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Forord 

Likviditetsbudgettering er en teknisk disciplin, som er ringe 
behandlet i litteraturen. Finansieringsteorien og de finansielle 
institutioner er der skrevet og talt meget om. Men selve den 
regnetekniske opbygning af likviditetsbudgettet knyttet til 
relevante virksomhedsscenarier er der ikke skrevet meget om. Vi 
har derfor fundet det påkrævet med denne note, som i hvert fald 
gennemgår likviditetsbudgetteringens grundmodeller og deres 
forudsætninger i virksomhedens realscenarium. Der er tale om et 
uddrag af et større værk under udarbejdelse. Der er derfor ikke 
tale om en note, som dækker alle mulige specielle virksomheds- 
scenarier. Der er alene tale om en note, som skal give den 
studerende en basal forståelse af likviditetsstyringens sammen- 
hæng på et virksomhedsnært grundlag. Men det er også omtrent så 
langt man kan komme med den undervisningstid, som er til rådighed 
på et HA-studium. 

Oktober 1996, 
Zakken Worre 
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(Denne note er et uddrag af et større værk om likviditetsbud- 
gettering) 
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Kapitel 1. 

Likviditetsbudgettering - hvorfor? 

1.1. Begreberne likviditet og likviditetsstyring. 
1.1.1.  Likviditet - et beholdningsbegreb eller et strømbe- 

greb? 
Begrebet likviditet er ifølge Nudansk Ordbog en afledning af det 
latinske ord liquidus som betyder flydende. Som økonomisk begreb 
anvendes det generelt i formen likvide midler, som står for 
betalingsmidler, altså kort sagt penge. Afledt heraf står 
begrebet likviditet styringsmæssigt for betalingsevne. 

En virksomhed er med andre ord likvid, eller har bevaret sin 
likviditet, såfremt dens beholdning af betalingsmidler altid er 
tilstrækkelig til, at den kan opfylde sine betalingsforpligtelser 
til enhver tid i den rækkefølge, de forfalder. 

For så vidt kunne begrebet en virksomheds likviditet godt være 
udtrykt ved beholdningen af likvide midler til enhver tid. Men 
dette måtte dog forudsætte, at den på hvert givet tidspunkt ikke 
har uopfyldte betalingsforpligtelser. Likviditet som beholdnings- 
begreb er i realiteten kun klart og utvetydigt for den, som 
udelukkende køber mod kontant betaling. Kun ved at købe kontant 
kan man undgå uindløste betalingsforpligtelser, som vil kræve 
indløsning på ét eller andet givet tidspunkt i fremtiden. Har man 
allerede indgået sådanne forpligtelser, må man stille tilsvarende 
minimumskrav til beholdningen af likvide midler, for at man kan 
sige, at man har bevaret sin betalingsevne. Likviditet som 
beholdningsbegreb kan derfor kun styre ens handlinger og dermed 
betalingsforpligtelser, hvis man altid handler kontant, og 
forudsat, at hver enkelt handling repræsenterer enkeltstående, 
afsluttede tilfælde. Man kan sige det sådan, at likviditet som 
beholdningsbegreb fører til, at brug af den sidste mønt til et 
måltid mad forudsætter, at man ser i øjnene, at det bliver det 
sidste måltid, man indtager i levende live. 
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I alle andre tilfælde må likviditet betragtes som et strømbegreb 
over tiden. Beholdningen af likvide midler udgør til gengæld til 
enhver tid det målepunkt for de totale, kumulerede betalings- 
strømme, som udtrykker, om man (virksomheden) til enhver tid har 
opretholdt sin likviditet, dvs. sin betalingsevne. 

I denne funktion har de likvide beholdninger imidlertid kun en 
mening som målepunkt, hvis de anvendes som ex-ante begreb på 
kendte eller forudsete (prognosticerede) fremtidige betalings- 
strømme. Som ex-ante målepunkt kan de likvide beholdninger 
naturligvis optræde med minus som fortegn. En negativ beholdning 
er et signal om, at de forudsete betalingsstrømme ikke kan 
gennemføres som forudsat. Idéen med en sådan likviditetsprognose 
må være at forudse en sådan manglende betalingsevne så betids, at 
man kan ændre på forudsætningerne for de fremtidige betalings- 
strømme. Kun herved kan de bringes i overensstemmelse med ens 
betalingsevne. 

I virkelighedens verden, altså ex-post, kan man ikke have en 
negativ likvid beholdning. Man kan af gode grunde ikke udbetale 
penge, man ikke har. Men man kan have betalingsforpligtelser, man 
ikke kan opfylde. Ex-post kan man således ikke sige, at man er 
likvid, blot fordi man har en beholdning af likvide midler. Hvis 
denne beholdning ikke er tilstrækkelig til at klare allerede 
forfaldne betalingsforpligtelser, så er man i realiteten 
illikvid. 

Alt taler således for at begrebet likviditet som styringsbegreb 
må betragtes som et strømbegreb. Likviditeten styres ved alle de 
beslutninger, som påvirker de fremtidige betalingsstrømme, både 
de. som går ind til virksomheden, og de. som går ud fra virksom- 
heden. I den økonomiske styring udgør de likvide beholdninger det 
målepunkt i halen af de kumulerede fremtidige betalingsstrømme, 
som signalerer, om virksomheden på hvert givet tidspunkt vil 
kunne bevare sin betalingsevne for indgåede betalingsforpligtel- 
ser. 

, , ,




