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Årsrapporten

Årsrapporten skal 
indeholde:

- Ledelses-beretning og –
påtegning

- Resultatopgørelse

- Balance

- Pengestrømsanalyse 
(kun større 
virksomheder)

- Oplysninger om ikke-
finansielle forhold

Eksempel
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Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er en 
økonomisk redegørelse for, 
hvordan virksomhedens 
driftaktiviteter og 
finansiering i en afsluttet 
periode er forløbet. I 
resultatopgørelsen samles 
alle periodens indtægter 
og omkostninger til en 
oversigt, hvoraf periodens 
resultat – overskud eller 
underskud – fremgår.
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Balancen

Balancen viser 
virksomhedens 
kapitalanvendelse og 
kapitalanskaffelse, dvs. 
hvad virksomheden 
råder over, og hvilke 
forpligtelser den har på 
balancetidspunktet. I 
regnskabsterminologien 
er dette benævnt 
aktiver og passiver.

Aktiver = 
kapitalanvendelse = 
beholdninger og 
investeringer

Passiver =

Kapitalfremskaffelse = 
gældforpligtelser og 
egenkapital = 
finansiering
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Carlsbergs balance
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Analyse af virksomhedens regnskab

Formålet med en 
regnskabsanalyse er 
systematisk at undersøge 
en virksomheds økonomi. 
Regnskabsanalysen vil på 
den baggrund give et 
bedre overblik over 
virksomhedens økonomi, 
end det man kan iagttage 
ved blot at se på et 
enkeltstående regnskab.

Indhold af analysen:

- Rentabilitet

- Indtjeningsevne

- Kapitaltilpasning

- Soliditet og likviditet

- Børsrelaterede nøgletal
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Rentabilitetsanalyse

Ved rentabilitet forstås 
virksomhedens evne til 
at forrente den 
investerede kapital.

Nøgletal:

- Afkastningsgrad (AG)

- Overskudsgrad (OG)

- Aktivernes 
omsætningshastighed 
(AOH)

- Egenkapitalens 
forrentning (EKF)

- Fremmedkapitalens 
forrentning (FKF)
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Du Pont pyramiden
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Indtjeningsevne

Ved indtjeningsevne 
forstås virksomhedens 
tilpasning mellem 
indtægter og 
omkostninger.

Nøgletal:

- Overskudsgrad (OG)
- Bruttoavanceprocent
- Indekstal over 

omsætningens udvikling
- Indekstal for 

omkostningernes 
udvikling

- Kapacitetsgrad (KG)
- Nulpunktsomsætning
- Sikkerhedsmargin
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Kapitaltilpasning

I analysen af 
kapitaltilpasning belyses 
forholdet mellem 
aktivitet og 
kapitalbinding.

Nøgletal:

- Anlægsaktivernes 
omsætningshastighed

- Materielle 
anlægsaktivers 
omsætningshastighed

- Varelagernes 
omsætningshastighed 
(LOH) og lagerdage

- Varedebitorernes 
omsætningshastighed 
(DOH) og kreditdage
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Soliditet og likviditet

Soliditeten beskriver 
virksomhedens evne til 
at bære tab, mens 
likviditet er evnen til at 
betale kreditorerne til 
tiden.

Nøgletal:

- Soliditetsgrad

- Likviditetsgrader
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Børsrelaterede nøgletal

Disse nøgletal er især 
relevante for 
børsnoterede 
virksomheder, idet 
forskellige investorer vil 
være interesseret i at 
sætte virksomhedens 
indtjening og værdi i 
forhold til kursen på 
aktierne.

Nøgletal:

- Price/Earning (PE)

- Kurs/Indre værdi (KI)
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