpligtelser i 2016 for Mio. DKK 2.007 (9800-7793) i forhold til 2015, hvilket er en 

forøgelse på 25,8%. I forbindelse med denne forøgelse må det antages at en væsentlig del af disse 

operationelle leasingforpligtelser er blevet overtaget af DSV i forbindelse med deres opkøb.  
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På baggrund af dette kan det ses at oplysningskravene i IAS 7 ikke giver et retvisende billede af 

virksomhedens nettogæld, eftersom præsentation af de operationelle leasingforpligtelser samt 

dagsværdi- og valutakursændringerne i nettogældsafstemningen er betinget af de nye 

oplysningskrav der fremgår af IFRS 16.  

Da omfanget af DSV’s leasingforpligtelser udgør en væsentlig risiko, kan oplysninger om 

dagsværdi- og valutakursændringer benyttes af virksomheden til at optimere deres håndtering af 

likviditetsberedskabet og samtidigt være et redskab til at udnytte situationer hvor der kan opnås 

gevinst ved førtidig indfrielse af deres leasingforpligtelser.  

Det fremgår af DSV’s årsregnskab for 2016, at virksomhedens omkostninger forbundet med de 

operationelle leasingkontrakter samlet udgør Mio. DKK 2.446.110 Effekten af disse omkostninger 

for DSV’s pengestrømsopgørelse for 2016 vil betyde en væsentlig reducering af pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet, da det må antages at størstedelen af leasingomkostningerne udgøres af afdrag 

på leasinggælden, der fremadrettet skal klassificeres som finansieringsaktivitet. Tilsvarende vil 

pengestrømme fra driftsaktivitet blive forøget, da det kun er betalinger til renteomkostningerne af 

leasingydelsen, der klassificeres af DSV som driftsaktivitet.111  

Valgfriheden i relation til klassificering af renteomkostninger jf. IAS 7.31, er betinget af at 

virksomheden fremadrettet skal klassificere disse renteomkostninger på en ensartet måde fra 

regnskabsår til regnskabsår. Effekten af disse ændringer har ingen betydning for de samlede 

pengestrømme, da pengestrømme til leasingydelser, i forhold til de nuværende regler, stadigvæk 

skal præsenteres af pengestrømsopgørelsen. Derimod kan det forventes at DSV fremadrettet vil 

præsentere bruttoudbetalinger til afdrag af leasinggælden jf. IAS 7.21, eftersom omfanget af disse er 

væsentlige i forhold til virksomhedens øvrige bruttoudbetalinger til finansieringsaktivitet. 

8.6.2.3 Finansielle aktiver 

DSV oplyser ikke specifikt omfanget af hvilke finansielle aktiver, de anvender til at risikoafdække 

deres risici i forbindelse de aktiviteter der kan klassificeres som finansieringsaktivitet under 

pengestrømsopgørelsen. På baggrund af virksomhedens noteoplysning 4.4 fremgår det, at:  

                                                
110 1667+779=2446, kilde: DSV Annual Report 2016, note 3.4, s. 62 
111 Fremgår også af DSV Annual Report 2016, note 2.8, s. 57 
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‘’The most significant interest rate risk relates to the longterm floating-rate loans raised by the 

Parent. These loans are converted to fixed-rate loans by using mainly interest rate swaps….’’.112  

Som det ses af ovenstående citat, er formålet med anvendelsen af finansielle instrumenter i form af 

rente swaps, at risikoafdække de finansieringsforpligtelser med variabel rente.  

På baggrund af dette, kan disse finansielle aktiver klassificeres som finansieringsaktivitet jf. IAS 

7.44C, hvorfor disse er medtaget i ovenstående nettogældsafstemning for DSV. Derudover 

udtrykker DSV, at de er særligt er eksponeret over for risici i forbindelse med valutakursændringer. 

Det må dog antages at en væsentlig del af disse finansielle aktiver på i alt Mio. DKK 14527 

(bogført værdi) for 2016 regnskabet, risikoafdækker risiciene forbundet med indbetalinger fra deres 

indtægtsskabende aktiviteter, hvorfor disse pengestrømme kan klassificeres som driftsaktivitet 

under pengestrømsopgørelsen. Desuden udtrykker DSV:  

’’In general, the Group does not hedge euro positions as it expects that the official Danish fixed 

exchange-rate policy against the euro will continue.’’113  

Til trods for, at DSV har optaget banklån i Euro til at finansiere deres opkøb af UTi, kan det ikke 

med stor sikkerhed antages, hvor stor en andel af de finansielle aktiver der anvendes til bl.a. at 

risikoafdække valutakursændringerne forbundet med dette lån. 

I forhold til udenlandske leasingforpligtelser, må det yderligere antages at valutakursændringer 

udgør en væsentlig risiko forbundet med udbetalinger til leasingydelserne. Implementering af IAS 7 

og IFRS 16, vil fremadrettet give regnskabsbrugerne et betydeligt bedre indblik i virksomhedens 

risikoeksponering i forhold til valutakursændringer. Det skyldes netop omfanget af deres samlede 

udestående leasingforpligtelser, hvorfor selv valutakursændringer indenfor fastkurspolitikkens 

rammer kan have en væsentlig konsekvens for virksomhedens pengestrømme.  

Konsekvensen af IFRS 16, giver regnskabsbrugerne specifikke oplysninger om omfanget af DSV’s 

risikoeksponering og samtidigt giver valutakursændringer og dagsværdiændringerne 

regnskabsbrugerne oplysninger, der kan anvendes til at vurdere virksomhedens risikohåndtering 

samt politik indenfor dette område.  

                                                
112 DSV Annual Report 2016, s. 70 
113 DSV Annual Report, note 4.4, s. 69 
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DSV oplyser, at størstedelen af rentekurserne forbundet med leasingkontrakterne er faste for en 

periode på 24-48 måneder, men til trods for dette må det antages at væsentlige makroøkonomiske 

begivenheder, som fx Brexit, kan resultere i væsentlige valutakursændringer i forbindelse med 

udbetalinger til leasingydelserne. Specifikke oplysninger om ikke realiserede valutakursændringer, i 

henhold til de nye oplysningskrav i IAS 7 vedrørende nettogældsafstemningen, resulterer i en 

forøget informationsværdi for regnskabsbrugerne.   

8.6.2.4 Informationsværdi af DSV’s nettogældsafstemning 

Grundet manglende udspecificering og noteoplysninger af posterne der fremgår af virksomhedens 

netto arbejdskapital, har regnskabsbrugerne ikke mulighed for at vurdere hvilke pengestrømme der 

har været medvirkende til det negative resultat af arbejdskapitalen. Disse oplysninger giver 

betydelig mere informationsværdi for regnskabsbrugerne, hvorved de kan vurdere hvorfor årets 

arbejdskapital er negativt. Dette er særligt relevant, eftersom virksomheden har opkøbt UTi, 

hvorved de kan vurdere helt konkret om opkøbet har resulteret dette i stedet for at gøre sig 

antagelser om dette. Det giver også et billede af virksomhedens likviditetsrisiko forbundet med de 

fremtidige pengestrømme for 2017 regnskabet. Generelt kan det antages, at den indirekte 

præsentationsmetode for DSV’s pengestrømsopgørelse ikke giver regnskabsbrugerne særlig stor 

informationsværdi, eftersom klassificering af ind- og udbetalinger vedr. datterselskabsaktiviteter og 

finansielle aktiver, der risikoafdækker disse investeringsaktiviteter, ikke entydigt kan aflæses 

direkte fra pengestrømsopgørelsen. 

Specifikke oplysninger om den yderligere gældsoptagelse, for at finansiere opkøbet af UTi, giver 

regnskabsbrugerne væsentlig informationsværdi, eftersom oplysninger om dagsværdi- og 

valutakursændringer kan give regnskabsbrugerne bedre indblik i de risici der er forbundet med 

fremtidige betalinger af gældsforpligtelserne.  

 

Den variable rente på den optagede gæld til finansiering af UTi opkøbet, udgør en væsentlig risiko. 

Dette påvirker de fremtidige pengestrømme relateret til tilbagebetaling af gældsforpligtelserne. 

Desuden er omfanget af den yderligere gældsoptagelse betydelig, hvorfor valutakursændringer i 

EUR over for DKK kan påvirke de fremtidige pengestrømme.  

Dette er til trods for, at DSV forventer at fastkurspolitikken fastholdes, da valutakursen kan svinge 

med 2,25%. I tilfælde af at virksomheden kan opnå en gevinst for deres pengestrømme til betaling 

af deres gældsforpligtelse, kan dette give en indikation af hvorledes virksomheden vælger at udnytte 
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denne fordel. Eksempelvis kan der i et regnskabsår være udbetalt lavt udbytte til investorerne, da 

DSV vælger at tilbagebetale en væsentlig del deres gældsforpligtelser for at udnytte fordelene 

forbundet med valutakursændringerne. 

 

I henhold til virksomhedens finansielle aktiver er det også en udfordring for regnskabsbrugerne at 

vurdere hvor stor en andel af beholdningen af de finansielle aktiver der anvendes til at 

risikoafdække deres pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Oplysninger om dette kan give 

regnskabsbrugerne tilstrækkelig information til selv at udarbejde en nettogældsafstemning for DSV. 

Vi ser dog at virksomheden under deres investeringsaktivitet i pengestrømsopgørelsen har opgjort 

netto pengestrømme for ’Change in other financial assets’. Da virksomhedens ikke har 

offentliggjort oplysninger om brutto ind- og udbetalinger vedrørende disse pengestrømme, kan det 

entydigt ses hvordan virksomheden klassificere disse finansielle aktiver.  

 

Oplysninger om pengestrømme og klassificering af de finansielle aktiver er medvirkende til at give 

regnskabsbrugerne øget informationsværdi. Dette er særligt relevant for DSV, eftersom opkøbet af 

UTi er forbundet med store risici som nævnt tidligere. 

 

8.7 Komparativ analyse af nettogældsafstemningerne 

8.7.1 Informationsværdi af pengestrømsopgørelsen 

På baggrund af vores analyse af pengestrømsopgørelserne for SAS, DONG samt DSV, kan det ses 

at kvaliteten af informationer, der fremgår af disse opgørelser er svingende. Årsagen er tildels 

kompleksiteten i forhold til at identificere hvorledes aktiviteterne klassificeres og tildels grundet 

den manglende udspecificering af væsentlige poster efter en bruttoopgørelse.  

Der er i nærværende afhandling blevet redegjort for, at informationsværdien er højere ved at opstille 

pengestrømsopgørelserne efter den direkte metode. Det skyldes at regnskabsbrugerne kan se de 

faktiske ind- og udbetalinger vedrørende de poster der fremgår af pengestrømsopgørelserne.  

Nettogældsafstemningerne i analysen bygger på det illustrative eksempel, som IASB har 

offentliggjort i materialet til de yderligere oplysningskrav.114 Modellen indeholder bl.a. de faktiske 

                                                
114 Disclosure Initiative - Amendments to IAS 7, januar 2016, IASB, s. 13  
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pengestrømme der har været i årets løb, samt hvordan dagsværdiændringer og valutakursændringer 

har påvirket disse pengestrømme. Af denne grund vil præsentation af pengestrømsopgørelsen efter 

den direkte metode, være medvirkende til at regnskabsbrugerne, på baggrund af de nye 

oplysningskrav i IAS 7, kan identificere disse faktiske pengestrømme hidrørende fra 

finansieringsaktivitet.  

I forhold til oplysningskrav om ikke-likvide ændringer, kan det ses at SAS og DONG oplyser om 

dagsværdiændringerne for deres gældsforpligtelser, mens DSV undlader at gøre dette. Samtidigt 

oplyser ingen af de analyserede virksomheder om valutakursændringer, der påvirker 

pengestrømmene hidrørende fra finansieringsaktivitet. Det er i overensstemmelse med IAS 7.44, at 

præsentation af disse ændringer kan udeholdes, hvis de ikke påvirker de aktuelle pengestrømme. Vi 

kan dog se at til trods for ikke-likvide ændringer ikke påvirker de aktuelle pengestrømme, kan der 

være stor informationsværdi forbundet med offentliggørelse af disse oplysninger for 

regnskabsbrugerne. Disse ændringer udgøre en væsentlig risiko for DONGs og SAS’ fremtidige 

pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Dette giver regnskabsbrugerne informationer om hvilke 

risici der er forbundet med pengestrømmene og samtidigt kan de opholde dette med 

virksomhedernes beholdning af finansielle aktiver, for at vurdere om virksomheden i tilstrækkelig 

grad har afdækket disse risici.  

8.7.2 Lang- og kortfristede gældsforpligtelser 

Specifikke oplysninger om hvorvidt dagsværdi- og valutakursændringer hidrører fra henholdsvis de 

lang- og kortfristede gældsforpligtelser, kan give regnskabsbrugerne et bedre indblik i hvor effektivt 

virksomheden formår at realisere gevinst ved dagsværdiændringerne. Eksempelvis kan der være 

store dagsværdiændringer for de kortfristede forpligtelser, hvor regnskabsbrugerne i sammenhæng 

med dette kan få bedre indblik i hvorvidt virksomheden har benyttet sig af finansielle instrumenter 

til at risikoafdække udbetalinger til de kortsigtede gældsforpligtelser.  

Ud fra SAS’ nettogældsafstemning af dagsværdiændringerne kan det ses, at de langfristede 

forpligtelser reduceres med 9.8 % hvorimod de kortfristede forpligtelser er forøget med 3,7 %, da 

SAS har oplyst om dette i deres årsregnskab. Ud fra dette kan regnskabsbrugerne udlede, at 

dagsværdiændringer for udbetalinger til de kortfristede forpligtelser, udgør en større risiko end for 

de langfristede. Dette bygger dog på en antagelse, eftersom der ikke gives specifikke oplysningerne 

om årsagen til dagsværdiændringerne forøger SAS’ kortfristede forpligtelser. 
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Endvidere, kan det ses at de ikke-likvide ændringer kan udgøre en væsentlig risiko forbundet med 

ny gældsoptagelse. På baggrund af DSV’s finansiering af opkøbet af UTi, kan det ses at der er 

optaget yderligere gældsforpligtelser, der forøger deres samlede gældsforpligtelser med 38,3% 

(bogført værdi). I forlængelse af denne lånoptagelse er det blevet identificeret, at der er tale om et 

banklån med variabel rente, optaget i valutaen EUR frem for deres egen funktionelle valuta DKK. 

Af denne grund må det antages at der er forbundet væsentlige dagsværdiændringer af dette lån og 

yderligere udgør valutakursændringer også en væsentlig risiko for virksomhedens fremtidige 

pengestrømme til indfrielse af dette lån.  

Tilsvarende udgør de ikke-likvide ændringer også en væsentlig risiko for DONG, eftersom de 

oplyser at de også har optaget gældsforpligtelser i udenlandske valutaer til at finansiere deres 

dattervirksomheders aktiviteter. Der er i begge virksomheders pengestrømsopgørelse ikke 

offentliggjort specifikke oplysninger om, hvor stor et omfang af udbetalinger til 

gældsforpligtelserne, der er anvendt til at tilbagebetale gældsforpligtelser for deres 

dattervirksomheder. Vi ved dog på baggrund af deres offentliggjorte oplysninger, at 

gældsforpligtelser udgør en væsentlig del af deres samlede gældsforpligtelser, hvorved 

regnskabsbrugerne fremover vil få oplyst om dette.  

Sammenligneligheden af virksomhedernes pengestrømsopgørelser er betinget af hvorledes 

regnskabsudarbejderne vælger at klassificere væsentlige aktiviteter, der fremgår af 

pengestrømsopgørelserne. Separate oplysninger af brutto ind- og udbetalinger vedrørende 

væsentlige poster giver regnskabsbrugerne bedre indblik i linket mellem pengestrømsopgørelse, 

balancen og resultatopgørelsen. 

8.7.3 Leasing 

Ud fra analysen kan det ses at alle 3 analyserede virksomheder gør brug af operationelle 

leasingkontrakter i væsentlig grad. Som konsekvens af den nye regnskabsstandard IFRS 16 

sammenholdt med de yderligere oplysningskrav i IAS 7, vil dette forøge SAS’ og DSV’s nettogæld 

ultimo med henholdsvis 216% og 96% . DONGs operationelle leasingforpligtelser vil tilsvarende 

forøge deres samlede gældsforpligtelser med 26%.  

Disse oplysningskrav vil forøge virksomhedernes samlede gældsforpligtelser væsentligt og resultere 

i, at regnskabsbrugerne får et mere fuldkomment billede af de risici der er forbundet med 

udbetalingerne til disse forpligtelser. Typisk er der forbundet en fast rente med disse 
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leasingforpligtelser, men især valutakursændringerne for udenlandsk optagede leasingforpligtelser 

kan udgøre en væsentlig risiko. Dette er gennemgående for alle 3 virksomheder, men SAS’ 

eksponering over for valutakursændringer er betydeligt større end for de 2 andre virksomheder.  

8.7.4 Finansielle aktiver 

På baggrund af vores analyse, kan det konstateres at det er en udfordring for regnskabsbrugerne at 

identificere alle de finansielle aktiver der besiddes med henblik på at afdække risiciene vedrørende 

virksomhedernes gældsforpligtelser, der klassificeres som finansieringsaktivitet.  

I henhold til analysen, kan det ses at virksomhederne generelt besidder relativt store beholdninger af 

disse finansielle aktiver. Eksempelvis kan det ses at alle 3 virksomheder benytter sig af afledte 

finansielle instrumenter til primært at risikoafdække de risici, der forbundet med 

valutakursændringerne for deres pengestrømme. Samtidig kan det ses at SAS og DONG gør brug af 

afledte finansielle instrumenter til at risikoafdække pengestrømme hidrørende fra driftsaktivitet. 

Dette sker igennem anvendelse af olie swaps, gas optioner og lign., da der er store prisudsving på 

disse typer af råvarer.  

Det er dog særligt en udfordring for regnskabsbrugerne at identificere hvilke sikringsinstrumenter 

samt hvor stor en beholdning af disse, der anvendes til at risikoafdække pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet. I DONGs tilfælde er disse oplysninger udspecificeret i deres årsregnskab 

under note 6.3, hvorfor der kan ses omfanget af finansielle aktiver der besiddes med henblik på at 

risikoafdække rentekursudsving samt valutakursændringer, i henhold til udbetalinger til deres 

udenlandsk optagede gæld i GBP.  

Modsætningsvis offentliggør SAS og DSV oplysninger om den samlede beholdning af deres 

finansielle aktiver der risikoafdækker valutakursændringer, men ikke oplysninger om hvor stor en 

andel af disse beholdninger benyttes til at risikoafdække pengestrømme hidrørende fra henholdsvis 

drifts- og finansieringsaktivitet.  

Ud fra virksomhedernes noteoplysninger om finansielle risici, kan det ses at rentederivater 

anvendes til at risikoafdække deres pengestrømme fra finansieringsaktivitet, hvorfor man med høj 

grad af sikkerhed kan medtage disse i en nettogældsafstemning. Det fremgår dog af 

virksomhedernes årsregnskaber, hvorvidt formålet med rentederiviaterne alene risikoafdækker 

rentekursudsving af deres finansieringsforpligtelser og/eller operationelle leasingkontrakter. Da 

omfanget af deres operationelle leasingforpligtelser er væsentlige og samtidig ’’off-balance’’ i 
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henhold til de eksisterende oplysningskrav i ‘IAS 17 Leasing’’, må det antages at disse også udgør 

en væsentlig finansiel risiko. 

Eftersom virksomhederne har valgt den indirekte metode, kan det ikke af pengestrømsopgørelsen 

identificeres af regnskabsbrugerne, hvorvidt netto værdiændringer alene hidrører fra de finansielle 

aktiver, der klassificeres som drifts- eller finansieringsaktivitet.  Som konsekvensen af dette, er 

regnskabsbrugerne nødsaget til at foretage antagelser til at estimere værdiændringerne og 

fordelingen af de finansielle aktiver der klassificeres som finansieringsaktivitet.  

Kapitel 9 - Vurdering  

9.1 Kritik af IAS 7 

Der er den seneste tid blevet sat mere fokus på informationsværdien af pengestrømsopgørelserne.115 

Denne udvikling skal ses i forlængelse af regnskabsbrugernes holdning til de øvrige oplysninger, 

navnligt resultatopgørelsen og balancen, der fremgår af virksomhedens årsrapport. Kort fortalt er 

holdningen, at: 

’’Cash Flow is a Fact. Net income is just an opinion’’116 

Baggrunden for denne holdning skal ses i forlængelse af at pengestrømsopgørelsen kun indeholder 

faktiske ind- og udbetalinger. Derimod lider resultatopgørelsen under de antagelser der er 

nødvendige at foretage for at identificere omkostninger såsom afskrivninger. 

I nærværende afhandling har vi identificeret at pengestrømsopgørelsen også lider under subjektive 

vurderinger. Det ses, at klassificeringen af visse aktiviteter jf. IAS 7 er betinget af en subjektiv 

vurdering fra regnskabsudarbejdernes side, hvilket leder til, at: 

“...ensartede aktiviteter klassificeres forskelligt og forskellige aktiviteter klassificeres ensartet.” 

Pengestrømmene er et faktum, men til trods for dette kan det konstateres, at klassificeringsreglerne i 

IAS 7 er medvirkende til at forringe sammenligneheden af pengestrømsopgørelserne på tværs af 

virksomheder. Endvidere skal dette ses i forlængelse af muligheden for at anvende den indirekte 

præsentationsmetode til opstilling af pengestrømsopgørelsen. Vi kan ud fra analysen se, at dette 

                                                
115 Weiss Neil s. Et al., 2007, s. 1 
116 Fernandez, Pablo, 2008 
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udgør et væsentligt problem for regnskabsbrugerne, eftersom der er manglende oplysninger om 

hvilke pengestrømme der er klassificeret under hvilke aktiviteter eller poster. 

Der kan argumenteres for at klassificeringsreglerne i IAS 7 sammenholdt med den indirekte 

metode, er medvirkende til at kvaliteten af informationer i pengestrømsopgørelsen forringes 

betydeligt. Regnskabsbrugerne har i tilfælde af manglende oplysninger, ikke mulighed for at 

identificere årsagerne bag årets pengestrømme. Af denne grund kan der konstateres, at de 

analyserede virksomheder ikke giver et retvisende billede af virksomhedernes pengestrømme for 

året. Det retvisende billede skal forstås i sammenhæng med regnskabsbrugernes forventning til 

pengestrømsopgørelsen.  

Valgfriheden i forhold til klassificering af aktiviteter er medvirkende til at virksomheder kan give et 

forbedret billede af bl.a. årets pengestrømme fra driftsaktivitet. Eksempelvis vides det ikke hvorvidt 

de positive netto pengestrømme for DONGs afledte finansielle instrumenter hovedsageligt hidrører 

fra de finansielle instrumenter, der risikoafdækker deres pengestrømme fra finansieringsaktivitet. 

Det er muligt at disse instrumenter har givet en væsentlig gevinst for virksomheden, hvorved man 

har valgt at placere disse under driftsaktivitet for at vise et forbedret billede af virksomhedens 

pengestrømme fra driftsaktivitet. 

Jf. IAS 7.31, skal pengestrømme fra modtagne og betalte renter samt modtaget og udbetalt udbytte 

klassificeres på en ensartet måde fra regnskabsår til regnskabsår. Det fremgår dog at klassificering 

og præsentation af øvrige pengestrømme er betinget af, hvordan virksomheden vurderer er den mest 

passende måde.117 

De analyserede virksomheders klassificering og præsentation af deres aktiviteter er derfor indenfor 

rammerne af IAS 7 gældende regler. Dette gælder også for SAS, til trods for at de har placeret 

separate oplysninger om deres ind- og udbetalinger af deres renter under en noteoplysning. Vi kan 

på baggrund af dette vurdere, at problematikkerne for klassificeringsregler er noget der skal rettes 

op på af IASB og ikke virksomhederne, eftersom de anvender disse i overensstemmelse med 

reglerne. Dette understøttes yderligere af undersøgelsen ’’Cash flow reporting and creative 

accounting’’118, hvor de kommer frem til at de eksisterende oplysningskrav gør det muligt at 

præsentere pengestrømme fra driftsaktivitet bedre end de reelt er. 

                                                
117 IAS 7.11 
118 Negrea Laura, et al., 2011 
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I relation til de nye oplysningskrav i IAS 7.44A-44E, kan vi vurdere at der ikke er gjort op med de 

eksisterende problematikker i forhold til især klassificeringsreglerne, hvorfor det retvisende billede 

af nettogælden er afhængigt af virksomhedernes klassificering af deres finansieringsaktiviteter. 

Dette kan understøttes af følgende citat fra EFRAG: 

‘’EFRAG observes that, although the Amendments do not affect the way transactions are accounted 

for, they are intended to bring more consistency in the disclosures on movements in liabilities 

arising from financing activities by stating an objective for the disclosure. EFRAG acknowledges 

that, as the Amendments do not specify a unique format for the disclosure but rather invite entities 

to exercise their judgement to determine the most appropriate and commensurate way to meet the 

disclosure requirements, this may not lead to standardised disclosure.’’119 

På baggrund af ovenstående kan det ses at de yderligere oplysningskrav i IAS 7 ikke stiller krav til 

at oplyse om ændringerne på en standardiseret metode. Dette er medvirkende til at 

sammenligneligheden på tværs af virksomhedernes nettogældsafstemninger forringes. Derimod kan 

vi antage at virksomhederne opstiller en nettogældsafstemning på en ensartet metode for de 

fremadrettede regnskabsår, hvorfor det ikke påvirker sammenligneligheden af virksomhedernes 

nettogældsafstemning fra regnskabsår til regnskabsår. 

9.2 Informationsværdi af nettogældsafstemning 

På baggrund af IASB’s undersøgelse,120 fandt de frem til at investorer har behov for oplysninger om 

bevægelserne i gældsforpligtelserne eller en afstemning af nettogælden, for virksomhedernes 

regnskabsår. Disse oplysninger anvendes til at forbedre deres forståelse af virksomhedens 

gældsforpligtelser. Dette gøres med henblik på at forudsige virksomhedens fremtidige 

pengestrømme.121 Det vides ikke hvilke informationer disse regnskabsbrugere tog udgangspunkt i, 

til opstilling af en nettogældsafstemning eller bevægelser i nettogælden. Dette har ledt til, at vi ikke 

har kunnet opstille en nettogældsafstemning ud fra de oplysninger regnskabsbrugerne i forvejen 

anvender, men derimod taget udgangspunkt i de oplysninger der fremadrettet skal offentliggøres jf. 

IAS 7.44A-44E.  

                                                
119 Efrag, 6 juni 2016 
120 IASB Feedback Statement, 2013 
121 IASB Investor Update, March 2017 
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Vi kan på baggrund af vores analyse se, at alle de relevante oplysninger ikke er tilgængelige, 

hvorfor vi har været nødsaget til at foretage antagelser omkring hvilke pengestrømme der 

klassificeres som finansieringsaktivitet. Hovedsageligt drejer det sig om de faktiske ind- og 

udbetalinger fra finansieringsaktivitet, da disse er opgjort som et nettobeløb for de analyserede 

virksomheder, og ikke-likvide valutakursændringer.  

Virksomhedernes årsrapporter er det primære kommunikationsværktøj mellem virksomheden og 

den interessenter. Af denne grund vurderer vi, at de udarbejdede nettogældsafstemninger ikke er 

100 % nøjagtige i forhold til de yderligere oplysningskrav, hvorfor vi kan konstatere at 

regnskabsbrugerne heller ikke kan udarbejde nøjagtige nettogældsafstemninger pga. manglende 

oplysninger i årsrapporterne. På baggrund af dette vurderer vi, at virksomhederne selv skal 

udarbejde disse, eftersom de er i besiddelse af de relevante informationer der skal anvendes til 

nettogældsafstemningerne. Det skal ses i forlængelse af at disse oplysninger giver en væsentlig 

informationsværdi for regnskabsbrugerne. Disse nettogældsafstemninger anvendes af 

regnskabsbrugerne til at træffe økonomiske beslutninger vedrørende virksomheden, hvorfor disse 

beslutninger ikke kan træffes på baggrund af ’forkerte’ eller unøjagtige regnskabstal. 

På baggrund af analysen kan det ses at de yderligere oplysningskrav i IAS 7 potentielt kan 

imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov vedrørende virksomhedernes ændringer i 

nettogælden for regnskabsåret. Årsagen til at der ikke kan gives et entydigt svar på dette skyldes 

hovedsageligt problematikkerne med IAS 7’s klassificeringsregler, som uddybet i ovenstående 

afsnit. Grundet valgfriheden af klassificering af aktiviteterne, er det muligt at virksomheden vil 

klassificere visse gældsforpligtelser anderledes, for evt. at give et bedre billede af pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet. Dette udgør en potentiel risiko for kvaliteten af informationer der kan udledes 

af de fremtidige nettogældsafstemninger. Formålet med Disclosure Initiative har primært været at 

højne kvaliteten af informationer i årsrapporterne og samtidigt reducerer irrelevante informationer, 

der ikke benyttes af regnskabsbrugerne og for at mindske ’disclosure overload’.  

De eksisterende problematikker i IAS 7 er medvirkende til at informationskvaliteten afhænger af 

virksomhedens villighed til at offentliggøre alle de relevante oplysninger. Informationsværdien 

afhænger naturligvis også af regnskabsbrugerens egne forventninger til de offentliggjorte 

oplysninger. Eksempelvis kan virksomheden undlade at klassificere nogle gældsforpligtelser under 

finansieringsaktivitet, såsom pensionsforpligtelser, til trods for at regnskabsbrugerne forventer at 

virksomheden vil klassificere disse aktiviteter under deres finansieringsaktivitet. Der kan 
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argumenteres for, at de yderligere oplysningskrav ikke helt gør op med den forventningskløft der er 

mellem virksomheden og regnskabsbrugerne i forhold til oplysninger om nettogæld. 

9.3 Ikke-likvide ændringer 

I henhold til de ikke-likvide ændringer, fremgår det af IAS 7.43 og 7.44 at udeholdelse af ikke-

likvide transaktioner er i overensstemmelse med regnskabsstandardens formål, da disse ikke 

medfører pengestrømme i det aktuelle regnskabsår. De yderligere oplysningskrav stiller krav til at 

virksomhederne skal præsentere ændringer i årets løb fra ikke-likvide ændringer. Disse to 

oplysninger er umiddelbart i modstrid med hinanden, hvorfor oplysninger om disse kan virke 

malplaceret i forhold til de eksisterende oplysningskrav for pengestrømsopgørelsen. Vi vurderer 

dog, at oplysninger om de ikke-likvide ændringer af de gældsforpligtelser, der vil fremgå af 

nettogældsafstemningerne, har sammenhæng med pengestrømsopgørelsen. Det skyldes at 

pengestrømmene forbundet med betalinger af deres finansieringsaktiviteter er væsentligt påvirket af 

dagsværdi- og valutakursændringer.  

Vi kan fremhæve DONG som et eksempel, eftersom virksomhedens gældsforpligtelser er øget med 

ca. 24,5%, på baggrund af dagsværdiændringerne alene. Tilsvarende kan det ses at de ikke-likvide 

dagsværdiændringer har reduceret SAS’ samlede gældsforpligtelser (bogført værdi) med 6,2%. 

Derudover gives der ikke specifikke oplysninger om ændringer i pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet som følge af valutakursændringer. Disse ændringer kan udgøre en væsentlig 

risiko for virksomhedens pengestrømme især for virksomheder der opererer på globalt plan, som 

tilfældet er for både SAS og DONG.  

Regnskabsbrugerne kan benytte disse informationer til at vurdere i hvilket omfang disse risici har 

påvirket årets pengestrømmene og samtidigt hvilke risici disse kan udgøre for de fremtidige 

pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Sammenholder vi i øvrigt disse informationer med 

virksomhedens benyttelse af sikringsinstrumenter, kan det vurderes hvorvidt virksomheden formår 

at risikoafdække disse.  

På baggrund af IASB Discussion Forum 2014, fremgår det at en af grundene til at 

regnskabsbrugerne efterspørger oplysninger om nettogæld er: 

 ‘’to help them understand the entity’s exposure to risks associated with financing.’’[1] 
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Vi kan vurdere at IASB formår at imødekomme dette informationsbehov igennem 

oplysningskravene for de ikke-likvide ændringer, da regnskabsbrugerne får et bedre indblik i 

virksomhedens risici forbundet med finansieringsaktivitet. I henhold til risici forbundet med 

virksomhedernes finansieringsaktivitet, kan det ses at der er en udfordring med at identificere den 

specifikke beholdning af finansielle aktiver der risikoafdækker virksomhedernes pengestrømme fra 

finansieringsaktivitet. Dette er medvirkende til at regnskabsbrugerne kan vurdere hvordan 

virksomheden risikohåndtering er for deres pengestrømme fra finansieringsaktivitet.  

Vi kan se at SAS benytter sig af finansielle instrumenter til at risikoafdække valutakursændringerne 

forbundet med deres pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Vi vurderer, at oplysninger om disse 

finansielle aktiver er medvirkende til imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov, 

eftersom regnskabsbrugerne kan aflede hvor effektive virksomhederne er til at risikoafdække de 

ikke-likvide ændringer. 

9.4 Leasing 

På baggrund af analysen kan det ses at nettogældsafstemningerne ikke indeholder de operationelle 

gældsforpligtelser. Ud fra dette kan vi vurdere, at informationsværdien af nettogældsafstemningen 

for regnskabsbrugerne også er betinget af hvorledes øvrige gældsforpligtelser skal indregnes i 

pengestrømsopgørelsen. De 3 analyserede virksomheder gør brug af operationelle leasingkontrakter 

i væsentligt omfang, hvorfor nettogældsafstemningen foruden implementering af IFRS 16 ikke 

giver et retvisende billede af virksomhedens nettogældsafstemning.  

Som nævnt under analysen, vil implementering af IFRS 16, være medvirkende til at pengestrømme 

til betaling af leasinggælden vil blive klassificeret under finansieringsaktivitet i 

pengestrømsopgørelsen. Eftersom de analyserede virksomheder opererer globalt, hvor det antages at 

de har optaget udenlandske leasingforpligtelser, kan det konstateres at valutakursændringer for disse 

pengestrømme vil udgøre en væsentlig risiko.  

SAS er et konkret eksempel på den drastiske effekt, som IFRS 16 kan have for de fremtidige 

nettogældsafstemningerne, hvor deres nettogæld er medvirkende til at øge deres nettogæld med 

216%. Da anvendelsen af operationelle leasingkontrakter er så væsentlig for SAS, må det antages at 

valutakursændringerne tilsvarende kan være væsentlige. Vi vurderer derfor, at de yderligere 

oplysningskrav i IAS 7 på nuværende tidspunkt ikke imødekommer regnskabsbrugernes 
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informationsbehov, eftersom ikke alle væsentlige gældsforpligtelser vil fremgå af 

nettogældsafstemningerne.  

Generelt ses det ud fra litteraturen at regnskabsbrugerne, især investorerne, er optimistiske omkring 

de yderligere oplysningskrav, som det ses af nedenstående citat: 

’’Although the additional disclosure requirements are modest, the proposed changes represent a 

significant enhancement to financial reporting that many users have championed for a number of 

years.’’ 

Vi kan vurdere at disse yderligere oplysningskrav i IAS 7 alene, ikke formår at give det retvisende 

billede af virksomhedernes nettogæld, da det er betinget hovedsageligt af klassificeringsregler samt 

i væsentlig grad af implementeringen af IFRS 16. Til trods for dette anerkender regnskabsbrugerne 

at dette er et skridt i den rigtige retning. Det eneste medlem af IASB Board der ikke deler samme 

holdning er Takatsugu Ochi, der i øvrigt stemte imod vedtagelse af disse yderligere oplysningskrav. 

Han nævner følgende kritikpunkter af oplysningskravene. 

 Han mener at regnskabsbrugerne efterspørger flere oplysninger om virksomhedens 

håndtering af likviditetsrisiko. 

 Desuden mener han, at IASB mangler en klar vision i forhold til hvordan offentliggørelse af 

oplysninger i henhold til virksomhedernes likviditetsrisko og håndtering heraf, kan 

forbedres 

 Han mener, at ændringerne ikke specificere hvilke oplysninger der skal fremgå af 

finansieringsaktivitet, eftersom nogle af disse kan klassificeres som driftsaktivitet, hvilket 

leder til at regnskabsbrugerne ikke får de oplysninger de har behov for 

 Yderligere mener han, at der er væsentlige mangler ved IAS 7, hvorfor de yderligere 

oplysningskrav ikke er bestræbelserne værd 

 Ud fra en cost-benefit betragtning mener han at de yderligere oplysningskrav giver for høje 

omkostninger for virksomhederne i forhold til de fordele der er forbundet med disse for 

regnskabsbrugerne. Han mener at omkostninger øges væsentligt, eftersom virksomhederne 

skal lave systematiske ændringer i forhold til klassificering og præsentation af deres 

pengestrømme 
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Omdrejningspunktet for Takatsugu Ochi’s kritik er de manglende oplysninger om virksomhedernes 

likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen afspejles i pengestrømsopgørelsen af ændringer i 

arbejdskapitalen, hvor der kan udledes hvorvidt virksomheden er i stand til at imødekomme deres 

kortfristede forpligtelser. På baggrund af vores analyse af DSV’s og SAS pengestrømsopgørelse 

kan vi understøtte denne holdning, eftersom brutto ind- og udbetalinger i arbejdskapitalen ikke 

fremgår af virksomhedens pengestrømsopgørelse. Af denne grund kan der alene ud fra 

pengestrømsopgørelsen ikke udledes årsagerne bag nettoændringerne. Oplysningskrav om 

bruttoændringerne i arbejdskapitalen kan have stor informationsværdi, da dette som oftest er en 

indikation af hvorvidt en virksomhed er truet af konkurs grundet manglende likviditet. 

Til trods for de manglende yderligere oplysninger vedr. nettoarbejdskapital, kan vi ud fra 

litteraturen vurdere, at det specifikt er oplysninger om virksomhedens nettogældsafstemning som 

regnskabsbrugerne efterspørger. Dette kan understøttes af investorernes holdning til de yderligere 

oplysningskrav i IAS 7: 

‘’As investors, we appreciate the voluntary disclosure that many companies already provide by way 

of a net debt reconciliation. The proposed changes should not impose any additional reporting 

burden on preparers.’’122 

‘’This will allow investors to more quickly and clearly evaluate period-on-period movement of 

liabilities. Further, the amendment will enhance comparability because all companies will be 

required to disclose information.’’123 

Det kan ses af de ovenstående citater, at investorerne er optimistiske omkring de yderligere 

oplysningskrav, eftersom dette er medvirkende til at øge sammenligneligheden af virksomhedernes 

nettogæld.  

                                                
122 Investor Perspectives, March 2015, s. 2 
123 IASB Investor Update, March 2017, s. 3 
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9.5 Perspektivering 

Det fremgår af Disclosure Initiative projektet, at formålet er at erstatte nogle af de eksisterende 

regnskabsstandarder med nye regnskabsstandarder, hvor IAS 7 er én af disse. De yderligere 

oplysningskrav i IAS 7 kan umiddelbart virke som en ’lappeløsning’ for at imødekomme 

regnskabsbrugernes informationsbehov. Det skyldes, at der er mangler ved de eksisterende 

oplysningskrav i forhold til klassificeringsreglerne, der har en betydelig påvirkning på 

udarbejdelsen og præsentationen af nettogældsafstemningerne. En anden væsentlig kritik, er at 

virksomhedernes operationelle leasingforpligtelser ikke vil fremgå af nettogældsafstemningen i 

henhold til oplysningskravene i IAS 17 ’Leasing’. 

Vi kan konstatere at de yderligere oplysningskrav i IAS 7 alene ikke er i stand til at imødekomme 

regnskabsbrugernes informationsbehov vedrørende virksomhedernes nettogæld. Af denne grund er 

udvikling og ændring af de øvrige regnskabsstandarder en vigtig målsætning for IASB, eftersom 

disse supplerer til at øge kvaliteten af informationer.  

Vi kan se hvilken væsentlig betydning regnskabsstandarden IFRS 16 har for de yderligere 

oplysningskrav i IAS 7. I forlængelse af dette er der også udgivet en ny regnskabsstandard IFRS 9 

’Finansielle instrumenter’, hvor det må forventes at denne også har en påvirkning på de finansielle 

aktiver der fremadrettet skal fremgå af virksomhedernes nettogældsafstemning. 

I den seneste tid har regnskabsbrugerne sat mere fokus på pengestrømsopgørelsen, eftersom 

regnskabsbrugerne kan udlede andre eller flere oplysninger fra denne opgørelse i forhold til 

resultat- og egenkapitalopgørelsen samt balancen. Af denne grund kan det forventes at der 

fremadrettet vil være andre oplysninger som regnskabsbrugerne sætter mere fokus på, hvorfor det 

kan forventes, at udviklingen af nye regnskabsstandarder vil have regnskabsbrugernes 

informationsbehov for øje.  
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Kapitel 10 – Konklusion 

 

På baggrund af næværende afhandling er vi kommet frem til at regnskabsbrugernes stigende 

efterspørgsel, vedrørende oplysninger om nettogæld, kan imødekommes. Årsagen til at der ikke kan 

gives et entydigt svar på dette skyldes de eksisterende problematikker med klassificeringsreglerne i 

IAS 7.  

Nettogældsafstemningerne der udarbejdes af virksomhederne afhænger af hvilke aktiviteter 

virksomhederne klassificerer under deres pengestrømsopgørelse. Det fremgår af analysen, at 

virksomhederne DONG og DSV har valgt at klassificere deres pengestrømme fra finansielle 

aktiver, der besiddes med henblik på at risikoafdække pengestrømme fra finansieringsaktivtet, 

under henholdsvis drifts- og investeringsaktivitet. Det kan dog forventes at virksomhederne 

fremadrettet vil præsentere disse under pengestrømme fra finansieringsaktivitet, eftersom disse 

pengestrømme er medvirkende til at nedbringe årets nettogældsafstemning.  

I henhold til sammenligneligheden af nettogældsafstemninger og pengestrømsopgørelsen på tværs 

af virksomheder, er dette også betinget af hvorledes virksomheden klassicerer deres aktiviteter. Vi 

kan dog konkludere at sammenligneligheden for regnskabsår til regnskabsår, ikke ændres væsentligt 

på baggrund af de yderligere oplysningskrav. 

Desuden kan det ses af analysen at særligt dagsværdiændringerne udgør en væsentlig risiko for 

virksomhedernes nuværende og fremtidige pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Det skyldes at 

disse dagsværdiændringer er væsentlige, hvor det kan ses af DONGs nettogældsafstemning, at disse 

har været medvirkende til at forøge deres gældsforpligtelser betydeligt.  

Samtidigt kan vi på baggrund af analysen antage, at valutakursændringerne også udgør en væsentlig 

risiko for årets og fremtidige pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Dette skal ses i forlængelse af 

virksomhedernes globale eksponering, hvor alle 3 virksomheder har optaget gældsforpligtelser i 

anden valuta end deres egen funktionelle valuta.  

Vi kan konkludere, at disse ikke-likvide ændringer er medvirkende til at give regnskabsbrugerne 

øget informationsværdi, der giver dem et bedre indblik i virksomhedens risikoeksponering i 

henhold til deres finansieringsaktiviteter. På baggrund af IASB’s udarbejdede model til opstilling af 

nettogældsafstemningen, kan vi konkludere, at denne giver øget informationsværdi i forhold til en 

almindelig nettogældsopgørelse, da disse bygger på de tal der fremgår af balanceposterne. Det 
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skyldes, at nettogældsafstemninger viser de faktiske pengestrømme og hvorledes disse er blevet 

påvirket af dagsværdiændringer og/eller valutakursændringer, samt i hvilket omfang. 

I henhold til de eksisterende oplysningskrav i IAS 7 og deres påvirkning på 

nettogældsafstemningen, er vi kommet frem til at dette afhænger af både virksomhedernes 

klassificering af deres aktiviteter og samtidigt øvrige indregningsregler af andre IAS eller IFRS 

regnskabsstandarder.  

Helt konkret er det IFRS 16 ’Leasing’, der har en væsentlig påvirkning på de fremtidige 

pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Det skyldes at operationelle leasingkontrakter fremadrettet 

skal klassificeres som finansielle leasingkontrakter og tilsvarende vil afdrag af leassinggælden 

fremgå af virksomhedens finansieringsaktivitet under pengestrømsopgørelsen.  

Vi kan konkludere at de yderligere oplysningskrav, af denne grund ikke vil give et retvisende 

billede af virksomhedens pengestrømme fra finansieringsaktivitet og nettogældsafstemning, foruden 

implementering af IFRS 16. Indregningsreglerne i IFRS 16 er også medvirkende til at nogle 

virksomheders  nettogældsafstemning bliver mere påvirket af disse nye indregningsrelger. Vi ser 

eksempelvis at SAS’ nettogældsafstemning fremadrettet vil forøge deres samlede gældsforpligtelser 

med over 200%, eftersom deres anvendelse af operationelle leasingkontrakter er så omfattende.  

I henhold til de eksisterende oplysninger der fremgår af virksomhedernes årsrapportet, kan vi på 

baggrund af vores analyse konkludere at regnskabsbrugerne ikke har samme mulighed for at 

udarbejde en nøjagtig nettogældsafstemning selv. Vi er ikke kommet frem til hvilke specifikke 

oplysninger regnskabsbrugerne medtager i deres nettogældsopgørelse, men vi kan ud fra analysen 

se, at regnskabsbrugerne ikke har mulighed for at udarbejde nettogældsafstemningerne jf. de 

yderligere oplysningskrav i IAS 7 selv. Det skyldes at de skal foretage en del antagelserne omkring 

hvorledes pengestrømmene er klassificeret af virksomheden, hvorved disse antagelser er 

medvirkende til at forringe nøjagtigheden af nettogældsafstemningerne. De fleste af de relevante 

oplysninger fremgår af virksomhedernes årsrapporter, men disse er spredt rundt, hvorfor der er 

forbundet store omkostninger for udarbejdelsen af denne i forhold til hvis virksomhederne selv 

udarbejdede disse. 

Samlet set kan vi konkludere, at oplysningskravene i IAS 7 ikke kan stå alene og er betinget af både 

virksomhedens klassificering og implementering af IFRS 16. Dette skal ses i henhold til at der for 

øjeblikket er igangsat Disclosure Initiative projekterne, der har til formål at højne kvaliteten af de 
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offentliggjorte informationer. Offentliggørelse af relevante oplysninger afhænger også af hvilke 

informationer regnskabsbrugerne efterspørger. I takt med udviklingen af virksomhederne er det 

naturligt at regnskabsbrugerne efterspørger visse typer af informationer fremfor andre.  

Det er dog formålet med Disclosure Initiative at erstatte regnskabsstandarden IAS 7, men for 

øjeblikket kan vi konkludere at de yderligere oplysningskrav i IAS 7 i høj grad er i stand til at 

imødekomme regnskabsbrugerne efterspørgsel af informationer vedrørende virksomhedernes 

nettogæld. Denne holdning understøttes også af investorerne generelt, eftersom de anser disse 

ændringer til at være et skridt i den rigtige retning i offentliggørelse af informationer med højere 

kvalitet. 
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 Langfristede 

gældsforpligtelser 2016 Mio. 

DKK 

Langfristede 

gældsforpligtelser 2015 Mio. 

DKK 

Non-current liabilities: 8725 4309 

Interest rate derivates 

(liabilities) 

65 47 

- Finance leases (long term):  -269 - 80 

- Interest Bearing debt in 

connection with 

acquisitions: 

-3896 -0 

I Alt: 4625 4276 

 

 Kortfristede 

gældsforpligtelser 2016 

Mio. DKK 

Kortfristede 

gældsforpligtelser 2015 

Mio. DKK 

Current liabilities: 1358 313 

Interest rate derivates 

(liabilities) 

15 16 

- Finance leases (short term):  -72 -43 
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I Alt: 1301 286 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1 

 

 



       

     

108 
 

 

 

 

 

Bilag 2: SAS 2015/2016 - Pengestrømsopgørelsen 

 

 

Bilag 3 – Tal til udarbejdelse af nettogældsafstemning for SAS 

Langfristede Gældsforpligtelser indeholder:  

Langfristede 

forpligtelser 

Langfristede 

forpligtelser 

Kortfristede 

forpligtelser 

Kortfristede 

forpligtelser 

Finansielle 

aktiver 2015 

Finansielle 

aktiver 2016 
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2015 Mio. SEK 2016 Mio. SEK 2015 Mio. SEK 2016 Mio. SEK Mio. SEK Mio. SEK 

Subordinated 

loans: 1104 

Subordinated 

loans: 1157 

Current portion 

of long-term 

loans: 1264 

Current portion 

of long-term 

loans: 1827 

Interest-rate 

derivatives; 8 

Currency 

derivatives: 374 

Bond Loans: 

2184 

Bond Loans: 

2183 

Short-term 

loans: 229 

Short-term 

loans: 320  

Currency 

derivatives: 386 

Cash flow 

hedges: 429 

Other Loans: 

4149  

Other Loans: 

3612 

  Cash Flow 

hedges: 277 

 

Leasingforpligt

elser: 658 

Leasingforpligt

elser: 778 

  Fair value 

hedges: 31 

 

I alt: 8095 I alt: 7730 I alt: 1493 I alt: 2147 I alt: 702 I alt: 803 

 

Kilde: Sas Annual Report 2014/2015 og Sas Annual Report 2015/2016 

Note 23, 24, 25, 26, 27  

 

Dagsværdiændringer:  

Kilde: SAS Annual Report 2015/2016 Note 27 s. 89 

 

Current portion of long-term loans Mio. SEK124 Short term loans Mio. SEK 

Bogført værdi: 1827 Bogført værdi: 64 

Dagsværdi: 1908 Dagsværdi: 64 

Ændring i alt: -81 Ændring i alt: 0 

Ændring i pct.: -4.4 Ændring i pct.: 0 

Oversigt over dagsværdiændringer for kortfristede forpligtelse, SAS Annual Report 2015/2016, Note 27 s. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 Current portion of long-term loans udgør forpligtelser, der forfalder til betaling inden for 12 måneder 
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Bilag 4: DONG pengestrømsopgørelse 

 

 

 

 

Bilag 5: DONG 2016 – operationelle leasingforpligtelser 
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kilde: DONG annual report 2016, note 8.3, s. 156 

 

Bilag 6 – DONG - Afledte finansielle instrumenter 
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Bilag 7: DSV 2016 - Pengestrømsopgørelsen 
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Kilde: DSV Annual Report 2016, note 3.4, s. 62 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 8 – DSV - operationelle leasingkontrakter 2015 
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Operationelle 

leasingskontrakter 

2015 Mio. DKK 

Finansielle 

leasingkontrakter 

2015 Mio DKK 

(Nutidsværdi) 

 

Land and Building:  

6590 

Land and Building:    

107 

 

Other Plant and 

Operating 

Equipment: 1203 

Other Plant and 

Operating 

Equipment:   8 

 

I alt: 7793 I alt: 115  

 

 

 

 


