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Ved værdiansættelse af virksomheder anvendes stort set altid 
multipler. En af de store udfordringer ved anvendelse af multip-
ler til værdiansættelse af virksomheder er identifikation af sam-
menlignelige selskaber (peers). Praksis på området er, at peers 
typisk findes blandt virksomheder indenfor samme branche. 
Men som vist i blandt andet Petersen m.fl. (2017), er multip-
ler drevet af lønsomhed, vækst og risiko og det er ikke natur-
givent, at blot fordi virksomheder tilhører samme branche, så 
har de også identisk lønsomhed, vækst og risiko. Knudsen m.fl. 
(2015) udnytter denne viden og påviser, at et lønsomhedsmål 
som egenkapitalforrentning er et reelt alternativ til branche som 
kriterie for udvælgelse af peers ved multipelværdiansættelse. 
En udfordring i Knudsen m.fl. (2015) er imidlertid, at deres an-
vendte metode kun gør det muligt at inddrage 1-2 udvælgelses-

variable. Inddragelse af yderligere udvælgelsesvariable betyder, 
at antallet af identificerede peers går mod nul. Knudsen m.fl. 
(2015) er således ikke i stand til at udvælge peers, baseret på va-
riable der måler henholdsvis lønsomhed, vækst og risiko. Netop 
denne begrænsning er i fokus i denne artikel. Vi præsenterer og 
tester en simpel og intuitiv metode til udvælgelse af peers, der i 
princippet kan inddrage et uendeligt antal udvælgelsesvariable. 
Metoden, som vi benævner SARD-metoden, måler Summen af 
de Absolutte Rang-Differencer (SARD) og identificerer peers 
baseret på de laveste SARD-værdier.

Identifikation af peers ved hjælp  
af SARDmetoden
SARD-metoden vælger peers baseret på de mindste værdier af 
summen af rang-differencer på tværs af en række udvælgelses-
variable, der formodes at drive størrelsen af multiplerne. I sin 
generelle form kan SARD vises som

hvor SARDi,j er summen af de absolutte rang-differencer mel-
lem virksomhed i og virksomhed j, rX,i er rangværdien for virk-
somhed i, rX,j er rangværdien for virksomhed j begge baseret på 
udvælgelsesvariabel X, og så fremdeles.1 Peers er karakteriseret 
ved lave SARD-værdier og indikerer, at de har samme underlig-
gende lønsomhed, vækst og risiko. Det er derfor også klart, at en 
væsentlig forudsætning bag metoden er, at de anvendte udvæl-
gelsesvariable er gode approksimationer for netop lønsomhed, 
vækst og risiko.

Det følgende eksempel illustrerer, hvordan SARD-metoden 
identificerer peers. Antag at 10 virksomheder udgør den sam-
lede population af virksomheder, og identifikation af peers er 
baseret på henholdsvis egenkapitalforretning og størrelse.

Først rangordnes populationen af virksomheder (10) baseret 
på udvælgelsesvariablene egenkapitalforrentning og størrelse. 
Dette er vist i Tabel 1, panel A. Dernæst beregnes de absolutte 
rangdifferencer for alle virksomheder for hver udvælgelsesva-

1. I tilfælde, hvor rangværdier er identiske, anvendes en tilfældig 
tiebreaker.
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riabel. Eksempelvis er SARD-værdien mellem Coca-Cola og 
Estée Lauder |5−10|+|8−2|=11. Endelig identificeres peers for 
hver virksomhed baseret på de laveste SARD-værdier, hvilket 
vil sige de virksomheder, som ligner hinanden mest baseret på 
egenkapitalforrentning og størrelse. I Tabel 2, panel B er for 
hver virksomhed vist de seks peers med laveste SARD-værdi.

Ovenstående beskriver, hvorledes peers identificeres ved 
hjælp af SARD-metoden ved hjælp af en population på 10 virk-
somheder. Hvis vi anvender SARD-metoden for hele populati-
onen anvendt i dette studie, vil de i Tabel 2 angivne peers blive 
identificeret for International Flavors & Fragrances ved udgan-
gen af marts 2004.

Selvom brancheklassifikationen for International Flavors 
& Fragrances er Materials, er de seks peers identificeret med 
SARD-metoden fra seks forskellige brancher.2 Eksemplet il-
lustrerer den grundlæggende idé ved SARD-metoden. Det er 
således ikke afgørende, om man tilhører samme branche. Det 
er vigtigere, at man har samme lønsomhed, vækst og risiko. I 

2. Generelt er 18,6% af peers identificeret ved hjælp af 
SARD-metoden også indenfor samme branche (GICS6).

eksemplet er den absolutte procentvise afvigelse 8%. I dette stu-
die identificerer vi nye peers hvert år for at tage højde for, at en 
virksomheds lønsomhed, vækst og risiko kan ændre sig.

Metode og population
Udvælgelsesvariable i SARDmetoden
Som proxy for lønsomhed anvendes egenkapitalforrentning 
(EKF). Alford (1992, Nel m.fl. (2014) og Knudsen m.fl. (2015) 
finder, at EKF er en god udvælgelsesvariabel. Som estimat for 
risiko anvendes Gæld/EBIT. Dette nøgletal viser størrelsen af 
den nettorentebærende gæld i forhold til den nuværende drifts-
mæssige indtjening. Palepu m.fl. (2013) anvender nøgletallet 
som en integreret del af risikoanalysen. Vi anvender også stør-
relse som proxy for risiko. Således antages små virksomheder at 
være mere risikofyldte end større virksomheder. Størrelse fan-
ger også, at små virksomheder typisk er mere illikvide end stør-
re virksomheder og derfor handles til en lavere multipel. Som 
estimat for størrelse anvendes markedsværdien af virksomhe-
dens egenkapital. Som proxy for den fremtidige vækst anvendes 
analytikeres forventede vækst til den fremtidige indtjening. Vi 
anvender analytikeres forventede vækst i indtjeningen for andet 
budgetår for at undgå eventuel støj mellem den realiserede ind-
tjening i sidste regnskabsår og den forventede indtjening i første 
budgetår. Endelig anvender vi også EBIT-margin som udvæl-

TABEL 1: Eksempel på SARD-metoden

Panel A: Virksomheders (numeriske) rangværdier baseret på egenkapitalforrentning (rEKF) og størrelse (rstr)

EKF Størrelse (mia. $) rEKF rstr

Abbott Labs 10% 67 2 5

Coca-Cola 22% 185 5 8

Estée Lauder 34% 31 10 2

General Mills 24% 35 7 3

Johnson & Johnson 23% 280 6 10

Kellogg Co 20% 24 4 1

Mondelez 7% 69 1 6

Pepsico 31% 146 9 7

Procter & Gamble 17% 204 3 9

Reynolds America 30% 66 8 4

Panel B: Identifikation af peers baseret på EKF og størrelse

Peer

A
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stée Lauder    
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 Johnson 

K
ellogg C

o

M
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P
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P
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R
eynolds A

m
erica

1 Mondelez  
(2)

Procter &  
Gamble (3)

General Mills  
(4)

Reynolds  
America (2)

Coca-Cola  
(3)

General Mills 
(5)

Abbott Labs  
(2)

Reynolds  
America (4)

Coca-Cola  
(3)

General Mills  
(2)

2 Procter &  
Gamble (5)

Johnson & 
Johnson (3)

Reynolds  
America (4)

Estée Lauder 
(4)

Procter &  
Gamble (4)

Abbott Labs  
(6)

Procter &  
Gamble (5)

Coca-Cola  
(5)

Johnson & 
Johnson (4)

Pepsico  
(4)

3 Kellogg Co  
(6)

Pepsico  
(5)

Pepsico  
(6)

Kellogg Co  
(5)

Pepsico  
(6)

Reynolds  
America (7)

Coca-Cola  
(6)

General Mills  
(6)

Mondelez  
(5)

Estée Lauder  
(4)

4 Coca-Cola  
(6)

Abbott Labs  
(6)

Kellogg Co  
(7)

Pepsico  
(6)

General Mills  
(8)

Estée Lauder 
(7)

Kellogg Co  
(8)

Estée Lauder  
(6)

Abbott Labs  
(5)

Coca-Cola  
(7)

5 General Mills  
(7)

Mondelez  
(6)

Abbott Labs  
(11)

Abbott Labs  
(7)

Reynolds  
America (8)

Mondelez  
(8)

Reynolds  
America (9)

Johnson & 
Johnson (6)

Pepsico  
(8)

Abbott Labs  
(7)

6 Reynolds  
America (7)

Reynolds  
America (7)

Coca-Cola  
(11)

Coca-Cola  
(7)

Abbott Labs  
(9)

Coca-Cola  
(8)

Pepsico  
(9)

Procter &  
Gamble (8)

Kellogg Co  
(9)

Kellogg Co  
(7)

Note: Baseret på virksomhedernes rangværdier i Panel A identificeres i Panel B de seks mest relevante peers baseret på EKF og Størrelse. I Panel B angives den sam-
lede værdi af SARD i parentes for de identificerede peers. Størrelse udtrykker markedsværdien af virksomhedens egenkapital.
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gelsesvariabel, da Petersen m.fl. (2017) viser, at multiplen EV/
omsætning er påvirket af dette nøgletal.

Vi tester specifikt følgende kombinationer af de fem udvælgel-
sesvariable:3

(1) EKF
(2) EKF + Gæld/EBIT
(3) EKF + Gæld/EBIT + Størrelse
(4) EKF + Gæld/EBIT + Størrelse + Vækst
(5) EKF + Gæld/EBIT + Størrelse + Vækst + EBIT-margin

Brancheindeks
Med henblik på at identificere sammenlignelige virksomhe-
der baseret på branchetilhørsforhold anvendes Global Industry 
Classification Scheme (GICS). Bhoraj m.fl. (2003) finder, at 
dette brancheindeks er det mest velegnede i forbindelse med 
værdiansættelse af virksomheder. Specifikt anvendes GICS6 til 
identifikation af virksomheder indenfor samme branche. GICS6 
sikrer den bedste balance mellem sammenlignelighed og til-
strækkeligt antal observationer i hver branche.

Valg af antal peers
For hver udvælgelsesmetode identificeres det samme antal pe-
ers for at undgå fordele eller ulemper ved at inkludere flere eller 
færre peers. I lighed med Alford (1992) identificeres som “de-
fault” seks peers for hver udvælgelsesmetode. Som en del af 
følsomhedsanalysen undersøges, om resultaterne påvirkes, hvis 
færre eller flere end seks peers identificeres.

Metode til måling af præcision af de enkelte  
udvælgelsesmetoder
Med henblik på at vurdere præcisionen af de enkelte udvæl-
gelsesmetoder måler vi den absolutte procentvise afvigelse af 
værdiestimatet i forhold til den observerbare markedspris:

 
,

3. Rækkefølgen, hvormed udvælgelsesvariable testes, er baseret 
på indledende univariate tests. 

hvor π er den estimerede pris, og P er den observerbare mar-
kedspris for den betragtede virksomhed. Jo mindre afvigelsen 
er, desto større er præcisionen, og jo bedre vurderes udvælgel-
sesmetoden at være.

Population
Vi anvender virksomheder, der indgår i S&P 1500. Ved at an-
vende S&P 1500-virksomheder tilsikres en nogenlunde ensartet 
regnskabspraksis for de virksomheder, der indgår i undersøgel-
sen. Desuden er populationen stor nok til, at der kan identifice-
res et tilstrækkeligt antal virksomheder på tværs af brancher. 
Test af hver udvælgelsesmetode er baseret på 12.350 virksom-
hedsår. Da populationen er identisk med den, som er anvendt i 
Knudsen m.fl. (2015), henvises der til dette studie for yderligere 
overvejelser omkring valg af population.

Empiriske resultater
I Tabel 3 er rapporteret de absolutte procentvise afvigelser for 
hver af SARD-metodens fem kombinationer af udvælgelsesva-
riable. For at vurdere SARD-metodens evne til at identificere 
peers, rapporteres også den absolutte procentvise afvigelse for 
peers valgt på basis af branchetilhørsforhold. For at vurdere 
præcisionen af hver udvælgelsesmetode rapporteres middel-
værdi, median og den inter-kvartile variationsbredde (IQ) for 
de absolutte procentuelle afvigelser. Den relative præcision af 
hver udvælgelsesmetode er vist i parentes. Eksempelvis er EKF 
og branche rangeret henholdsvis seks (6) og fire (4) for EV/
EBIT-multiplen.

En sammenligning af de fem SARD-kombinationer viser, 
at når en yderligere udvælgelsesvariabel tilføjes, stiger præci-
sionen af værdiestimatet. Når eksempelvis EV/EBIT-multip-
len anvendes, er EKF den udvælgelsesvariabel, der giver den 
største absolutte procentvise afvigelse. Til gengæld falder den 
absolutte procentvise afvigelse, når flere udvælgelsesvariable 
tilføjes. Medianværdien for den absolutte procentvise afvigelse 
er 29,2%, når EKF anvendes, og 22,2%, når alle fem udvælgel-
sesvariable anvendes. Tilsvarende falder middelværdien for den 
absolutte procentvise afvigelse fra 39,0% til 30,7%, når alle fem 
udvælgelsesvariable anvendes. Den inter-kvartile variations-
bredde reduceres tilsvarende fra 36,4%, når EKF anvendes, til 
29,1%, når alle fem udvælgelsesvariable anvendes. Tilsvarende 
resultater opnås for de tre andre multipler. Tilføjelse af en ekstra 

TABEL 2: Peers for International Flavors & Fragrances

Navn Branche EV/EBIT EKF Gæld/EBIT Størrelse ($ millioner)

International Flavors & Fragrances Materials 12,9 23% 2,7 3.356

Peers til International Flavors & Fragrances identificeret ved SARD-metoden

KB Home Consumer Durables & Apparel 7,3 23% 2,3 3.175

Beckman Coulter Inc. Health Care Equip. & Services 13,2 23% 2,0 3.354

Pioneer Natural Resources Co Energy 12,6 22% 3,6 3.878

McCormick & Co Inc. Food, Beverage & Tobacco 16,9 24% 2,0 4.593

TCF Financial Corp Banks 12,4 23% 4,5 3.601

Knight-Ridder Inc. Media 12,8 20% 2,6 5.777

Harmonisk middelværdi 11,8

Absolut procentvise afvigelse (11,8-12,9)/12,9│  8%    

Note: Baseret på EV/EBIT, EKF, Gæld/EBIT og Størrelse og med udgangspunkt i den samlede population angiver de seks peers med lavest SARD angivet for International Flavors & 
Fragrances.  
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udvælgelsesvariabel reducerer typisk den absolutte procentvise 
afvigelse. Disse resultater understøtter, at de valgte udvælgel-
sesvariable er rimelige approksimationer for lønsomhed, vækst 
og risiko.4 De understøtter også, at SARD-metoden har en evne 
til at reducere de absolutte procentvise afvigelser.

4. Vi har også lavet t-tests og wilcoxon signed rank tests for at 
vurdere, om forskellen i henholdsvis middelværdien og me-
dianen for de forskellige udvælgelsesmetoder er signifikant 
forskellige fra nul. Disse tests bekræfter, at dette er tilfældet 
for de fleste forskelle. For at forenkle præsentationen af de 
empiriske resultater, er disse tests dog ikke rapporteret.

Som nævnt ovenfor vurderes EBIT-margin at være en sær-
lig velegnet udvælgelsesvariabel, når EV/omsætning anvendes 
som multipel. Dette bekræftes også af resultaterne i Tabel 3. 
Således er den absolutte procentvise afvigelse 47,0% (median), 
når peers er udvalgt på basis af EKF, gæld/EBIT, størrelse og 
vækst. Når EBIT-margin tilføjes som udvælgelsesvariabel, re-
duceres den absolutte procentvise afvigelse til 25,4%. Præci-
sionen øges dermed med 46% ved at tilføje EBIT-margin. Til 
gengæld bidrager EBIT-margin ikke nævneværdigt til at redu-
cere den absolutte procentvise afvigelse, når de øvrige tre mul-
tipler anvendes. Anvendes eksempelvis K/IV er den absolutte 
procentvise afvigelse 24,1% (median), når fire udvælgelsesvari-

TABEL 3: Præcision af udvælgelse på basis af Branche i forhold til SARD-metoden

Branche EKF EKF  
Gæld/EBIT 

EKF  
Gæld/EBIT 
Størrelse

EKF  
Gæld/EBIT 
Størrelse

Vækst

EKF  
Gæld/EBIT 
Størrelse

Vækst 
EBIT-margin 

EV/EBIT:

Median 0,255 (4) 0,292 (6) 0,260 (5) 0,250 (3) 0,228 (2) 0,222 (1)

Middelværdi 0,341 (3) 0,390 (6) 0,351 (5) 0,343 (4) 0,309 (2) 0,307 (1)

IQ 0,330 (3) 0,364 (6) 0,335 (5) 0,330 (4) 0,297 (2) 0,291 (1)

EV/omsætning:

Median 0,407 (2) 0,531 (6) 0,504 (5) 0,477 (4) 0,470 (3) 0,254 (1)

Middelværdi 0,576 (2) 0,761 (6) 0,720 (5) 0,693 (4) 0,671 (3) 0,360 (1)

IQ 0,463 (2) 0,499 (6) 0,483 (5) 0,480 (3) 0,481 (4) 0,332 (1)

K/IV:

Median 0,349 (6) 0,298 (5) 0,283 (4) 0,275 (3) 0,241 (2) 0,240 (1)

Middelværdi 0,444 (6) 0,377 (5) 0,360 (4) 0,348 (3) 0,316 (2) 0,313 (1)

IQ 0,416 (6) 0,352 (5) 0,347 (4) 0,335 (3) 0,312 (1) 0,313 (2)

P/E:

Median 0,286 (5) 0,297 (6) 0,286 (4) 0,279 (3) 0,244 (2) 0,240 (1)

Middelværdi 0,382 (6) 0,375 (5) 0,363 (4) 0,354 (3) 0,325 (2) 0,325 (1)

IQ 0,380 (6) 0,352 (5) 0,347 (4) 0,340 (3) 0,321 (1) 0,321 (2)

Note: Tabellen viser de absolutte procentvise afvigelser og den relative rangering (i parentes) baseret på hver udvælgelsesmetode.

TABEL 4: Præcision af udvælgelse på basis af Branche i forhold til SARD-metoden indenfor samme branche 

Samme branche

Branche EKF EKF Gæld/EBIT EKF Gæld/EBIT 
Størrelse

EKF Gæld/EBIT 
Størrelse

Vækst

EKF Gæld/EBIT 
Størrelse

Vækst 
EBIT-margin 

EV/EBIT:

Median 0,255 (6) 0,244 (5) 0,219 (4) 0,215 (3) 0,206 (2) 0,203 (1)

Middelværdi 0,341 (6) 0,321 (5) 0,295 (4) 0,290 (3) 0,279 (2) 0,275 (1)

IQ 0,330 (6) 0,311 (5) 0,296 (4) 0,292 (3) 0,280 (2) 0,279 (1)

EV/omsætning:

Median 0,407 (6) 0,380 (5) 0,364 (4) 0,344 (3) 0,338 (2) 0,271 (1)

Middelværdi 0,576 (6) 0,537 (5) 0,514 (4) 0,492 (3) 0,483 (2) 0,369 (1)

IQ 0,463 (6) 0,452 (5) 0,439 (4) 0,426 (3) 0,423 (2) 0,357 (1)

K/IV:

Median 0,349 (6) 0,247 (4) 0,249 (5) 0,243 (3) 0,240 (1) 0,241 (2)

Middelværdi 0,444 (6) 0,318 (4) 0,322 (5) 0,312 (3) 0,310 (2) 0,307 (1)

IQ 0,416 (6) 0,317 (4) 0,319 (5) 0,311 (3) 0,310 (2) 0,304 (1)

P/E:

Median 0,286 (6) 0,247 (5) 0,244 (4) 0,241 (3) 0,228 (2) 0,225 (1)

Middelværdi 0,382 (6) 0,322 (5) 0,322 (4) 0,320 (3) 0,307 (2) 0,306 (1)

IQ 0,380 (6) 0,319 (3) 0,327 (4) 0,331 (5) 0,316 (2) 0,311 (1)

Note: Absolutte procentvise afvigelser og relativ rangering (i parentes) baseret på hver udvælgelsesmetode, men hvor udvælgelse alene sker indenfor samme branche.
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able anvendes. Tilføjes EBIT-margin som udvælgelsesvariabel 
reduceres den absolutte procentvise afvigelse til 24,0%. Det er 
derfor tydeligt, at EBIT-margin er en vigtig udvælgelsesvaria-
bel, når multiplen EV/omsætning anvendes. Resultaterne under-
støtter også fleksibiliteten ved SARD-metoden. Det er således 
muligt at skræddersy udvælgelsesvariablene, så de bedst muligt 
understøtter datakravene til den anvendte multipel for derved at 
opnå mere præcise værdiestimater.

En sammenligning af præcisionen af udvælgelsesmetoderne 
branche og SARD viser, at sidstnævnte konsekvent giver mere 
præcise værdiestimater. EV/omsætning er den multipel, hvor 
forskellen i præcisionen mellem branche og SARD er størst 
(40,7% versus 25,4% baseret på medianværdier). For multi-
plerne P/E og K/IV klarer branche sig generelt dårligere end 
hver af de fem SARD-kombinationer. Det vil sige, at selvom 
SARD-metoden kun anvender EKF som udvælgelsesvariabel, 
vil metoden stadig give mere præcise værdiestimater end bran-
che. Disse resultater understreger SARD-metodens evne til at 
identificere peers til multipel-værdiansættelse.

Vi har også undersøgt, hvorvidt mere præcise værdiestima-
ter kan opnås, hvis man kombinerer branche og SARD-meto-
den. I Tabel 4 rapporteres således resultater, der viser de ab-
solutte procentvise afvigelser, når SARD-metoden anvendes 
indenfor en given branche.

Som det fremgår af tabellen, øges præcisionen af SARD-me-
toden indenfor en branche i takt med, at flere udvælgelsesvari-
able tilføjes. Dette er tilfældet på tværs af alle fire multipler. 
Resultaterne viser også, at identifikation af peers ved brug af 

branchetilhørsforhold alene giver de største absolutte procent-
vise afvigelser. Eksempelvis er den absolutte procentvise afvi-
gelse 25,5% (median) ved anvendelse af EV/EBIT, når peers 
identificeres ved hjælp af branchetilhørsforhold. Til sammen-
ligning reduceres den absolutte procentvise afvigelse for hver 
udvælgelsesvariabel, der tilføjes indenfor en branche. Hvis ud-
vælgelsesvariablen EKF tilføjes indenfor en branche, reduceres 
den absolutte procentvise afvigelse til 24,4%, og tilføjes alle 
fem udvælgelsesvariable, reduceres den absolutte procentvise 
afvigelse til 20,3%. Disse resultater er robuste på tværs af mul-
tipler. Således opnås de mest præcise værdiestimater på tværs af 
alle fire multipler, når peers identificeres ved anvendelse af alle 
SARD-metodens fem udvælgelsesvariable indenfor en branche.

En sammenligning af resultaterne rapporteret i Tabel 3 og 
4 viser, at peers identificeret ved hjælp af SARD-metoden in-
denfor en branche giver mere præcise værdiestimater end pe-
ers identificeret ved SARD-metoden på tværs af brancher. 
Dette resultat holder for tre af multiplerne. Men når EV/om-
sætning anvendes, og EBIT-margin tilføjes som udvælgelses-
variabel, opnås mere præcise værdiestimater ved anvendelse af 
SARD-metoden på tværs af branchen, end ved anvendelse af 
SARD-metoden indenfor en branche. Dette resultat understre-
ger vigtigheden af EBIT-margin som udvælgelsesvariabel, når 
multiplen EV/omsætning anvendes.

Følsomhedsanalyse
Da ovenstående tests er baseret på en række antagelser, vil vi 
i dette afsnit undersøge, i hvilket omfang de rapporterede re-

FIGUR 1: Præcision af udvælgelsesmetoderne for perioden 1995-2014

Branche EKF EKF, Gæld/EBIT EKF, Gæld/EBIT, Størrelse EKF, Gæld/EBIT, Størrelse, Vækst EKF, Gæld/EBIT, Størrelse, Vækst, EBIT-margin
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Note: Figuren viser den absolutte procentvise afvigelse for de fire forskellige multipler for hver udvælgelsesmetode for perioden 1995 til 2014.

FINANS/INVEST |  02 |  APRIL 2018



PEERS TIL MULTIPELVÆRDIANSÆTTELSE

17

sultater i Tabel 3 og 4 forbliver de samme, hvis vi ændrer på 
antagelserne.5 Som angivet i metodeafsnittet, er ovenstående 
resultater baseret på identifikation af seks peers. Vi har derfor 
undersøgt, hvorvidt resultaterne påvirkes af, at antallet af pe-
ers varierer fra 4 til 22. Denne følsomhedsanalyse viser, at den 
absolutte procentvise afvigelse kontinuerligt falder, når op til 
ca. 16 peers inkluderes. Nok så vigtigt i denne sammenhæng vi-
ser denne følsomhedsanalyse, at SARD-metoden uændret giver 
mere præcise værdiestimater end branchemetoden (ej rapporte-
ret). De positive resultater for SARD-metoden synes derfor ikke 
drevet af antallet af peers.

Vi har også undersøgt, hvorvidt de rapporterede resultater 
er robuste over tid. Som det fremgår af Figur 1, fluktuerer de 
absolutte procentvise afvigelser en del over tid. De er således 
højere i perioden 1999-2000, hvilket givetvis skyldes den skæve 
prisdannelse på dot.com virksomheder i denne periode. Tilsva-
rende er de absolutte procentvise afvigelser højere i perioden 
2008-2009, hvilket givetvis kan forklares ved prisdannelsen på 
de finansielle markeder i forbindelse med den finansielle krise. 
Resultaterne i Figur 1 viser også, at forskellene i de absolutte 
procentvise afvigelser forbliver nogenlunde identiske over tid. 
Således har SARD-metoden med fem udvælgelsesvariable kon-
sistent lavere absolutte procentvise afvigelser, end det er tilfæl-
det med peers udvalgt på basis af branchetilhørsforhold. Det er 
derfor fair at konkludere, at de rapporterede resultater er robuste 
over tid.

Vi har også undersøgt, hvorvidt resultaterne er robuste på 
tværs af brancher. Vi har således lavet analysen fordelt på ni 
forskellige brancher. Disse tests viser, at SARD-metoden ge-
nerelt giver mere præcise værdiestimater end peers udvalgt på 
basis af branche. Testene viser også, at i 58% af tilfældene giver 
SARD-metoden med fem udvælgelsesvariable de mest præci-
se værdiestimater (ej rapporteret). Det betyder tilsvarende, at 
SARD-metoden med færre end fem udvælgelsesvariable giver 
mere præcise værdiestimater i 42% af tilfældene. Dette resultat 
viser, at det ikke bare gælder om at anvende flere udvælgelses-
variable, men at de tilpasses til en virksomheds underliggende 
branche.

Vi har endvidere undersøgt, hvorvidt resultaterne er identi-
ske på tværs af de tre underindeks af S&P 1500. Da S&P 500 
består af large-cap virksomheder, S&P 400 består af mid-cap 
virksomheder og S&P 600 består af small-cap virksomheder, 

5. Af pladshensyn og for at forenkle budskabet i artiklen er kun 
få resultater fra følsomhedsanalysen rapporteret.

vil denne følsomhedsanalyse belyse, om resultaterne er følsom-
me overfor virksomhedsstørrelse. Resultaterne (ej rapporteret) 
viser, at SARD-metoden giver mere præcise værdiestimater på 
tværs af alle tre underindeks. Dette er også tilfældet på tværs af 
de fire multipler. De rapporterede resultater synes derfor ikke 
drevet af virksomhedsstørrelse.

Som sidste test har vi undersøgt, om det er EBIT-margin 
alene, som driver resultaterne for SARD-metoden, når EV/om-
sætning anvendes. Vi har derfor ændret i rækkefølgen og ryk-
ket EBIT-margin frem som den første udvælgelsesvariabel, der 
anvendes i SARD-metoden. Som det fremgår af Tabel 5, er den 
absolutte procentvise afvigelse 29,5% (median), når EBIT-mar-
gin anvendes som udvælgelsesvariabel. Til sammenligning er 
den absolutte procentvise afvigelse 53,1%, når EKF anvendes 
som udvælgelsesvariabel, jævnfør Tabel 3. EBIT-marginens 
evne til at identificere peers er således væsentlig bedre end EKF. 
Men som det også fremgår af Tabel 5, reduceres den absolutte 
procentvise afvigelse jo flere udvælgelsesvariable, der anven-
des. Når alle fem udvælgelsesvariable anvendes, er den absolut-
te procentvise afvigelse reduceret til 25,4%.

Konklusion
Dette studie undersøger præcisionen af SARD-metoden til ud-
vælgelse af peers ved multipel-værdiansættelse. SARD-meto-
dens styrke er, at den i princippet kan inddrage et uendeligt antal 
udvælgelsesvariable. Derved adskiller metoden sig fra tidligere 
studier, som typisk kun har været i stand til at inddrage 1-2 ud-
vælgelsesvariable for ikke at risikere, at antallet af identificere-
de peers går mod nul.

Resultaterne fra denne undersøgelse demonstrerer, at ud-
vælgelse af peers baseret på SARD-metoden giver mere præcise 
værdiestimater end udvælgelse af peers baseret på branche. Vi 
finder også, at en kombination af branche og SARD-metoden 
giver lidt bedre resultater end anvendelse af SARD-metoden 
alene. Undersøgelsen viser endvidere, at brugere af multipler 
med fordel kan skræddersy deres valg af udvælgelsesvariable 
til den multipel, de anvender, eller branche, de værdiansætter. 
Eksempelvis finder vi, at EBIT-margin er en særdeles vigtig 
udvælgelsesvariabel, når EV/omsætning anvendes. Til gengæld 
har EBIT-margin kun begrænset værdi som udvælgelsesvaria-
bel, når EV/EBIT, K/IV og P/E anvendes, hvilket er helt i tråd 
med forventningerne, jf. Petersen m.fl. (2017).

Udover at SARD-metoden giver mere præcise værdiestima-
ter end den gængse branchemetode, så er en yderligere fordel 
ved metoden, at den forventeligt er mindre følsom over for an-
tallet af observationer end udvælgelse af peers baseret på bran-
che. I et miljø som det danske, hvor der kun er få observationer 

TABEL 5: Præcision af udvælgelse på basis af Branche i forhold til SARD-metoden for EV/omsætning 

Branche EBIT-margin EBIT-margin 
EKF

EBIT-margin 
EKF Gæld/EBIT 

EBIT-margin 
EKF Gæld/EBIT 

Størrelse

EBIT-margin EKF 
Gæld/EBIT 
Størrelse

Vækst 

EV/omsætning

Median 0,407 (6) 0,295 (5) 0,290 (4) 0,263 (2) 0,266 (3) 0,254 (1)

Middelværdi 0,576 (6) 0,402 (5) 0,397 (4) 0,369 (2) 0,373 (3) 0,360 (1)

IQ 0,463 (6) 0,374 (5) 0,358 (4) 0,344 (3) 0,339 (2) 0,332 (1)

Note: Tabellen viser som Tabel 3 den absolutte procentvise afvigelse og relativ rangering (i parentes) baseret på hver udvælgelsesmetode for EV/omsætning. I forhold 
til Tabel 3 er der byttet om på rækkefølgen af de anvendte udvælgelsesvariable.  
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ret i artiklen om ledelsesaflønning i dette nummer, Bechmann 
(2018), så er der generelt en stærk sammenhæng mellem virk-
somheders størrelse og topledelsens aflønning. Således viser 
den i artiklen kort omtalte undersøgelse af data om ledelsesaf-
lønning i 2010 for danske børsnoterede selskaber, at sammen-
hængen mellem størrelse (målt ved omsætning) og topledelsens 
aflønning er signifikant på 1% niveau. Endvidere viser den esti-
merede sammenhæng, at en stigning i omsætningen på 100% 
vil alt andet lige betyde en stigning i aflønningen af topledelsen 
på knap 25%.2

I forhold til at undgå de mange fejlslagne virksomheds-
opkøb er det således også nødvendigt at ledelsens aflønning i 
større grad tager udgangspunkt i, om et opkøb skaber værdi i 
stedet for den mekaniske stigning i virksomhedens størrelse. I 
den forbindelse er det også interessant, at en af de succesfulde 
case virksomheder har udtalt, at deres ”single most important 
factor is the alignment between shareholders and the top ma-
nagement.” 

Dermed angiver hele diskussionen af den manglende vær-
diskabelse ved virksomhedsopkøb endnu et argument for, at 
specielt bestyrelser i højere grad skal have fokus på, at ledelses-
aflønning understøtter værdiskabelsen i virksomheden, hvilket 
netop er en af hovedpointerne i Bechmann (2018).

Sammenfatning
Sammenfattende kan man sige, at uafhængigt af om emnet er 
virksomhedsopkøb, en børsnotering eller design af ledelsesaf-
lønning, så bør der være fokus på virksomhedens langsigtede 
værdiskabelse. Dette fordrer endnu engang, at især virksomhe-
dernes bestyrelser har de fornødne kompetencer og erfaringer. 
Det er her altså ikke nok bare at anvende eksterne rådgivere, 
eftersom disse også skal ”styres” for at sikre, at det i sidste ende 
er virksomhedens og dennes ejeres interesser, der varetages.

2. Som det også nævnes i artiklen, er resultaterne aldrig blevet 
publiceret, men en præsentation af disse kan fås ved henven-
delse til forfatteren.
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