
ØVELSER TIL KAPITEL 7 

Med løsninger 

 

Øvelse 1 

 

Detailkæden Matas A/S rapporterer nedenstående egenkapitalopgørelse for 2011/12 

(2010/11) i mio. kr. 

 

 

 

 

 

Reser

ve for Reser

Over- sik- ve for Over-

kurs rings- valuta- Reser- ført to-

ved trans- kurs- ve for tal-

Aktie- emis- aktio- regule- egne ind-

Mio. kr. kapital sion ner ring aktier komst I alt

Egenkapital 31. marts 2010 101,7    1.786,4 -33,4     0,1        -        -153,8   1.701,0 

Egenkapitalbevægelser i 2010/11

Valutakursreguleringer -        -        -        0,3        -        -        0,3        

Værdiregulering sikringsinstrumenter -        -        44,6      -        -        -        44,6      

Skat af værdiregulering af sikrings- -        

instrumenter -        -        -11,2     -        -        -        -11,2     

Anden totalindkomst -        -        33,4      0,3        -        -        33,7      

Årets resultat -        -        -        -        -        142,3    142,3    

Totalindkomst i alt -        -        33,4      0,3        -        142,3    176,0    

Egenkapital 31. marts 2011 101,7    1.786,4 -        0,4        -        -11,5     1.877,0 

Egenkapitalbevægelser i 2011/12

Valutakursreguleringer -        -        -        0,1        -        -        0,1        

Anden totalindkomst -        -        -        0,1        -        -        0,1        

Årets resultat -        -        -        -        -        219,4    219,4    

Totalindkomst i alt -        -        -        0,1        -        219,4    219,5    

Transaktioner med ejere

Køb af egne aktier -        -        -        -        -0,1       -        -0,1       

Egenkapital 31. marts 2012 101,7    1.786,4 -        0,5        -0,1       207,9    2.096,4 



I noten til selskabets aktiekapital fremgår følgende: 

Aktiekapital 

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 101.688.101 kr. fordelt på aktier a 0,10 kr. Nominelt 

1.688.101 præferenceaktier har ved udlodning af enhver art forlods ret til et beløb 

svarende til 12 p.a. af 1.688.101. kr. beregnet på akkumuleret basis og fratrukket udbytte 

udbetalt på præferenceaktier i de seneste 12 måneder. Resterende beløb udbetales til 

ligelig fordeling mellem ordinære aktier og præferenceaktier. 

 

Du bedes reformulere egenkapitalopgørelsen. 

  



Løsninger 

Øvelse 1 

Problemstillingen vedrører, hvorledes præferenceaktiekapital skal behandles. Set med de 

ordinære aktionærers øjne er præferencekapital en forpligtelse, idet ejere af 

præferenceaktier har forlods ret til udbytte samt til provenu ved en eventuel likvidation. 

 

 

Beløbet på de 168,8 fremkommer som 1.688.101 x 0. Egenkapitalen primo korrigeres for 

dette beløb for at vise egenkapitalen for de ordinære aktionærer, hvis fordringer vi ønsker 

at værdiansætte. (Præferenceaktiekapitalen på de 168,8 klassificeres som en finansiel 

forpligtelse i den reformulerede balance). 

Egenkapital primo 1.701,0 

Præferenceaktiekapital -168,8

Korrigeret egenkapital primo 1.532,2 1.708,2 

Transaktioner med ejere

Køb af egne aktier -0,1       -0,1       

Totalindkomst 176,0    219,5    

Egenkapital ultimo 1.708,2 1.927,6 

2010/11 2011/12


