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Værdiansættelse af TDC 

Afsnit 1 – Indledning 

Efter finanskrisens indtog, har det været mere risikofyldt, at investere i aktier frem for andre værdipapirer.    

Før finanskrisen var tendensen blandet investorerne, at investere i risikofyldte aktiver, da afkastet var 

markant højere sammenlignet med risikofrie aktiver. Afkastet forblændede derfor investorerne og man 

indså ikke risikoen eller faren, der var forbundet med disse risikofyldte aktiver. Der var generelt mangel på 

almindelig sund fornuft. 

Markedet er markant anderledes nu, hvor mange faktorer skal vendes og drejes, før en analytiker vælger at 

investere i et aktiv. Det kan både være finansielle og ikke-finansielle value drivers, som skal estimeres og 

analyseres, i form af en fundamentalanalyse og strategiskanalyse. Resultater som derefter benyttes til at 

belyse den fremtidige værdiskabelse i virksomheden.  

Udviklingen på aktiemarkedet har påvirket virksomheder som TDC A/S (betegnes som TDC fremover), hvor 

kursen lå over 49 kr. per aktie d. 1. marts 2010, men seks år efter ligger på 29 kr.1. Aktivet har derfor mistet 

69 % af værdien i løbet af seks år, hvorimod markedet OMXC20 er gået fra kurs 362 til 961 i samme 

periode.  

Samtidig med den faldende kurspoint, har TDC aktien oplevet større udsving i løbet af sidste år, hvor kursen 

toppede på 52 i marts 2015 og faldt ned til 29 året efter. Det har derfor ikke været muligt for TDC, at følge 

markedets fremgang, hvilket kan have indikationer om fremtiden for virksomheden.   

Derudover kan de store udsving bevirke, at det som investor kan være svært at gennemskue om 

aktiekursen er korrekt prissat.  

På baggrund af ovenstående, vil denne afhandling undersøge, om TDC´s aktiekurs 1. marts 2016, var over- 

eller undervurderet.   

 

 

                                                           
1
 Nordnet: https://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=1154&marketid=14  

https://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=1154&marketid=14
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1.1 Problemformulering 

De store udsving i aktiekursen gør det interessant at se, om TDC’s aktiekurs er korrekt prissat ud fra en 

strategisk- og fundamental analyse, samt værdiansættelse af TDC. 

Hovedproblemet er således formuleret: 

”Afspejler TDC’s handelskurs 1. marts 2016 selskabets fremtidige potentiale?” 

For at besvare ovenstående problemformulering, er følgende underspørgsmål udarbejdet, samt 

kategoriseret.  

Strategisk analyse: 

 Hvilke eksterne faktorer kan have indflydelse i TDC’s værdiskabelse? 

 Hvilke branchespecifikke forholde formodes at påvirke TDC? 

 Hvilke interne styrker er TDC i besiddelse af? 

Regnskabsanalyse: 

 Hvordan har TDC’s seneste 5 års regnskab udviklet sig? 

 Hvordan har indtjeningsevnen og rentabiliteten historisk set udviklet sig?  

 Hvordan har omsætningsvæksten været for TDC, sammenlignet med konkurrenterne? 

Værdiansættelse: 

 Hvor lang budgetperiode skal der estimeres med? 

 Hvilke value drivers skal benyttes i budgetperioden?  

 Hvor stor en forskel er der mellem den beregnede beta og den observeret beta for TDC? 

 Hvilken værdi har TDC ved anvendelse af DCF- og EVA modellen?  

 Hvor meget afviger den beregnede kursværdi i forhold til observeret aktiekurs?  

 Hvor valid er den beregnede kursværdi og hvor følsom er TDC overfor ændringer i budgetperioden? 

 Hvilken teoretisk værdi har TDC, ud fra den relative model? Hvad skyldes den eventuelle forskel i 

den relative metode og DCF-modellen? 
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1.2 Metode  

Problemformuleringens hoved- og underspørgsmål, som danner grundlag for opgavens struktur, er 

illustreret i nedenstående figur.  

Opgaven inddeles i fire processer jf. figur 1. Den første kategori, indeholder en præsentation af 

virksomheden, hvor ledelsen og forretningsområderne belyses. Herefter vil TDC blive gennemgået ud fra en 

strategisk- og regnskabsanalyse. I værdiansættelsesafsnittet, bindes ”beskrivelsen” og ”analysen” sammen, 

ved at anvende resultaterne til at opstille en budgettering. Derefter vil TDC blive værdiansat ud fra den 

indirekte metode samt en peer-group multiple.   

Afslutningsvis sammenfattes analysen og værdiansættelsen i konklusionen, således at hovedspørgsmålet 
besvares. 

 

Figur 1: Opgavestruktur (egen tilvirkning) 
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1.3 Virksomhedspræsentation 

Indledningsvis vil TDC blive præsenteret, for at give et generelt billede af virksomheden, hvor TDC’s 

historie, udvikling, forretningsgrundlag og forretningsområder belyses. Dette skal medvirke til at give et 

tilstrækkeligt kendskab til virksomheden, som kan være årsagsforklarende for udviklingen i 

regnskabstallene, samt indikere hvilke interne og eksterne risici virksomheden står overfor. 

1.4 Strategisk analyse 

I den strategiske analyse vil fokus være på, at identificere de eksterne faktorer, som kan påvirke TDC og 

deres markedsposition. Faktorer som bruges til at kortlægge de samfunds-, branche-, og 

virksomhedsspecifikke forholde, der kan have betydning for den fremtidige udvikling og indtjening på 

virksomheden. Analysen bliver inddelt i tre niveau: 

 Omverdensanalyse  

o PEST-analyse 

 Brancheanalyse  

o Porters Five Forces 

 Internanalyse  

o Boston-model 

Analysen består først af en omverdensanalyse i form af PEST-analysen, som ser på hvilke politiske, 

økonomiske, sociologiske og teknologiske faktorer som kan have indflydelse på TDC.  

Herefter vurderes de branchespecifikke forholde, hvor branchens attraktivitet, konkurrenceintensitet og 

forhandlingsstyrker analyseres. Denne brancheanalyse foretages ud fra Porters Five Forces.    

Den sidste del af analysen består af en intern analyse af TDC, hvor der ses på de virksomhedsspecifikke 

forholde. Selskabets forretningsområder analyseres, hvor Boston-modellen benyttes for at se på 

vækstpotentialet samt omsætningsandelen på de enkelte områder.  
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Figur 2: Struktur for strategisk analyse (egen tilvirkning) 

 

Sammenhængen mellem omverdens-, branche- og intern analyse ses illustreret i figur 2. Tilsammen danner 
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1.5 Regnskabsanalyse 
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Figur 3: Dekomponering af ROE (egen tilvirkning) 
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Selve værdiansættelsen bliver opdelt i en primær og sekundær værdiansættelse. Den primære 

værdiansættelse vil blive baseret på DCF-modellen, hvor EVA-modellen skal virke som en kontrol af 

resultatet, da begge modeller skal opnå samme resultat. Den sekundære værdiansættelse vil blive beregnet 

ud fra en relativ værdiansættelsesmodel, hvor der sammenlignes med andre selskaber, som har samme 

profil som TDC. Sammenligningen vil være baseret på EV/EBITDA mutilplen. Resultatet fra den primære 

værdiansættelse vil blive testet i en følsomhedsanalyse. Analysen vil belyse hvor følsom den estimeret 

aktiekurs er, overfor ændringer i de underliggende parametre, som blev defineret i budgetteringen. Der vil i 

analysen blive justeret på forskellige value drivers og WACC, for at undersøge, hvor stor påvirkning det har 

på værdien. Afslutningsvis vil problemformuleringen blive besvaret med en konklusion, som er en større 

sammenfatning af de ovenstående afsnit. 

1.7 Afgrænsning 

Dataindsamlingen er baseret på offentlige tilgængeligt materiale. Der er medtaget informationer til og med 

1. marts 2016 og kurs informationerne er til og med 1. marts 2016. I den strategiske analyse er det 

afgrænset til det danske marked, som TDC er markedsleder på. Der analyseres derfor ikke på det norske 

eller svenske marked. I omverdensanalysen vil PEST-modellen blive brugt og PESTEL-modellen fravælges, 

da der vurderes, at PEST-modellen indeholder samme information som PESTEL. Regnskabsanalysen 

foretages udelukkende på koncern niveau, hvilket betyder at der ikke vil blive analyseret på 

datterselskaberne. Fokus i regnskabsanalysen vil være reformulering af resultatopgørelsen og balancen, for 

at finde det frie cashflow. Pengestrømsopgørelsen vurderes derfor ikke at have relevans for at finde det frie 

cash flow. Derudover vil der ikke blive analyseret på finansielle instrumenter og pensionsforpligtelser, men 

blot redegjort for disse.  

1.8 Kildekitrik 

Opgaven er udarbejdet på baggrund af sekundære kilder, hvor informationen udgøres af både statistisk 

materiale og avisartikler, udtalelser og lignende. Dataen bliver forholdt kritisk, da det ikke kan vides, om 

afsender forholder sig objektiv ved udgivelse af disse materialer. TDC fremstår som den primære datakilde i 

størstedelen af opgaven, hvor regnskabstallene fra årsrapporterne bliver benyttet. Selvom der er 

lovgivninger for pålideligheden i årsrapporten, vil antagelsen være, at materialet vil indeholde en vis 

subjektivitet fra TDC. Vurdering heraf er, at der kun bliver brugt relevante udtalelser fra virksomheden, for 

et at opretholde en objektiv vurdering af værdiansættelsen. Af øvrige kilder der anvendes kan nævnes 

Thomson ONE, som formodes at være objektive i estimaterne. Derudover vil Euroinvestor og 

Nasdaqomxnordic blive benyttet for relevante kursinformationer.  
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Afsnit 2 - Præsentation af TDC 

I dette afsnit præsenteres TDC, for at give en overordnet forståelse af virksomheden, samt danne grundlag 

for den efterfølgende analyse. 

2.1 Historie 

TDC er en telekommunikationsvirksomhed, som blev grundlagt i slutningen af 1800-tallet, hvor den i 1995 

blev fusioneret med de gamle regionale teleselskaber. Tele Danmark blev moderselskabet for 

telefonselskaberne. I forbindelse med stiftelsen af Tele Danmark, blev der indbragt en aktieemission på 

19,3 mia. kr. og fik over 40.000 investorer.2I løbet af 1996 blev telesektoren i Danmark liberaliseret, hvilket 

øgede konkurrencen på markedet.  

Året efter liberaliseringen, indgik Tele Danmark en strategisk aftale med det amerikansk ejet teleselskab 

Ameritech. Denne aftale tilførte Ameritech en aktieandel på 42 % af virksomheden. I 1998 blev Tele 

Danmark fuldt ud privatiseret, hvorefter navneforandringen fandt sted, fra Tele Danmark til TDC – Tele 

Danmark Communications. Ameritech indgik senere et samarbejde med et andet amerikansk selskab, SBC. 

Dog blev det afsluttet et par år senere, hvor SBC valgte at frasælge sin aktieandel 

I 2005 blev kapitalfonden NTC (Nordic Telephone Company) dannet, som havde det primære formål at 

købe TDC. Der blev overtaget op til 87,9 % af aktierne i TDC, hvilket ikke var nok til at tvangsindløse resten 

af aktierne. ATP sad på de sidste 5,51 % og ønskede ikke at sælger aktierne til kurs 3823. Kapitalfonden NTC 

ønskede at afnotere selskabet, for at gennemtvinge en effektivisering og derefter frasælge virksomheden.4 

Striden mellem ATP og NTC, gjorde at selskabet aldrig blev afnoteret. Det resulterede i, at NTC i 2010 valgte 

at frasælge 28,8 % af aktierne. Aktieandelen blev reduceret med yderligere 17,7 %, hvor de sidst på året i 

2013, valgte at træde ud af virksomheden og derved sælge resten af aktierne.Efter kapitalfonden trådte ud 

af TDC, begyndte der at ske ændringer i forretningssammensætningen.  

I starten af 2014 blev det førende norske kabelselskab GET opkøbt af TDC, til et beløb på 12,5 mia kr.5 

Samme år indgik TDC et strategisk samarbejde med Trefor, som er et jysk fibernet virksomhed.  

Disse tiltag var bl.a. med til at forbedre TDC’s position på det skandinaviske marked.  

                                                           
2
 TDC: http://om.tdc.dk/publish.php?dogtag=o_profil_hist  

3
 Politiken: http://politiken.dk/oekonomi/ECE139299/atp-staevner-tdcs-nye-ejere/  

4
 Business: http://www.business.dk/digital/atp-saelger-ud-af-tdc-aktier  

5
 Borsen: 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/290714/tdc_opkoeber_norsk_selskab_i_kaempe_milliardhandel.ht
ml  

http://om.tdc.dk/publish.php?dogtag=o_profil_hist
http://politiken.dk/oekonomi/ECE139299/atp-staevner-tdcs-nye-ejere/
http://www.business.dk/digital/atp-saelger-ud-af-tdc-aktier
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/290714/tdc_opkoeber_norsk_selskab_i_kaempe_milliardhandel.html
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/290714/tdc_opkoeber_norsk_selskab_i_kaempe_milliardhandel.html
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2.2 Ejerforhold 

TDC A/S er børsnoteret på OMX Copenhagen og har pr. 31.12.2015 op til 810.000.000 aktier med en 

pålydende værdi på kr. 1, som alle befinder sig i samme aktivklasse. Ud af de 810.000.000 aktier besidder 

TDC 10.281.931 af aktierne, hvilket blot udgør 1,3 % af den samlede aktiekapital.6 

TDC ejes af over 44.000 aktionærer, som omfatter danske og internationale institutionelle investorer, 

private investorer og TDC medarbejdere.TDC havde tre aktionærer der pr. 31.12.2015 besad en aktieandel 

på mere end 5 % af den samlede aktiekapital7.  De tre storaktionærer er følgende: 

 Thornburg Investment Management, USA (5,0 %) 

 Massachusetts Financial Services Company, USA (10, 1%) 

 The Capital Group Companies, Inc. (14, 1%) 

Udbyttepolitikken i TDC har været, at give aktionærerne et stabilt afkast. Der udbetales ca. 60 % af et givent 

års fri pengestrøm, som er EBITDA før pensionsindtægter, minus diverse poster.  

Igennem de sidste fem år, har udbyttet ligget mellem 1 – 2,5 kr. pr. aktie.8 I slutningen af 2015 blev der dog 

annonceret at udbyttebetalingen på 2,5 kr., vil blive reduceret til 1 kr. Den resterende del af 

udbyttebetalingen for 2015 blev annulleret, på grund af forværring af de finansielle resultater for 2016.  

2.3 Ledelse 

TDC’s daglige ledelse udgøres af direktionen bestående af nedenstående personer.  

 

Tabel 1: Overblik over direktionen (egen tilvirkning) 

                                                           
6
 TDC årsrapport 2015 s. 43 

7
 TDC årsrapport 2015 s. 43 

8
 TDC: http://investor.tdc.dk/  

Navn Stilling

Pernille Erenbjerg CEO, CFO

Jesper Isaksen HR

Johan Kirstein Brammer Consumer Market

Jens Munch-Hansen Business Market

Peter Schleidt COO, Operations

Jens Aaløse Channels

Erik Heilborn TDC Sweden

Gunnar Evensen GET & TDC Norway

http://investor.tdc.dk/
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Pernille Erenbjerg overtog i 2015 rollen som administrerende direktør, efter der blev taget afsked med 

daværende CEO Carsten Dilling. Udover CEO rollen, har Pernille Erenbjerg også posten som CFO. Pernille 

Erenbjerg’s tidligere beskæftigelse har været statsautoriseret revisor, samt partner i Deloitte.Jesper Isaksen 

kom fra en stilling som HR Direktør for Coding & Marking i en virksomhed fra Chicago, samt andre relevante 

funktioner. Den resterende del af ledelsen og bestyrelsen har alle en større viden og flere års erfaring inden 

for deres områder.    

2.4 Målsætning og strategi 

Forventningerne til 2015 planen har været delvis realiseret. 

 

Tabel 2: Forventninger til 2015 (egen tilvirkning) 

 

Grundet de finansielle udfordringer TDC oplever og den intensiveret konkurrence på markedet, har 

virksomheden lanceret en ny strategiplan som strækker sig til 20189. Planen er at forbedre 

kundetilfredsheden, samt EBITDA- og pengestrømsvækst frem til 2018.  

 

Tabel 3: Forventninger til 2016 (egen tilvirkning)  

 
Forventningen til 2016 er blevet kraftigt reduceret med en EBITDA på 8,8 mia. kr., samt en udbyttebetaling 

på 1,00kr. EFCF går fra 3,2 mia. i 2015, til en forventet EFCF på 1,9 mia. i 2016. Det kan dermed antages, at 

deres egne finansielle forventninger reduceres kraftigt.10 

Reduktionen skyldes en øget fokus på infrastrukturen i virksomheden.  

                                                           
9
 TDC årsrapport 2015 s. 38 

10
TDC pressemeddelelse 27. jan. 2016 ”TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 — 2018, foreløbige finansielle 

resultater for 2015 samt forventninger til 2016” 

2015 forventninger 2015 realiseret

Organisk omsætning -2,50% -1,90% √

EBITDA ≥ 9,6 mia. 9,8 mia. √

Anlægsinvesteringer ≈ 4,3 mia. 4,5 mia. (√)

Udbytte pr. aktie 2,50 1,00 x

2016 forventninger

EBITDA ≈ 8,8 mia.

EFCF ≈ 1,9 mia.

Udbytte pr. aktie 1,00
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 Kobber- og kabelnettet vil få en opgradering, hvor kobbernettet opgraderes med ny teknologi, for at undgå 

større investeringer. Derudover er målsætningen at mindske kompleksiteten af produktudvalget, således at 

produkterne bliver standardiseret og simplificeret for kunderne.  

Kundeoplevelserne vil få et større fokus, hvor kundeafgang vil forsøgt blive reduceret, skabe øget 

kundeloyalitet og øge mulighederne for krydssalg. Et andet større tiltag der foretages i løbet af 2016, er 

navneskiftet mellem Yousee og TDC, således at Yousee bliver det fortsættende brand. Her vurderer TDC, at 

Yousee brandet står stærkere end TDC.11 

Afslutningsvis vil TDC Sverige få en strategisk gennemgang, hvilket muligvis kan føre til salg.12 Den nye 

strategiplan er derfor lagt, for at optimere hele virksomheden, ændre infrastrukturen og revidere de 

aktiver, som ikke længere skaber værdi for TDC. 

2.5 Forretningsområde 

TDC leverer kommunikations- og underholdningsløsninger, samt integreret erhvervsløsninger. Der opereres 

i syv forretningssegmenter, i fire markeder, spredt på tre forskellige geografiske områder.  

De fire markeder er mobiltale, TV, internet & netværk og fastnettelefoni. Geografisk operer TDC i Danmark, 

Norge og Sverige.  

De syv forretningssegmenter består af følgende: 

 Consumer 

 Erhverv  

 Wholesale 

 Norge 

 Sverige 

 Operations 

 Channels 

                                                           
11

 TDC årsrapport 2015 s. 15 
12

 Euroinvestor: http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2016/01/27/tdc-tdc-offentliggoer-strategisk-gennemgang-af-
tdc-sverige/13297315  

http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2016/01/27/tdc-tdc-offentliggoer-strategisk-gennemgang-af-tdc-sverige/13297315
http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2016/01/27/tdc-tdc-offentliggoer-strategisk-gennemgang-af-tdc-sverige/13297315
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Tabel 4: Omsætning på forretningsenheder (egen tilvirkning) 

 
I ovenstående tabel, er operations og channels sammenlagt, selvom det omhandler to forskellige 

forretningsenheder. Dette er endvidere også illustreret i TDC’s årsrapporter.13  

Målt på omsætningen er consumer området mest profitabel for TDC. Det ses at consumer består af 46 % af 

omsætningen i 2015, svarende til 11 mia. kr. Dernæst kommer erhvervssegmentet, hvor den består af 23 % 

af omsætningen.  

Udviklingen i omsætningen giver et generelt billede af grunden til de strukturelle ændringer, samt 

annulleringen af udbyttebetaling. De to største forretningsenheder, consumer og erhverv, faldt begge med 

over 6 % i 2015. 

Som nævnt tidligere, bliver TDC Sverige strategisk gennemgået. Udviklingen viser et fald i omsætningen på 

18,6 % fra 2013 til 2015. Markedsandelen viser endvidere at TDC Sverige har under 5 % af mobiltale 

markedet, samt 18 % af internet og netværksmarkedet. Dette bekræfter ledelsens overvejelser på et 

ønsket, om en strategisk gennemgang af TDC Sverige.   

2.5.1 Consumer 

Consumer leverer telekommunikations-, TV- og internetløsninger til private kunder i Danmark. Under 

telekommunikation hører TDC og Telmore, hvor Telmore blev opkøbt i slutningen af 2003.14 Udover 

Telmore, blev Unotel, M1 og Onfone også opkøbt af TDC.  

Disse opkøb tilføjede større markedsandele til TDC. Kundebasen for mobiltjenester i 2015 steg med 

25.000,15 samtidig med at omsætningen faldt med 177 mio. kr., grundet en lavere ARPU16.  

Fastnettelefonien faldt med 13,8 % i omsætning, svarende til 171 mio. kr., hvilket skyldes en naturlig afgang 

af fastnetkunder. Kundebasen faldt med 121.000.17 

                                                           
13

 TDC årsrapport 2015 
14

 Business: http://www.business.dk/diverse/tdc-koeber-hele-telmore  
15

 TDC årsrapport 2015 s. 22 
16

 ARPU: Average Revenue Per User. 

2013 2014 2015

Consumer 12.330 11.902 11.154

Erhverv 6.815 6.320 5.922

Wholesale 1.580 1.584 1.685

Norge 950 1.271 3.137

Sverige 3.314 2.537 2.697

Operations & Channels 411 429 473

http://www.business.dk/diverse/tdc-koeber-hele-telmore
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Yousee står for TV-løsninger og med en markedsandel på over 50 %, har de en ledende position på 

markedet. I løbet af 2015 faldt omsætningen på TV-løsningerne med 0,9 %, hvilket skyldtes en større 

udvandring af kunder. Op mod 53.000 kunder valgte at opsige deres Yousee tv-løsning.  

Denne kundeafgang blev dog opvejet af en ARPU-vækst, grundet større prisstigninger på produkterne.18 

Dog var der en lille fremgang i omsætningen målt på hele området, grundet en større vækst i Fullrate. 

Udover TV-løsninger levere Yousee også internetløsninger. Bredbåndshastighederne blev opgraderet til 500 

Mbit/s, samtidig steg gennemsnitshastigheden fra 36 Mbit/s til 88 Mbit/s Yousee, TDC, Dansk Kabel TV og 

Fullrate, står for at levere internet løsninger til forbrugerne. 

Selvom bredbåndssegmentet oplevede vækst i omsætningen på 2,1 %, faldt kundebasen med 24.000, 

grundet en lavere engrospris (LRAIC) og derved lavere detailpriser.  

2.5.2 Erhverv 

Erhvervssegmentet består af telekommunikation, sikkerhed, netværk & infrastruktur samt andre software 

løsninger.  

TDC, TDC hosting og TDC netdesign, har ansvaret for væksten for dette område. TDC hosting 

implementerer webshops for kunder, integrere mobil applikation med forbindelser til Facebook og 

forskellige betalingsløsninger. 

Netdesign delen blev opkøbt i 200419 for 350 mio. kr. Sidenhen har TDC netdesign lavet flere strategiske 

opkøb af konkurrenter, senest Eltel Networks’ Business Solutions-divisionen. 

TDC netdesign sørger for systemintegration inden for datacenter, netværk, sikkerhed og IP-baserede 

kommunikationsløsninger. Der leveres således end-to-end løsninger, hvor strategisk og operationelt 

rådgivning tilkøbes. Erhvervsmarkedet har oplevet samme tendens som consumer segmentet. En faldende 

omsætning samt større kundeafgang. I 2015 faldt den samlede omsætning for erhvervsområdet med 6,2 %, 

hvilket svarede til 5,9 mia. kr.20 

Grundet en større priskrig på markedet, har det ikke lykkes TDC erhverv, at vende kundernes fokus fra pris 

til værdiskabelse gennem sammenhængene løsninger. Storkunde segmentet har været hårdt ramt af 

                                                                                                                                                                                                 
17

 TDC årsrapport 2015 s. 24 
18

 TDC årsrapport 2015 s. 23 
19

 Borsen: http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/67752/tdc_koeber_netdesign.html  
20

 TDC årsrapport 2015 s. 25 

http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/67752/tdc_koeber_netdesign.html
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kundernes øget kendskab til markedet. TDC’s andel af SKI-aftale med den offentlige sektor, har haft en 

negativ indvirkning på omsætningen.  

For de små og mellemstore virksomheder, har prisen også haft stor fokus. Her har tendensen været, at 

kunderne sammenlignede med priserne for consumer. TDC erhverv har derfor oplevet et større fald på alle 

områder, hvor den gennemsnitlige ARPU faldt med 7,7 % på tværs af alle kanaler.  

Samtidig med den faldende omsætning, oplevede TDC en større kundeafgang på over 55.000 kunder. TDC 

netdesign, var det eneste område i erhverv, som oplevede en positiv vækst på 13,7 %. 

2.5.3 Wholesale 

Wholesale tilbyder fastnettelefoni, mobiltjenester, internet og net tjenester til brandpartnere, såvel som 

national og international trafik. Det er alt fra en simpel mobil løsning, til en større operationel IT-løsning. 

Grundet TDC’s store infrastruktur med telefonimaster, kobbernet, fibernet og coaxnet, har kunderne 

mulighed for at leje sig ind på disse forbindelser.   

Afgangen af større MVNO21 kunder, hvor den ene pr. 1. januar 2015 og den anden med økonomisk virkning 

pr. 1. januar 2016, har haft en negativ indflydelse på wholesale. Genforhandling af eksisterende kontrakter i 

2015 har endvidere påvirket omsætningen.  

En gennemsnitlig ARPU reduktion på 14 %, gav et fald i omsætningen på 1,6 mia. kr. Faldende omsætning 

på tværs af alle produkter i Wholesales, hvor mobiltjenester oplevede det største fald på 19,9 %, hvilket 

svarede til 133 mio. kr. Endvidere var LRAIC (Long Run Average Incremental Costs) opgørelsen med til at 

presse TDC’s omsætning.  

LRAIC-modellen bruges af erhvervsstyrelsen til at regulere de omkostninger som er forbundet med 

terminering af tale og SMS. Modellen viser en nutids samtrafikpris, i modsætning til hvis prisen baseres på 

historiske omkostninger.22  

Den simulere derfor en nutidsomkostning, som det ville have kostet en ny operatør, hvis der blev etableret 

eget netværk. Priskontrollen fra erhvervsstyrelsen tillader nye markedsaktører en rimelig 

konkurrencemargin.  

LRAIC-reguleringen kan derfor have gavn for aktører, som ikke investerer i eget netværk.  

                                                           
21

 “Mobile Virtual Network Operator”. Kunder som lejer infrastrukturen fra TDC. 
22

 Erhvervsstyrelsen: https://erhvervsstyrelsen.dk/lraic-mobil 

https://erhvervsstyrelsen.dk/lraic-mobil
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For TDC, som har Danmarks største tele-, fiber-, kobber- og coax netværk, kan denne regulering have en 

belastning på rentabiliteten, da de derved ikke kan fuldudnytte positionen som markedsleder.   

Det ses at reguleringen inden for mobiltale, er blevet reguleret med ca. 10 %, i de sidste tre år. 

2.5.4 Norge 

TDC har to selskaber i Norge, hvilket henholdsvis er GET og TDC Norge. GET tilbyder fastnettelefoni, TV- og 

bredbåndsløsninger. Selskabet var et af de første selskaber som lancerede ubegrænset upload til skyen. I 

2016 lancerer GET mobiltjenester, hvor MVNO-aftaler laves med enten Teliasonera eller Telenor.23 Herved 

ønsker TDC at ekspanderer til det norske B2C mobilmarked. 

I 2016 oplevede GET en større vækst i EBITDA på 10 % i lokal valuta. Dette blev drevet af en højere 

indtjening på TV kunder. Markedsandele for tv-abonnementer steg med 0,5 % til 19 %. Kabel-tv-

abonnementer steg med 0,7 % til 43 %, hvilket gør GET til Norges næst største tv- og bredbåndsoperatør.  

TDC Norge, som beskæftiger sig med B2B løsninger, hvor mobiltjenester samt fastnet telefoni er deres 

primære produkter, oplevede et større fald i omsætningen 

Det resulterer i omstrukturering af forretningsområdet i 2016, med fokus på omkostningsbesparelser og 

fornyelse af produktportefølje. TDC Norge stod blot for 3,3 % af hele TDC koncernens samlede omsætning i 

2016, hvilket viser hvor lille et område det er for koncernen.  

Udvidelsen af produktporteføljen i GET med B2C-løsninger, samt større omstruktureringer i TDC Norge, kan 

indikerer en effektivisering af infrastrukturen for at opnå bedre synergi mellem GET og TDC Norge.    

2.5.5 Sverige 

TDC Sverige tilbyder bredbånds-, IT- og system integrationsløsninger. I 2015 oplevede TDC Sverige en 

mindre vækst på 6,3 % i forhold til foregående år. 

Væksten skyldes primært 57.000 nye mobilkunder, ansporet af øget salg af løsninger med mobiltjenester. 

Ud fra væksten i omsætningen, samt tilføjelsen af flere kunder i 2015, har TDC Sverige oplevede et fald i 

EBITDA.  

Måles EBITDA op mod omsætningen, ses det også tydeligt, at der kan være større omkostninger forbundet 

med TDC Sverige.  
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 Borsen: 
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/305233/tdc_staar_paa_spring_til_det_norske_mobilmarked.html  
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Figur 4: EBITDA/omsætning (egen tilvirkning)
 24

 

 
Det fremgår af ovenstående tabel, at EBITDA/omsætning giver et relativt lavt margin for TDC Sverige. Med 

andre ord, stigningen i omsætningen har ikke givet øget EBITDA, tværtimod er den faldet i forhold til sidste 

år.  

2.5.6 Operations & Channels 

Operations & channels er et cost-center som holder løbende forbedringer af netværket, IT-udviklinger, 

installationer, vedligeholdelse af kunde relationer samt indkøb og lignende. 

Ét af tiltagende som har kunne måles nu, er outsourcing af kundeservice i 2014. Ventetiden pr. kunde fra 

31,1 % i 2014 til 4,4 % i 2015, hvilket er en større forbedring og giver en generelt bedre kundeoplevelse.25 

Driftsomkostningerne blev også forbedret, efter en større effektivisering af processer, hvilket gav en større 

besparelse. Afslutningsvis har genforhandling af større aftaler endt i besparelser, herunder en forbedret 

kontrakt for mobildrift samt IT-serviceaftaler.     
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Afsnit 3 - Strategisk analyse  

Efter virksomhedspræsentationen af TDC følger den strategiske analyse. Den strategiske analyse har til 

formål, at identificere de ikke-finansielle value drivers, som påvirker TDC’s fremtidig indtjening.  

3.1 Omverdensanalyse 

I omverdensanalysen benyttes PEST-modellen som beskrevet i metode afsnittet. Modellen giver et overblik 

i de makroforhold der har indflydelse på TDC.  

3.1.1 PEST-analyse 

3.1.1.1 Politik og lovgivning 

Grundet Danmarks medlemskab i EU, følger der en større mængde teleregulerende regelsæt.  

Ifølge EU-rammelovgivningen skal medlandslandende pålægge særlige forpligtelser til udbyder med SMP 

status (stærk markedsposition). Denne forpligtelse skal kompensere for eventuelle markeder med svag 

konkurrence. TDC er blevet udpeget som virksomhed med SMP status af erhvervsstyrelsen i 2016.26 I den 

forbindelse skal erhvervsstyrelsen pålægge TDC en eller flere forskellige markedsforpligtelser. Priskontrol er 

en af de faktorer som TDC reguleres med. Grundet den store infrastruktur, har erhvervsstyrelsen bestemt, 

at TDC ved mobiltale terminering, prisfastsættes ud fra LRAIC modellen. Denne regulerende faktor 

prissættes hvert år, hvor prisen i 2016 er 5,41 øre i minuttet for mobiltale jf. nedenstående figur.  

 

Figur 5: LRAIC reguleringer (egen tilvirkning) 

Kilde: Erhvervsstyrelsen
27
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 TDC: http://investor.tdc.dk/regulatory.cfm  
27

 Erhvervsstyrelsen: https://erhvervsstyrelsen.dk/lraic-mobil 
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Udover forpligtelsen som SMP status, har TDC også en forsyningsforpligtelse som virksomheden skal 

efterfølge. Danmark er igennem et EU-direktiv, forpligtet til at sikre borgere og virksomheder i Danmark, 

adgang til basale teletjenester som, telefoni, nummeroplysningstjenester og tjenester til handikappede.28  

Her er TDC blevet udpeget som forpligtende, hvor aftalen er forlænget frem til d. 31. december 2016, 

hvorefter erhvervsstyrelsen vil revurdere kriterierne bag forsyningsforpligtelsen. En tredje EU regulerende 

faktor, som kan have en større betydning for TDC, er loft på roaming i EU-landene. Det er målet fra EU, at 

taksering ved roaming i medlemslandende skal ophøres i juni 2017.29 Efter den givende dato, er priserne 

ens, om man befinder sig i udlandet eller hjemlandet. Dog er alle operatører underlagt et prisloft fra d. 30. 

april 2016, som mindsker overtakseringen ved roaming af tale, SMS og data.  

Andre barriere, som er angivet af politikerne er binding på kunder. En privatkunde må maksimalt bindes i 6 

måneder, hvorimod en erhvervskunde kan bindes op til 36 måneder. Sammenlignes der med Sverige, kan 

privatkunderne bindes op til 24 måneder, hvilket skaber større og mere stabile indtjeningsmuligheder, da 

det dermed forlænger levetiden pr. kunde. Privatkunder er de mest prisbevidst, derved kan mindre levetid 

og større konkurrence udhule værdien, da alle kæmper for at tiltrække kunder, ved at differentiere sig på 

pris. I takt med en lavere pris, stiger kundernes behov for også data og indhold. Belastningen på 

telemasterne stiger i takt med efterspørgsel på mere data og hurtigere forbindelse.  

I dag er det staten som ejer alle spektrum frekvenser og via auktioner, sælges disse frekvensbånd til 

operatørerne. I 2015 fremlagde regeringen en vækst strategi for de kommende år, ét af fokusområderne i 

denne plan var investering i netværket for 300 mio. kr. Derved agerer staten både som en vækstmotor på 

konkurrence situationen med diverse reguleringer, samtidig en hindring af vækst, ved at holde på 

frekvensbåndene og dermed bremse udviklingen. 

3.1.1.2 Økonomiske faktorer 

TDC har en produktpalet som anses værende ”basal varer”, der let kan subsidieres ud med produkter fra 

andre operatører. Konjunkturændringer vurderes derfor ikke at have en påvirkning af TDC’s økonomiske 

situation.  

Det seneste regnskab viser at 23 %, af et samlet lån på 26.842 mio. kr.30., er lånt med variabel rente. Denne 

variable rente kan være følsom overfor den globale udvikling, hvor økonomiske kriser stadig lurer i 

Grækenland og Italien. Denne risiko har TDC revurderet og i 2015 konverterede virksomheden flere 
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Finans: http://finans.dk/live/opinion/ECE8392421/beboere-paa-landet-faar-fortsat-ingen-garanti-for-bredbaand-
eller-mobilforbindelse/?ctxref=ext  
29

 European Comission: https://ec.europa.eu/digital-single-market/roaming  
30

 TDC årsrapport 2015 s. 97. 
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variabel forrentet lån over til fastforrentet. I 2014 havde virksomheden variabel rente på 60 % af det 

samlede lån. TDC operer som oplyst i Norge, Danmark og Sverige. Udover renterisikoen ved lånene, er TDC 

derfor også udsat for valutarisiko.  

 

Figur 6: Gennemsnitlig månedlig valutaudvikling for NOK og SEK. DKK pr. 100 valutaenhed (egen tilvirkning) 

Kilde: Nationalbanken
31

  

 

Virksomhedens regnskab bliver opgjort i DKK, og da TDC har aktiver og forpligtelser i andre valutaer 

betyder det, at alle poster skal omregnes til DKK på dagen for regnskabsaflæggelsen. Som et resultat heraf 

vil en appreciering i NOK/SEK over for DKK kunne medføre en nedskrivning af aktiver, på trods af at der ikke 

er tale om reel værdiforringelse.  

3.1.1.3 Sociologiske faktorer 

I takt med teknologiens udvikling, bevæger befolkningen langsomt mod et digitaliseringssamfund. Breve 

bliver til e-mails, fastnettelefoni bliver til mobiltelefoni, bøger bliver til e-bøger, cd-rom musik afspiller 

afløses af mp3 filer. Virtuelle verdener skabes og afhængigheden af tilkobling til den digitale verden bliver 

konstant større. Denne afhængighed i samfundet kan være et tveægget sværd for TDC. Det skaber 

kundevækst, at folk begynder at skaffe sig en mobil telefon, ved siden af deres fastnetløsning. Flere kunder 

skaber større omsætning og derved kan virksomheden drive stordriftsfordele. Dog kan det hurtigt gå fra en 

positiv faktor, til en negativ konsekvens.  

Konsekvensen ved en øget kundefremgang, er en større belastning på telemaster, som kan resultere i 

mangel af plads på frekvensbåndende. Samtidig stiger det mobile dataforbrug, da ønsket om at være 

konstant ”tilstede” vokser. Data fra energistyrelsen viser at, dataforbruget steg med 85 % fra 2014 til 2015, 
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hvilket bekræfter et eksponentielt stigende databehov.32 På Tv-området ses en øget efterspørgsel af 

valgfrihed på tv-kanaler.  

Bredbåndsløsninger kan i fremtiden være en gevinst/udfordring for TDC. Digitaliseringen kan i første 

omgang have en positiv påvirkning på TDC, da flere kunder tilkobles internettet og derved 

bredbåndsløsningerne. Udfordringen kan være efterspørgslen af hurtigere forbindelser. Fiber er TDC’s 

hurtigste internet forbindelse. En af udfordringerne i fremtiden, er den indre begrænsning der findes i 

fibernettet. For at opnå højere hastigheder, kan det kræve større investeringer i infrastrukturen. Alternativt 

skal TDC opfinde en ny måde, at opgradere eksisterende fibernet. 

3.1.1.4 Teknologiske faktorer 

De teknologiske forhold spiller en væsentlig rolle for en virksomhed som TDC, hvis position på markedet, i 

høj grad afhænger af dette område. Herunder kan bl.a. nævnes hurtigere dataforbindelser, udsende 

signaler i UHD 8K33 kvalitet samt større netværkskapacitet.  

Mobiltelefoni markedet har haft en større teknologisk udvikling de sidste ni år. I 2007 udkom den første 

iPhone, som indeholdt den største berøringsfølsom overflade på 3,5 tommer. Udover den basale tale og 

SMS funktion, kunne telefonen indeholde 4GB data, surf på nettet og tage billeder34. Nu til dags kan 

mobiltelefonerne erstatte computeren. Telefonen er i stand til at måle pulsen, kalkulere kalorieindtag samt 

synkronisere med bilen for håndfri tale. Mobilen har udviklet sig fra en basalvarer, til et nødvendigt multi-

værktøj.     

Udover mobilen har fjernsynet også oplevet en teknologisk vækst. Der udkommer løbende skærme, som  

optimere billedkvaliteten, hvor den seneste opløsning er UHD 4K. Inden for den nærmeste fremtid, vil 

denne opløsning blive opgraderet til UHD 8K. Denne teknologiske udvikling stiller strenge krav til 

netværket, da data-lost skal minimeres under transmissionen i kablerne. Forbrugerne vil efterspørge de 

nyeste teknologier på markedet, og hvis TDC’s netværk ikke kan følge efterspørgslen, kan det have alvorlige 

konsekvenser på kundeporteføljen og indtjeningen. Opgradering i netværket kan derfor være et kapløb 

mod teknologien, da nye mobiltelefoner og tv produkter løbende kommer på markedet med diverse 

forbedringer. Selvom det er vigtigt at følge med teknologien på markedet, skal investeringer på netværket 

også overvejes. 
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 Ultra High Definition 8000.  
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Når et netværk bliver opgraderet fra 3G til 4G, estimeres der en længere afskrivningsperiode på masterne. 

Problemet opstår når teknologien løber for hurtigt. Skal der opgraderes fra 3G til 4G til 4,5G og derefter 5G 

eller kan der opgraderes direkte fra 4G til 5G. Ved at springe et teknologisk led over, kan der risikeres at 

kundebasen formindskes, da efterspørgslen på høje hastigheder ikke kan opfyldes. Samtidig kan der spares 

enorme investeringer på netværket, hvorefter en reduktion af prisen i abonnementerne, formentlig kan 

fastholde kundebasen. Et teoretisk problem kan blive til virkelighed, da alle operatørerne arbejder på at få 

implementeret 5G i netværket inden 2020. 35  

3.2 Brancheanalyse 

I brancheanalysen vurderes de markedskræfter, som kan have påvirkning på TDC’s rentabilitet. Analysen vil 

tage udgangspunkt i hvert marked, da branchen på mobiltjenester og tv-løsninger kan være meget 

forskellige.  

3.2.1 Porter’s five forces 

3.2.1.1 Truslen fra nye indtrængere  

Mobil: 

TDC har investeret flere milliarder kroner i netværket. Der forventes en yderligere investering på 25. mia. 

kroner frem til 2020, med primært fokus på infrastrukturen.36 Adgangsbarrieren kan betegnes som høje og 

likviditetstunge, hvis ønsket er at starte et teleselskab op. Opstart af teleselskab kræver endvidere licens og 

på nuværende tidspunkt er alle licenser optaget. Dog kan den nye indtrængende, blot leje sig ind på 

netværket via MVNO-aftaler med operatøren og derved undgå milliard investeringer. Plenti er den seneste 

virksomhed på markedet, som har lavet en MVNO-aftale med mobilselskabet 3.  

Udfordringen for de nye indtrængende vil primært være kundebasen. Det kan være problematisk for en ny 

aktør, at forøge kundebasen, da kunderne skal have et incitament for at skifte selskab. Differentieres der på 

prisen, kan det være med til at udhule markedet og egenværdi, da forbrug på netværket afregnes løbende. 

Forøges kundebasen ud fra denne parameter, kan det på sigt være ødelæggende for aktøren. Differentieres 

der på produkt porteføljen, er der risiko for at andre operatører kopierer konceptet og dermed udligner 

eventuel fordel.  
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TV 

Udover netværksetableringer som kan være bekostelige, anses adgangsbarrieren i dette område for 

værende ”mellem”, da det er muligt at leje netværket. Grundet TDC’s rolle som SMP, er virksomheden 

forpligtet til at give adgang til netværket til andre aktører. Denne adgangspligt er endvidere også prisfastsat 

med prisloft beregnet udfra LRAIC-modellen. 

Internet & bredbånd 

Tv- og netværksbranchen deler samme udfordringer og adgangsbarriere, da kablerne både kan levere 

datatrafik til internetløsninger samt tv-løsninger. De samme aktører optræder derfor typisk både i tv og 

bredbåndsområdet.  

Fastnettelefoni 

Interessen for fastnettelefoni er faldende og ud fra TDC’s seneste regnskab, observeres der også et fald på 

121.000 kunder. Kundeafgangen skyldes primært af skift til ren mobilløsning. Vurdering herpå er derfor, at 

interessen for at trænge ind i dette marked er minimalt, da den teknologiske udvikling i samfundet diktere 

en mere mobil-løsning. Den samlede vurdering af adgangsbarrieren, på alle forretningsområderne, er 

”mellem-høj”. Det kræver nytænkning, samt større markedsføring, da prisen ikke er parameter en ny aktør 

bør konkurrere på.   

3.2.1.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

I dette afsnit findes det relevant, at der ikke segmenteres mellem mobiltjenester, tv- og bredbåndløsninger, 

men forretningsområderne vurderes som privat og erhverv. 

Privat 

Privatkunde segmentet består af 46 % af omsætningen, hvilket er den største omsætningsmotor i TDC. 

Selvom privatkunderne står for en stor andel af omsætningen, har de en minimal forhandlingsstyrke, da 

enkelte privatkunder ikke direkte har en indflydelse på virksomhedens indtjening. Det kan sammenlignes 

med en veldiversificeret portefølje, hvor TDC’s risiko er spredt på flere aktiver. Vælger få kunder at opsige, 

har det ingen mærkbar ændring for TDC.  

Situationen er dog en anden, hvis flere kunder vælger at opsige. I 2014 valgte 140.000 mobilkunder, at 

flytte til en anden operatør, grundet stigende fokus på pris og subsidier.37 Det resulterede i en øjeblikkelig 
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implementering af en fastholdelsesstrategi i Q3 2014, hvilket forbedrede tendensen. I Danmark har 

teleselskaberne mulighed for at binde kunderne i 6 måneder, dertil tilføje en mobilaftale med binding op til 

24 måneder. Når en kunde er i binding har de ingen forhandlingsstyrke, da en eventuel opsigelse vil koste 

dem en restbetaling af bindingen. Den høje switching cost er med til at holde kunden i virksomheden, hvis 

restbindingen betales ud, generer det blot et bedre cashflow for TDC. 

Erhverv 

Virksomheder har en større forhandlingsstyrke end privatkunder, da større virksomheder kan have en 

branding værdi, at have i kunde porteføljen. TDC vandt i 2014 en del af SKI-aftalen med staten, som 

estimeres at indbringe 560 mio. kr. i fire år.38 Med denne aftale sparede staten 290 mio. kr. i forhold til 

tidligere. Denne aftale har senere vist sig, at have en negativ indvirkning på omsætningen for TDC, som 

oplyst i tidligere afsnit.   

3.2.1.3 Leverandørens forhandlingsstyrke 

Grundet TDC’s store markedsspænd, benytter virksomheden forskellige leverandører for at vedligeholde 

den daglige drift. Leverandører til den daglige drift, vurderes til at have lav forhandlingsstyrke, grundet 

TDC’s markedsposition i Danmark. Som markedsleder inden for mobiltale, tv, internet & netværk og 

fastnettelefoni, er det mere interessant for en leverandør at levere til TDC.  

Som leverandør til TDC, er man endvidere underlagt en ”Code of Supplier Conduct”39, som alle skal leve op 

til. Rammeaftalen er udarbejdet af TDC, hvilket indikerer at det primært er TDC, som har magten ved 

forhandlingsbordet. Ved netværksvedligeholdelser, har virksomheden i 2014, indgået en samarbejdsaftale 

med Kinesiske Huawei.40 Derved har Huawei overtaget Ericsson’s rolle som leverandør af mobiludstyr. 

Den leverandør som der vurderes til at have størst indflydelse på TDC og derved størst forhandlingsstyrke, 

er leverandøren af smartphones, Apple. Grundet Apple’s betydning på markedet, er det dyrt at miste 

retten til at sælge iPhones for TDC.   

3.2.1.4 Substituerende produkter 

Mobil 

Der findes ikke en direkte substituerende produkt til mobiltelefonen, behovet for mobilen vil altid være 

tilstede. Tjenester som Skype, Line, KiK som benytter dataforbindelser for at genere opkald, kan anses som 
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værende en konkurrent til mobilen. Her kræver det blot en computer for at benytte sig af tjenesten. 

Vurdering er dog, at disse tjenester foregår bedst på mobiltelefonen.  

TV 

Substituerende produkter til TV-løsninger kan nævnes Netflix, HBO og generelt web-tv. Kravet til disse 

streaming tjenester er blot en internet forbindelse.   

Internet & netværk 

I dette område findes der flest alternativer, da der konkurreres på fibernet, kobbernet og trådløse 

forbindelser. I takt med opgraderingen af mobilnettet, øger det datahastighederne for mobilt bredbånds 

løsninger og derved åbner det op for endnu et substituerende produkt.  

Fastnettelefoni  

Mobil telefoni er den direkte substitut for fastnet telefonen. Ud fra TDC’s regnskab, ses også et trendskift, 

hvor fastnettelefonen udfases. Udover mobilen, er VoIP også en mulighed frem for den traditionelle fastnet 

forbindelse. VoIP kræver internet forbindelse for at fungerer. 

3.2.1.5 Konkurrence intensiteten i branchen 

Mobil 

I telebranchen er der 4 store operatører, hvor TDC er markedsleder med 37 % i 2015.  

 

Figur 7: Markedsandele for 2015 (egen tilvirkning) 

Kilde: Energistyrelsen
41
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Markedet anses for at have stærke markedskræfter, grundet de få operatører. I december 2014 ansøgte 

Telia og Telenor om en fusion, hvilket de trak tilbage i 2015, grundet større krav fra EU kommissionen.42 

Kommissionen vurderede at fusionen ville mindske konkurrencen på markedet, hvilket ville belaste 

forbrugerne, da prisen formentlig ville stige. Konkurrencen på prisen har været et gennemgående emne i 

telebranchen. Igennem årene har rivaliseringen mellem operatørerne, udhulet værdien på markedet. 

Denne rivalisering har samtidig fremmet fokuseringen af pris på forbrugerne, hvor prisen var den eneste 

differentiering i en længere periode. Denne priskonkurrence har, udover haft en større økonomisk 

belastning for TDC, også ramt kunde porteføljen. Rapporten fra erhvervsstyrelsens viser, at der i det første 

halvår af 2013 til 2015, er registreret en tilbagegang af mobilabonnementer på 266.520 i TDC.43  

Tv 

Yousee har i de seneste år fået større konkurrence fra net baseret streaming tjenester. Derudover har 

dannelsen af Waoo og opkøbet af Stofa, intensiveret konkurrencen på markedet. Samtidig med den nye 

konkurrence, har eksisterende konkurrenter i form af Boxer-TV og Viasat/Canal digital også en rolle, i 

erobring af markedsandele.  

Internet og netværk 

TDC har en fordel i, at eje et større kabel-, kobber- og coax netværk, som kan give høje datahastigheder. 

Denne store infrastruktur bliver lejet ud til nogle af konkurrenterne, dog har Waoo og Stofa eget netværk. 

Fordelen ved Waoo og Stofa er, at de ejes af energiselskaberne, hvilket muliggør en gravning af 

fiberkablerne langs strømkablerne og derved levere forbindelse. Der er derfor ikke behov for at etablere et 

netværk helt fra bunden. Ved gennemgang af erhvervsstyrelsens seneste rapport for bredbåndsmarkedet, 

ses det at nærmeste konkurrent til TDC, er Stofa med 11,5 % markedsandele, hvilket bekræfter TDC’s 

dominans på markedet. 44 

Fastnettelefoni 

Dette område vurderes der ikke til at være større konkurrence på, da det er en kendsgerning, at 

udfasningen af fastnettelefoni er en realitet. I takt med teknologien på mobilmarkedet, er den vigtigste 

rolle for TDC at fastholde fastnet kunderne, da de generer en større ARPU i forhold til mobil kunderne. I 

2015 var ARPU for fastnet brugerne på 142, hvorimod mobilkunderne lå nede på 115 ARPU.    
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3.3 Boston modellen 

Bosten modellen benyttes for at analysere forretningsområderne, som TDC bevæger sig inden for. Analysen 

deles op i fire områder, mobil, tv, internet & bredbånd samt fastnettelefoni. 

 

Figur 8: Boston modellen (egen tilvirkning) 

 
Mobil 

Mobiltelefoni markedet er TDC’s 2. største vækstmotor, som består af 24 % af omsætningen i Danmark i 

2015. Konkurrencen inden for mobilmarkedet har medvirket til en negativ vækst, hvor et større tab af 

kundeporteføljen blev registreret fra perioden 2013 til 2015. Denne kundeafgang har også afspejlet sig i 

omsætningen, hvor der observeres et fald i omsætningen på både privat og erhverv.  

Ud fra Danmarks statistik 201545, er væksten inden for smartphones steget fra 33 % i 2011 til 77 % i 2015. 

Samtidig oplyses der, at næsten samtlige danskere har en ”normal” mobiltelefon. Rapporten viser 

endvidere at væksten foregår i alle aldersgrupper, samtlige aldersgrupper har oplevet en vækst i brug af 

mobiltelefonen fra 2014 til 2015. Selvom markedet for mobilen vækster, oplever TDC større udfordringer 
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med at fastholde kunder og markedsandel. Begge parameter belaster TDC, hvilket er grunden til et 

forventet tab af markedsvækst samt markedsandel jf. pilen.  

Tab af markedsandel kan dog ændres, hvis det lykkes for virksomheden at gennemføre strategiplanen og 

opnå de forventede resultater, derved vil TDC være i stand til at holde på positionen som markedsleder.      

Tv 

Dette område stod for 23 % af omsætningen i Danmark 2015. Selvom Yousee oplevede et mindre fald i 

omsætningen i 2015, kunne TDC opretholde en lille stigning i forretningsområdet. Samme tendens kunne 

ses i 2014, hvor den samlede omsætningen på tv området, havde marginale stigninger. Efterspørgslen på 

streaming tjenester frem for traditionelt tv er stigende, her vurderes et naturligt trendskifte fra normalt tv 

til web-tv.  Dette indikerer at forretningsområdet er i modningsfasen.  

Yousee følger dog med i udviklingen og har tilføjet en applikation, som tillader streaming af tv kanaler på 

computer, telefon og tablets. Forretningsområdet vurderes derfor til at være en stabil cash cow, men dog 

med forventning om faldende markedsandel i fremtiden, grundet øget konkurrence fra andre tjenester.   

Internet & bredbånd 

Internet & bredbånd er det område med den største omsætningsandel. Markedet oplever større vækst, 

grundet teknologiens udvikling samt stigning i de samfundsmæssige behov. I takt med at mobilpakkerne 

blot differentieres ud fra mængden af data indhold, anses dette område som værende fokus punktet for 

TDC. Strategiplanen 2016 viser en større opgradering af netværket for at opnå højere hastigheder, bl.a. 

benyttes vectoring teknologier for effektivisering af kobbernettet. 

Disse investeringer bekræfter analysens placering af forretningsområdet, da stjerne status i Boston 

modellen, kræver større investeringer. Ses der på udviklingen i fastnet bredbåndsabonnementssegmentet 

for TDC, viser det en faldende tendens, hvorimod den samlede markedsvækst er konstant stigende. Disse 

to parameter bekræfter et mindre forventet tab af markedsandele i fremtiden for virksomheden, hvilket 

bekræfter pilens retning i modellen. 
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Figur 9: Bredbåndsabonnementer for TDC og det samlede marked (egen tilvirkning) 

Kilde: Energistyrelsen
46

 

 

Markedet for mobilt bredbånd har oplevet samme vækst som fastnet bredbåndet op til 2015, hvorefter 

området oplevede et markant fald af abonnementer.  

Fastnettelefoni 

Fastnettelefoni har den mindste omsætningsandel i TDC. 

Forretningsenheden er placeret langt nede i cash cow feltet, med en direkte pil mod højre af Boston 

modellen. Dette område er i nedgangsfasen, hvor der årligt er større kundeafgange af fastnet brugere.  

Sammenlignes nedgangshastigheden med markedet, ses det at TDC er begyndt at tabe markedsandele i 

forhold til konkurrenterne. Nedenstående figur viser den procentvise årlige kundeændring på henholdsvis 

TDC og markedet. I de sidste tre år, har TDC tabt flere kunder end selve markedet, hvilket betyder at 

konkurrenterne har indtaget markedsandele. I 2015 viser telestatistikken at Telia fik en kundevækst på 

11 %.  

 

Tabel 5: Ændring af antal abonnementer i given periode (egen tilvirkning)  

 
Dette er grunden til pilens retning ved Boston modellen, da det vurderes at TDC langsom vil tabe 

markedsandele til konkurrenterne.    
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3.4 Delkonklusion af strategisk analyse 

Nedenfor oplistes TDC’s strategiske position i et SWOT-skema, for at skabe et overblik over de væsentligste 

ikke-finansielle value drivers, i forhold til TDC’s evne til at skabe værdi for aktionærerne i fremtiden. 

 

Figur 10: SWOT skema (egen tilvirkning)   

 
TDC er markedsleder indenfor alle forretningsområder i Danmark, mobil, tv, internet & bredbånd samt 

fastnettelefoni.  

Forpligtelsen som SMP, forhindre TDC i at kunne foretage konkurrence forvridende tiltag. Som MVO er TDC 

prisfastsat efter LRAIC modellen, hvor prisloftet på SMS/tale termineringer, tillader en stærk konkurrence 

på markedet. Den høje adgangsbarrier på markedet ville have forhindret sund konkurrence, hvis ikke 

myndighederne havde prisfastsat takseringerne. Reguleringer fra regeringen anses derfor værende en 

nødvendighed.    

Grundet TDC’s Skandinaviske profil med forretningsområder i Norge og Sverige, er virksomheden 

eksponeret overfor valutarisikoen. Derudover kan konjunkturændringer have indflydelse på TDC, hvorved 

det kan påvirke samfundets prisbevidsthed. I lavkonjunkturer er forbrugerne mere prisbevidste. Efter 

finanskrisen begyndte flere lavprisselskaber at markedsfører deres produkter, hvilket i en længere periode 

var den eneste differentiering mellem selskaberne. Denne trend har udhulet værdien og konsekvenserne 

kan nu kunne spores i TDC’s regnskaber.  

- Kendt mærke - Faldende omsætning flere områder

- Markedsleder på det danske marked - Fald i kundemængde

- Klar strategiplan frem til 2018 - Mangel på nye forretningsområder

- Ejer net fiber, kabel og coaxnetværk -

- Kan foretage strategiske opkøb (GET)

- Udvidelse i det norske privatmarked - Fasnettelefoni fortsætter nedgang

- Opkøb eller samarbejdspartner - Øget konkurrence på tv markedet

- Teknologiskudvikling - VoIP

- Livsstilsændringer i samfundet - Intensivering af priskrig

- Politiske vækstplaner - Yderligere lovreguleringer

- Streaming tjenester

- Globale konjunkturændringer

- Hastig teknologisk udvikling 

Muligheder Trusler

Styrker Svagheder

Større omkostninger ved effektivisering 

af netværk
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Samtidig med priskrigen begyndte den teknologiske udvikling at tage fart. 

Mobiltelefonens rolle blev fra en basalvarer til en nødvendighed, hvor flere aldersgrupper er begyndt at 

benytte mobilen som et multiredskab i hverdagen. I takt med mobilens teknologiske udvikling, bliver 

fjernsynet også ved at blive løbende opgraderet. Disse intense opgraderinger af hardware, kan have en 

større konsekvens for TDC’s netværk. Investering i netværket bliver et kapløb mod teknologiens udvikling. 

Dette kapløb kan i værste fald resulterer i større tab af kundebasen, da manglende opgradering derved 

også betyder lavere datahastigheder.  

Hastigheden på data vil være fremtidens fokuspunkt. Dette besværliggør mulige konkurrenter i, at 

indtræde markedet, da dataforbrug generelt er dyrest og ikke er prisfastsat efter LRAIC-modellen.  

Konkurrence situationen kunne blive anderledes, hvis fusionen mellem Telia og Telenor blev godkendt. 

Denne fusion kunne have påvirket mobil, fastnet og internet & bredbånd markedet, da begge selskaber 

optræder i forretningsområderne.  

Fusionen kunne have flyttet fokus fra prisen til værdien i mobilløsningerne. Derefter ville TDC kunne 

fokusere på, at udvide fiber-, kobber- og coax netværket samt fastholde fastnettelefoni kunderne.  

TDC’s strategiplan 2016 viser, at virksomheden vil forbedre netværket, skabe bedre kundeoplevelser samt 

gennemgå produktporteføljen. Disse tre tiltag er nødvendige for at få rettet op på TDC’s faldende 

omsætning.  

Fald i kundebasen på forretningsområderne, samt lavere værdi ved genforhandling af aftaler, er de to 

primære grunde for nedgangen i omsætningen.   

Ud fra Boston-modellens analyse, viser det et forventet tab af markedsandele i fremtiden. Et af TDC’s 

udfordringer er deres mangel på nye produkter, som kan blive introduceret markedet. Vækstmotoren i 

virksomheden har primært været baseret på strategiske opkøb.   

Et fremtidigt tab af markedsandele vurderes til at være uundgåeligt, medmindre det det lykkes TDC, at få 

bremset den negative udvikling med deres strategiplan 2016.  
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Afsnit 4 - Regnskabsanalyse 

I dette afsnit foretages en analyse af TDC’s historiske regnskabstal. Regnskabsanalysen skal identificere de 

finansielle value drivers, der historisk har haft betydning for TDC’s finansielle præstation.  

Analysen foretages på en femårig periode fra 2010 til 2015.  

Regnskabsanalysen danner sammen med den strategiske analyse, grundlaget for budgetteringen. 

4.1 Revisionspåtegning 

TDC’s årsrapporter revideres af PriceWaterhouseCoopers i analyseperioden. Det konstateres at der i hele 

perioden er anført med blanke revisionspåtegninger, hvor det herefter må antages, at regnskabet giver et 

retvisende billede af selskabers finansielle aktiver og er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   

4.2 Anvendt regnskabspraksis 

Det fremgår af årsrapporterne i analyseperioden, at de er aflagt efter internationale regnskabsstandarder.  

TDC har ændret regnskabspraksis i løbet af regnskabsperioden, dog vurderes disse ændringer ikke til at 

have en større regnskabsmæssig betydning. I 2013 blev behandling af pensioner ændret, hvor 

omkostninger relateret til pensionskasser nu medtages i pensionsomkostninger. Derudover bliver 

beregning af renter på pensionsaktiver ændret, således at det fremover beregnes ud fra pensionsfondens 

nettoaktiver ud fra en diskonteringssats.47 Ændringerne er tilpasset således, at det muliggør en 

sammenligning med ældre regnskaber.  

De fleste ændringer som TDC har lavet, er blevet tilpasset således, at sammenligningsgrundlaget kan 

videreføres i alle årsrapporterne.  

Det vurderes derfor, at der ikke har været behov for at foretage korrektioner i regnskabstallene, for at 

beregne sammenlignelige nøgletal i forbindelse med regnskabsanalysen.  

 

 

 

 

                                                           
47

 TDC årsrapport 2013 s. 68 
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4.3 Reformulering af årsregnskaberne 

For at analysere på TDC’s rentabilitet, er det nødvendigt at reformulere resultatopgørelsen samt balancen. 

Reformuleringen separerer virksomhedens drifts- og finansieringsaktiviteter, således at det muliggør en 

vurdering af TDC’s værdiskabelse.48  

4.3.1 Reformulering af balancen 

Reformuleringen af balancen har til formål at opdele posterne i henholdsvis driftsaktiver, driftsforpligtelser 

samt finansielleaktiver og forpligtelser. Driftsaktiver og driftsforpligtelser henføres til produktionen, hvor de 

finansielle poster bidrager til at sikre og vedligeholde driftsaktiviteterne. Nedenfor fremgår den 

reformulerede balance i hovedtal for TDC. Den fulde reformulering af vedlagt i bilag 1. 

 

Tabel 6: Reformulering af balancen (egen tilvirkning) 

 
Ved reformuleringen af balancen er der afsat likvider til driftsformål, ud fra forudsætningen af, at TDC skal 

være i besiddelse af et minimum at likvider, for at virksomheden kan imødekomme den daglige drift.49 

Således er der i reformuleringen afsat 1 % af nettoomsætningen til driftsformål. Den resterende likvide 

beholdning, er indregnet i finansielle aktiver. I dette tilfælde falder de nettofinansielle forpligtelser, grundet 

konvertering af et finansielt aktiv til driftsaktiv, samtidig med netto driftsaktiverne stiger.  
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 157 
49

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 161 

DKK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kortfristede driftsaktiver 5.588 5.896 5.599 4.899 4.735 4.432

Kortfristede driftsforpligtelser 11.124 11.287 10.881 10.637 10.609 10.442

Arbejdskapital -5.536 -5.391 -5.282 -5.738 -5.874 -6.010

Langfristede driftsaktiver 58.538 57.706 56.719 54.182 64.301 59.077

Langfristede driftsforpligtelser 8.504 8.304 7.061 5.638 5.893 5.665

Anlægskapital 50.034 49.402 49.658 48.544 58.408 53.412

Netto driftsaktiver 44.498 44.011 44.376 42.806 52.534 47.402

Finansielle aktiver 660 1.563 1.198 1.329 5.325 1.087

Finansielle forpligtelser 24.303 23.330 24.061 23.751 39.212 28.135

Netto finansielle forpligtelser 23.643 21.767 22.863 22.422 33.887 27.048

Egenkapital 20.855 22.244 21.513 20.384 18.647 20.354

Netto driftsaktiver 44.498 44.011 44.376 42.806 52.534 47.402
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4.3.2 Reformulering af resultatopgørelsen 

Reformuleringen af resultatopgørelsen deler samme formål som reformulering af balancen, at opdele de 

driftsrelaterede fra de finansielle aktiver. Nedenfor fremgår hovedtallene for reformuleringen af 

resultatopgørelsen af TDC. Den fulde reformulering af vedlagt i bilag 2. 

 

Tabel 7: Reformulering af resultatopgørelsen (egen tilvirkning)  

 
Ved at lave reformuleringen muliggøre det endvidere en opdeling af skatteeffekten. 

Beregningen af skattefordelen er vist i den fulde reformulering, hvor det fremgår at en skattesats på 25 %, 

24,5 % og 23,5 % er blevet brugt som beskatningen i henholdsvis år 2010-2013, 2014 og 2015.  

Det bemærkes derfor at overskudskomponenterne er på efter skat basis, således at rentabilitetsanalysen 

ikke påvirkes af virksomhedens kapitalstruktur.  

Det vurderes endvidere at dirty surplus alle er driftsrelaterede, hvorfor der ikke er sket en opdeling til 

finansielle poster.  

DKK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 26.167 26.304 26.116 24.605 23.344 24.366

Bruttoresultat (gross profit) 19.420 19.172 18.518 17.791 17.092 17.484

EBITDA fra primær drift 10.141 10.316 10.202 10.084 9.723 9.664

Rapporteret skat -782 -1.131 -602 -399 -341 -659

Skatteskjold på finansielle poster 398 326 278 255 225 227

Skatteskjold på andet driftsoverskud 179 60 159 221 291 1.168

EBIT (efter skat) 4.580 4.344 4.975 5.123 5.170 5.089

Andet driftsoverskud (efter skat) -895 -300 -794 -1.104 -1.478 -6.139

Anden totalindkomst (dirty surplus) -371 319 -244 -1.293 -2.174 78

Resultat af joint ventures & associerede virksomheder 13 -25 763 41 -10 1

Værdi- og valutakursreguleringer 95 425 -116 69 -320 -232

Renter på pensionsaktiver 0 0 346 266 233 88

Samlet driftsoverskud (efter skat) 3.422 4.763 4.930 3.102 1.421 -1.115

Årets resultat af ophørte aktiviteter 1.203 -5 0 0 776 0

Netto finansielle omkostninger -1.591 -1.305 -1.112 -1.021 -918 -964

Totalindkomst i alt 2.636 3.127 3.540 1.826 1.054 -2.306
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4.4 Rentabilitetsanalyse 

Du-Pont pyramiden anvendes til at analysere TDC’s rentabilitet. Analysen tager udgangspunkt i 

egenkapitalens forrentning (ROE), som efterfølgende dekomponeres, for at identificere de underliggende 

finansielle value drivers.  

Som illustreret i figur 3, består Du-Point pyramiden af tre niveauer.50 I det følgende afsnit foretages der en 

systematisk analysetilgang til de tre niveau, for at identificere forklaringsvariablerne i ROE’s udvikling 

Analyseniveauerne består af: 

 Niveau 1: Opdeling af drifts- og finansieringsaktiviteter og finansiel gearing. 

 Niveau 2: Dekomponering af afkastningsgraden. 

 Niveau 3: Analyse af overskudsgrad og omsætningshastighed. 

4.4.1 ROE 

ROE viser rentabiliteten af aktionærernes investerede kapital, hvilket også er det overordnede nøgletal, når 

TDC’s rentabilitet skal vurderes.  

Egenkapitalens forrentning beregnes som: 

                        

Ligning 1: ROE formel
51

 

 
Nedenstående tabel viser ROE’s udvikling samt de underliggende valuedrivers.  

 

Tabel 8: ROE og de underliggende drivers. (egen tilvirkning) 

 

4.4.1.1 Niveau 1: Opdeling af drifts- og finansieringsaktiviteter og finansiel gearing 

Den første dekomponering af ROE, er en opdeling af drifts- og finansieringsaktiviteterne. Nedenstående 

tabel viser en mere detaljeret beregning af nøgletallene. 
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s.210 
51

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s.211 

2011 2012 2013 2014 2015

ROE 12% 16% 14% 6% -4%

SPREAD 2% 5% 4% 1% -3%

FGEAR 1,05 1,02 1,08 1,44 1,56

ROIC 9,2% 11,0% 9,2% 4,7% 0,3%



Værdiansættelse af TDC A/S   

 39 

 

Tabel 9: Nøgletal for dekomponering af ROE (egen tilvirkning) 

 
Ved opdeling af egenkapitalens forrentning, beregnes nøgletallet ROIC (return on invested capital), der 

angiver udviklingen af den investerede kapital i driften. Det observeres at udviklingen i dette nøgletal, har 

været faldende i analyseperioden. Siden 2012 er ROIC faldet ned til 0,3 %, hvilket indikerer at TDC har 

forringet deres evne, til at effektivisere brugen af netto driftsaktiverne til at genere overskud. Forringelsen 

af ROIC kan skyldes flere faktorer, overskudsgraden og omsætningshastigheden vil blive belyst i niveau 2 af 

dekomponeringen af ROE. Den finansielle gearing kan ved brug af finansielle forpligtelser forøge eller 

reducere ROE. Hvorvidt denne forøgelse elle reduktion finder sted, afhænger af forholdet mellem ROIC og 

lånerenten.  

FGEAR har forholdt sig mellem 1,02 – 1,08 i perioden 2011-2013. Her ses det at ROIC har været konstant 

over lånerenten r, hvilket har medvirket til et positivt SPREAD. Der observeres at ROIC i 2011 og 2013 var 

den samme på 9,2 %, men at ROE i samme år, var henholdsvis 12 % og 14 %. Denne forklaring findes i 

lånerenten som er faldet fra 7 % til 4,9 %, hvilket betyder at TDC har optimeret de netto finansielle 

omkostninger. I 2014 steg den finansielle gearing op til 1,44, hvilket skyldes erhvervelsen af Get, der blev 

finansieret ved virksomhedsobligationer og derved steg de finansielle forpligtelser med 5,5 mia. kr. FGEAR 

steg til 1,56 i det efterfølgende år.  

Den negative ROIC-spread, kombineret med en lav ROIC og en større gearing, har medgjort at ROE faldt fra 

6 % i 2014 til -4 % i 2015. Stigningen i de netto finansielle forpligtelser og netto driftsaktiverne, samt et 

større fald i driftsoverskuddet, var de primære grunde for den negative ROE.  

Dette indikerer at TDC i den pågældende periode, ikke har skabt tilfredsstilende overskud ud fra det 

investeret kapital.  

2011 2012 2013 2014 2015

ROIC 9,2% 11,0% 9,2% 4,7% 0,3%

DO 4.093 4.847 4.016 2.262 153

NDA 44.254 44.194 43.591 47.670 49.968

FGEAR 1,05 1,02 1,08 1,44 1,56

NFF 22.705 22.315 22.643 28.155 30.468

EK 21.550 21.879 20.949 19.516 19.501

SPREAD 2,2% 5,1% 4,3% 1,1% -2,7%

r 7,0% 5,8% 4,9% 3,6% 3,0%

NFO 1.591 1.305 1.112 1.021 918
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4.4.1.2 Niveau 2: Dekomponering af afkastgraden 

Det fremgik at ROIC udgør en værdidriver for ROE. I niveau 2 analysen undersøges de underliggende 

faktorer for ROIC. Dette gøres ved at beregne overskudsgraden og omsætningshastigheden. 

            

Ligning 2: ROIC formel
52

  

 
ROIC udgør sammenhængen mellem overskudsgraden og aktivernes hastighed. Ud fra dette kan der 

vurderes, hvilke faktorer som har haft en større indflydelse på ROIC’s udvikling. 

 

Tabel 10: ROIC i niveau 2 (egen tilvirkning) 

 
Det fremgår af ovenstående tabel, at overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed har været 

faldende i hele analyseperioden med undtagelse af 2012.Ifølge Ole Sørensen, er forholdet mellem AOH og 

OG negativ korreleret i forskellige brancher. Opnås en høj AOH, kan der forventes en lav OG.53 De 

kapitalintensive virksomheder, har oftest en lav omsætningshastighed på nettodriftsaktiverne, grundet 

betydelige investeringer i driftskapitalen. I stedet realiseres en høj overskudsgrad, for derved at opnå en 

tilfredsstillende rentabilitet. Sammenlignes dette med TDC’s forretningsmodel, som primært har været 

opkøb af mindre virksomheder for at opnå vækst, kan der konkluderes en sammenhæng i de beregnede 

overskudsgrader og omsætningshastigheder. Dette bekræfter den lave AOH, som i løbet af analyseperioden 

svingede mellem 0,59 og 0,49. Rentabiliteten blev hentet via en højere overskudsgrad i perioden. Det 

mærkbare fald i overskudsgraden i 2014 og 2015, skyldes flere faktorer. 

2014 blev registreret som et omsætningsmæssigt lavpunkt i analyse perioden, med en omsætning på blot 

23.344 mio. kr., hvilket er et fald på 5 % fra foregående år. Denne lave omsætning kombineret med en 

større værdi- og valutakursændringer og større nedskrivninger på værdiforringelse, har bevirket til den lave 

overskudsgrad. Nedskrivninger på værdiforringelse blev et problem igen i 2015, hvor en nedskrivning på 4,6 

mia. kr., fordelt på tre forretningsområder, blev registreret. Værdiforringelsen udgjorde 20 % af 

omsætningen, hvilket gav en mærkbar ændring i driftsresultatet. Det samlede driftsoverskud i det 

pågældende år blev registreret med negativt værdi.    
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 216 
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 218 

2011 2012 2013 2014 2015

ROIC 9,2% 11,0% 9,2% 4,7% 0,3%

OG 15,56% 18,56% 16,32% 9,69% 0,63%

AOH 0,59 0,59 0,56 0,49 0,49
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4.4.1.3 Niveau 3: Analyse af overskudsgrad og omsætningshastighed. 

I niveau 3 undersøges de aktiviteter, som har medført til ændringer i overskudsgraden og 

omsætningshastigheden. De underliggende driveres analyseres, for at skabe en dybere forståelse af 

udviklingen i rentabiliteten.  

4.4.1.3.1 OG – Overskudsgrad 

Overskudsgraden måler overskuddet for én krones salg fra TDC’s driftsaktivitet, og udtrykker derfor 

andelen af omsætningen som virksomheden omdanner til overskud54. Value driveren er således en 

indikator på en virksomhedens tilpasningsevne mellem indtægter og omkostninger.  

For at effektivisere overskudsgraden, kræver det en reduktion af omkostningerne, uden at have en 

indvirkning på omsætningen.  

Overskudsgraden i analysen er beregnet ud fra driftsoverskuddet i forhold til omsætningen. Alternativt kan 

overskudsgraden af EBIT undersøges, hvor det alene er den primære drift, som danner grundlag for 

beregningen. 

 

Tabel 11: Overskudsgrader (egen tilvirkning) 

 
Det fremgår af tabellen at overskudsgraden på den primære drift, er forholdsvis stabil i analyseperioden, 

med blot enkelte procent svingninger over tid. Dette indikerer at TDC’s primære drift kan genere overskud, 

men at usikkerheden af rentabiliteten ligger i anden driftsoverskud. 

Påvirkningen af særlige poster i 2014 og 2015, har medgjort at variansen i overskudsgraden mellem den 

primære drift og det samlede driftsoverskud, steg markant i pågældende periode.  

Denne overskudsgradsanalyse bekræfter TDC’s strategiske plan for 2016, hvor flere dele af koncernen vil 

blive strategisk gennemgået, med henblik på optimering og eventuelt salg af de usunde 

forretningsområder.  

4.4.1.3.2 AOH – Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed udtrykker salget pr. krone investeret i nettodriftsaktiver. Den viser 

mængden af likviditet, der er bundet i driftsaktiver for at skabe omsætningen.55  
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 217 

2011 2012 2013 2014 2015

OG(DO) 0,16 0,19 0,16 0,10 0,01

OG(EBIT) 0,17 0,17 0,20 0,21 0,18



Værdiansættelse af TDC A/S   

 42 

Aktivernes omsætningshastighed er beregnet ud fra gennemsnitstal af nettodriftsaktiverne. Udover 

omsætningshastigheden på nettodriftsaktiverne, findes det også interessant at analysere på 

anlægskapitalen samt arbejdskapitalen. Dette gøres for at synliggøre, hvilke aktiver virksomheden er mest 

afhængig af. I dette tilfælde vil sammenligningen være ud fra inverse værdier af AOH. Den inverse AOH, 

udtrykker mængden af likviditet der er investeret, for at generere 1 krones salg. 

 

Tabel 12: Inverse AOH (egen tilvirkning) 

 
Det fremgår af skemaet at TDC er præget af stigende kapitalbinding i nettodriftsaktiverne. Den inverse 

værdi af AOH, viser øget omkostninger for at generere salg. Stigningen i AOH, sker som følge af forhøjet 

værdi af materielle aktiver, i form af større investeringer i netværksinfrastruktur. Derudover har 

opskrivningen af goodwill, efter opkøbet af Get, forøget nettodriftsaktiverne.  

Anlægskapitalen består af materielle- og immaterielle aktiver. Det ses at der også fremkommer en stigning 

af anlægskapitalen i analyseperioden. Udviklingen stemmer overens med, at TDC opskrev goodwill i 2014 

og nedskrev goodwill igen i 2015.  

Arbejdskapitalen består af tilgodehavende og leverandørgæld. Det ses at arbejdskapitalen har været stabil 

overtid. Driftsaktiverne og driftsforpligtelserne, har ikke haft en usædvanlig stigning i analyseperioden.   

Derved kan det konkluderes, at ændringerne i omsætningen og anlægskapitalen, har været de primære 

faktorer, for svingerne i aktivernes omsætningshastighed på nettodriftsaktiverne.  

4.5 Trendanalyse 

Formålet med trendanalysen er, at underbygge årsagen til udviklingen af rentabilitetsnøgletallene. 

Nedenfor er beregnet indekstal for seneste regnskabsår, med henblik på at vurdere udviklingen i udvalgte 

value drivers. 
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2011 2012 2013 2014 2015

AOH 0,59 0,59 0,56 0,49 0,49

1/AOH 1,68 1,69 1,77 2,04 2,05

1/Anlægskapital 1,89 1,90 2,00 2,29 2,29

1/Arbejdskapital 0,21 0,20 0,22 0,25 0,24
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Tabel 13: Trendanalyse af resultatopgørelsen (egen tilvirkning) 

 
Som bekræftet tidligere i opgaven, oplever TDC en faldende omsætning.  

I takt med faldet i omsætningen har driftsomkostningerne steget, hvilket reducerer EBITDA med 5 % 

sammenlignet med 2010.  

Outsourcing af kundeservice i 2014, som nævnt i præsentationen af TDC, har ikke haft mærkbart 

nedsænkning af personaleomkostningerne. Det var forventeligt, at resultaterne af outsourcing kunne have 

en positiv påvirkning på omkostningerne, men ud fra TDC’s seneste årsrapport, er både de eksterne- og 

personaleomkostninger steget i 2015.  

Andet driftsoverskud (efter skat) har haft markante ændringer i analyseperioden. I 

overskudsgradsanalysen, blev det bekræftet at overskuddet i den primære drift, har været stabil mellem 17 

– 21 %. Andet driftsoverskud er den primære faktor for påvirkningen af det samlet driftsoverskud. Det 

fremgår at særlige poster har været stigende i perioden, hvor en nedskrivning på 4,6 mia. kr., øgede særlige 

poster med faktor 3,8. Den større nedskrivning havde endvidere en påvirkning på skatteeffekten. 

Grundet disse ændringer er TDC’s samlet driftsoverskud faldet i analyseperioden.  

DKK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 26.167 101 100 94 89 93

Driftsomkostninger (cost of goods) -6.747 106 113 101 93 102

Bruttoresultat (gross profit) 19.420 99 95 92 88 90

Eksterne omkostninger -4.517 93 86 76 75 80

Personale omkostninger -4.762 97 93 89 84 88

EBITDA fra primær drift 10.141 102 101 99 96 95

Andre indtægter og omkostninger 631 99 19 10 13 23

Særlige poster -1.347 64 56 70 94 380

Skatteeffekt -179 34 89 123 162 653

Andet driftsoverskud (efter skat) -895 34 89 123 165 686

Samlet driftsoverskud (efter skat) (NOPAT) 3.422 139 144 91 42 -33
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Tabel 14: Trendanalyse af balancen (egen tilvirkning) 

 
Laves trendanalysen over udvalgte value drivers for balancen og egenkapitalen, er det muligt at se 

udviklingen i regnskabstallene.  

Arbejdskapitalen har været stigende i analyseperioden. Den primære stigning skyldes posten 

”leverandørgæld og andre gældsposter”. Anlægskapitalens markante stigning i 2014 skyldes erhvervelsen 

af Get, som bl.a. har forøget goodwill med 6 mia. kr. Samlet har disse to poster medgjort, at netto 

driftsaktiverne steg med 7 % i forhold til niveauet i 2010.  

Aktiekapitalen har været TDC’s egenkapital i hele perioden, med undtagelse i 2015. Her blev der udstedt 

750 mio. EUR, svarende til 5,5 mia. kr. hybridkapital for betaling af lån for erhvervelsen af Get. Derved 

opstod forskellen mellem aktie- og egenkapitalen.56   

Udover egenkapitalen har købet af Get endvidere påvirket de finansielle forpligtelser. De finansielle aktiver 

steg i 2014, grundet en større likvidbeholdning. Samtidig optog TDC et større kortfristede lån, således at de 

finansielle forpligtelser steg med 43 % i 2014.  

I 2015 blev Get lånet refinansieret af obligationslån samt hybridkapitalen. Derudover udløb et gældsforhold 

på 800 mio. EUR, som blev indfriet med henholdsvis banklån og likvider.  
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 TDC årsrapport 2015 s. 19 

Drift

(År 2010 = 100) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Arbejdskapital -5.536 97 95 104 106 109

Anlægskapital 50.034 99 99 97 117 107

Netto driftsaktiver (NDA) 44.498 99 100 96 118 107

Finansiering

Aktie kapital 20.855 107 103 98 89 71

Egenkapital 20.855 107 103 98 89 98

Finansielle aktiver 660 237 181 201 806 165

Finansielle forpligtelser 24.303 96 99 98 161 116

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 23.643 92 97 95 143 114
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4.6 Udviklingen af vækst 

Omsætningen er den primære værdi skabende faktor i en virksomhed. Ved at analysere på udviklingen af 

væksten i omsætningen, giver det et indblik i TDC’s udfordringer. For at danne et overblik, analyseres der 

på omsætningen samt EBITDA for TDC og de to nærmeste konkurrenter, henholdsvis Telia og Telenor. 

EBITDA faktoren er udvalgt, da value driveren fjerner forstyrrende elementer, så som forskellige 

finansieringsprofiler og afskrivninger. 

4.7 Udvikling af vækst i TDC 

For at analysere på udviklingen af omsætningen i TDC, tages der også en vurdering på segmentniveau.  

 

Tabel 15: Segmentsomsætning (egen tilvirkning) 

 
Det fremgår af tabellen, at tre ud af fire af TDC’s primære vækstmotorer er faldet i omsætningen. Et 

markant fald er registreret i fastnet løsningen samt mobiltelefoni. Faldet i fastnet er forventeligt set ud fra 

de sociologiske faktorer og udviklingen i samfundet, dog burde TDC opnå en delvis migrering af 

fastnetløsningerne over til mobil. Denne migreringsopgave, vurderes ikke at være lykkes, da faldet i mobil 

omsætningen er i takt med fastnet. Udfordringerne kan være et mættet marked, samt en større 

priskonkurrence på mobilløsningen. Udviklingen i væksten i TDC på segmentniveau, indikerer at TDC er i en 

nedgangsperiode, hvor den eneste vækstmotor tilbage er TV området. Stigningen i TV segmentet er delvis 

grundet erhvervelsen af Get, hvilket naturligt forøger omsætningen.   

4.8 Udvikling af vækst i branchen 

Sammenlignes TDC’s omsætning med den generelle telebranche, er det muligt at analysere på branchens 

nuværende tilstand, samt be- eller afkræfte de nævnte faktorer i den strategiske analyse. For at gøre 

sammenligningen bedst muligt, frasorteres TV segmentet fra TDC’s tal.  

Telia og Telenor er udelukkende mobiloperatører, som tilbyder mobil, fastnet og internet & bredbånds 

løsninger. Ved at sortere TV området fra hos TDC, muliggøre det en bedre sammenligning på omsætningen. 

Sammenligningsgrundlaget er ud fra den danske del af Telia og Telenor, da begge er store internationale 

Trendanalyse (År 2010=100)

Samlet segment info 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Mobil  7.653  7.542  6.725  5.954  5.357  4.565 99 88 78 70 60

TV  3.247  3.562  3.937  4.139  4.464  5.963 110 121 127 137 184

Fastnet  5.636  5.139  4.638  4.007  3.288  3.210 91 82 71 58 57

Internet & netværk  7.210  7.100  7.111  6.906  6.307  6.141 98 99 96 87 85

Øvrige og andet tjenester  2.421  2.961  3.705  3.599  3.928  4.487 122 153 149 162 185
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operatører, er det ikke fornuftigt at tage en sammenligning på koncern niveau.Der tages et gennemsnit af 

TDC’s tre segmenter, mobil, fastnet og internet & bredbånd, herfra sammenlignes den med 

konkurrenterne. 

 

 

Figur 11: Udvikling af omsætning for TDC, Telia og Telenor
57

 

 
I figur 11 ses udviklingen af omsætningen på de tre største operatører. En faldende tendens observeres fra 

perioden 2011 til 2013, hvor alle tre oplever et fald op til 25 % af omsætningen, sammenlignet med 2010-

niveauet.  I TDC’s tilfælde fortsætter faldet i hele analyseperioden, hvorimod Telia og Telenor oplever en 

stigning efter 2013.  

Ud fra omsætningsanalysen på branchen, indikere det at Telia og Telenor oplever positive tegn efter år 

2013. Laves samme analyse på EBITDA, kan det vise en mere korrekt markedssituation.  

 

Figur 12: EBITDA udvikling for TDC, Telia og Telenor (egen tilvirkning) 
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Det fremgår af ovenstående figur, at målt på EBITDA, oplever TDC de samme faldende tendenser som 

omsætningsanalysen.  

Telia oplever en relativ stagnation af EBITDA i perioden 2013 og 2015, hvor Telenor oplever et større fald på 

driftsresultatet. Den stigende omsætning, men faldende EBITDA, kan betyde at markedet er ramt af større 

priskrig, hvor første prioritet er, at skaffe kunder og derved forøge omsætningen. Grundet TDC’s valg om 

ikke at deltage i priskrigen, har det derfor både påvirket omsætningen, men samtidig givet et mindre fald af 

EBITDA i perioden 2011 – 2014.   

I 2015 faldt TDC’s EBITDA dog med 15 %, grundet en større kundeflugt. Alt taget i betragtning, er den 

overordnede omsætningsvækst i telebranchen faldende i analyseperioden. Dette bekræfter de faktorer, 

som antaget i omverdensanalysen, hvor konkurrencen om kunderne har øget folks prisbevidsthed.  

Dette resulterer i, at prisen fremover bliver den eneste differentiering mellem selskaberne, hvilket med 

tiden udhuler værdien i markedet. 

4.9 Delkonklusion på regnskabsanalyse 

Ud fra revisionspåtegningerne, fremgik der ingen supplerende oplysninger fra revisionen. Derudover viste 

den anvendte regnskabspraksis, at der ikke var lavet større ændringer i regnskabet.  

De ændringer som TDC foretog, blev tilpasset således, at sammenligningsgrundlaget blev videreført i 

årsrapporterne. Derved blev det bekræftet at regnskabskvaliteten var høj, hvilket var kravet for den 

videreanalyse samt reformulering af regnskabet. Ved reformuleringen af resultatopgørelsen og balancen, 

blev de finansielle opgørelser opdelt i drifts- og finansielle aktiver. Reformuleringen var fundamentet, som 

rentabilitetsanalysen var baseret på. Af den efterfølgende rentabilitetsanalyse fremgik det, at ROE var 

faldende i analyseperioden, hvor den i 2014 og 2015 faldt fra 6 % til -4 %. De underliggende value drivere 

blev herefter analyseret, for at afdække årsagen til ROE’s udvikling. Den negative udvikling skyldes at ROIC 

faldt til 0,3 % i samme periode, hvilket gav et negativt Spread, da lånerente overgik ROIC. Den finansielle 

gearing steg til 1,56, hvilket primært skyldes de netto finansielle forpligtelser.  

Grundet hybridkapital indskydelse på egenkapitalen, forhindrede det en større FGEAR, som i 2015 kunne 

give et større negativ udfald på ROE. Grundet det negativ Spread, forstærkede FGEAR effekten af det 

negative resultat.  

Udviklingen i ROIC blev analyseret ved niveau 2 og 3 af dekomponering af ROE. Det fremgik at 

overskudsgraden var den primære faktor for den faldende ROIC.  
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Ved analyse af overskudsgraden, viste dataen at overskudsgraden for den primære drift var stabil i hele 

perioden, hvilket betød at de større svingninger kom fra andet driftsoverskud i regnskabet. Nedskrivninger 

på 4,6 mia. kr., var hovedårsagen til den lave overskudsgrad i den samlet driftsoverskud.  

Derudover blev aktivernes omsætningshastighed også analyseret, for at danne baggrund for ROIC’s 

udvikling. Her viste den inverse værdi, at stigningen af anlægskapitalen var den primære grund til en 

mindre stigning af AOH. Opkøbet af Get forøgede anlægskapitalen, grundet tilskrivning af goodwill samt 

større netværksinfrastruktur.  

Af trendanalysen blev resultatopgørelsen og balancen inddelt i indekstal, for at vise ændringerne i forhold 

til 2010. Af resultatopgørelsen fremgik det, at outsourcing af kundeservice i 2014, ikke havde haft en 

mærkbar nedsænkning af personaleomkostningerne.  

Forventningen var, at de 800 outsourcede kundeservicemedarbejdere, ville reducere omkostningerne 

markant. Tværtimod oplevede TDC en stigning af omkostningerne i 2015. I balancen fremgik det at både 

arbejds- og anlægskapitalen oplevede en stigning, hvilket bevirkede at nettodriftsaktiver steg med 7 %, i 

forhold til 2010 niveauet. Derudover forblev egenkapitalen på samme niveau, grundet indskydelsen af 

hybridkapitalen.  

Lånet for erhvervelsen af Get, blev registreret i de finansielle aktiver og forpligtelser, hvor de netto 

finansielle forpligtelser i 2014 steg med 43 % fra 2010 niveauet. Efterfølgende blev lånene refinansieret, for 

at konvertere variable lån til fastforrentede lån. 

I analyse af udviklingen af væksten, fremgik segmentanalysen, at tre ud af fire af TDC’s vækstmotorer, var 

faldet i omsætning. En af de udfordringer som TDC oplever, er fastholdelse af kunder. Mobil og fastnet 

området faldt i takt i analyseperioden. Det har ikke lykkes TDC at migrere kunder fra fastnet- til 

mobilløsning, hvilket også er et af fokusområderne i strategiplanen 2016, hvor fastholdelse af kunder er i 

fokus.  

Den større kundeflugt fra TDC, kunne betyde kundetilstrømning til andre operatører, hvilket formentlig 

genererede en større omsætning. Dette blev bekræftet ved vækstanalysen af telebranchen, hvor 

omsætningen blev målt op mod Telenor og Telia. Det fremgik af tabellen, at Telia og Telenor oplevede en 

stigning i omsætningen fra 2013, hvor TDC havde en faldende omsætningskurve.  

Dog viste analysen af EBITDA, at TDC og Telia oplevede det mindste fald af driftsresultatet. Telenor havde 

det største fald med over 60 % fald i EBITDA på fem år. Analysen bekræftede markedssituationen, hvor den 

selvskabte prisdifferentiering, eventuelt var skyld i en større udhuling af mobilmarkedet.  
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Afsnit 5 - Budgettering 

Budgetteringen foretages på baggrund af de forudgående analyser af strategi, regnskabskvalitet samt 

rentabilitet. Budgetperiodens længde diskuteres, hvorefter budgetforudsætningerne redegøres på segment 

niveau.  

5.1 Længden af den eksplicitte budgetperiode 

DCF-modellen beregnes ud fra en tilbagediskontering af det frie cash flow i al uendelighed. Dette foretagen 

er ikke praktisk muligt, hvorfor der budgetteres frem til en periode, hvor virksomhedens finansielle value 

drivers og vækstrater stabiliseres. Perioden kaldes steady state eller terminalperioden. 

Når denne periode indtræffer, anses det at den konkurrencemæssige fordel er ikke-eksisterende, at TDC’s 

ROIC svarer til WACC.  Terminalperioden skal derfor indtræffe, når forecastet møder følgende betingelser.58 

1. Væksten i salget når en konstant (langsitet) vækstrate. 

2. Overskudsgraden forbliver konstant, hvilket sikrer at driftsomkostningerne og salget vokser i 

samme rate.  

3. Aktivernes omsætningshastighed forbliver konstant, hvilket sikre at netto driftsaktiverne og salget 

vækster samtidig.  

4. FGEAR forbliver konstant. Dette sikre at de netto finansielle forpligtelser opnår samme vækstrate 

som salget. 

Samlet sikre disse fire betingelser, at det frie cash flow vokser med en konstant rate, hvilket er 

forudsætningen for at opnå terminalperioden. 

For at komme frem til steady state perioden, er længden af budgetperioden afgørende for budgetteringen. 

Perioden skal være tilstrækkelig lang, for at en overnormal salgsvækst og overskud forsvinder. Derudover 

afhænger budgetperiodens længde også af vækstudsigterne i branchen. 

Nedenstående skema benyttes for at vurdere budgetperiodens længe. 
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Figur 13: Overvejelser vedrørende budgetperiodens længde (egen tilvirkning) 

Kilde: Sørensen, Ole. ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” 
59

 

 
Ovenstående figur viser hvilke overvejelser der skal foretages, når længden af den eksplicitte 

budgetperiode skal estimeres. I den strategiske analyse blev branchens tilstand gennemgået. Væksten for 

mobiltjenester var voksende, grundet de teknologiske samt sociologiske udviklinger, hvor mobiltelefonen 

gik fra et simpelt kommunikationsredskab, til et nødvendigt værktøj. Internet & bredbånd segmentet, 

opgjorde energistyrelsen en statistik på antallet af bredbåndsabonnementer, hvor den viste en stigende 

oprettelse af abonnementer. Tv-området viste en større konkurrence fra streaming tjenester, som sammen 

med den teknologiske udvikling, indikerede en større vækst i tv branchen.  

Fastnet er det eneste segment, hvor væksten er negativ, da markedet anses som moden og en konvertering 

af fastnet til mobilløsning sker løbende. Derudover kan de politiske faktorer, som belyst i PEST-analysen, 

afhjælpe TDC økonomisk. Grundet regeringens vækst strategi på netværksområdet, er der mulighed for at 

opnå ”rabatter” ved udvidelse af netværket.  

Dertil kan TDC opnå en større konkurrencemæssigfordel, grundet sin position som markedsleder i alle fire 

segmenter, ved at give samlede løsninger til privat- og erhvervskunder.  

Selvom markederne TDC operer i vækster, viste omsætningen på mobilmarkedet en faldende tendens, 

hvilket indikere at det blot er et spørgsmål om tid, før virksomhederne forhøjer priserne igen, hvorefter 

markedet stabiliseres. Vækstudsigterne for branchen vurderes derfor til at være medium.  

Dertil viste Boston analysen, en forventet faldende markedsposition på tre ud af fire segmenter og dermed 

minimerede den konkurrencemæssigfordel. Den samlede konkurrencemæssigfordel vurderes derfor kun at 

være på kort sigt. På baggrund af disse vurderinger fastsættes den eksplicitte budgetperiode til 10 år.  
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Budgetperioden opdeles i to perioder af hver fem år. Den første periode er udarbejdet efter seneste års 

trend og udvikling af de finansielle nøgletal, hvor dataen vurderes og ekstrapoleres. I den anden periode 

tilpasses budgettet hen imod steady state, hvorefter terminalperioden indtræffer.  

5.2 Budgetforudsætninger 

Budgetteringen udarbejdes med afsæt i de reformulerede regnskaber, hvor udvalgte finansielle value 

drivers, så som omsætning, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed benyttes ved 

budgetmodellen.  

DCF-modellen vil være det primære værktøj for at estimere den teoretiske pris for TDC aktien. EVA-

modellen benyttes som kontrol af DCF-modellen, da begge modeller skal give samme resultat.  

Den indirekte metode anvendes for DCF-modellen, hvor hele værdien af TDC estimeres ved at benytte det 

frie cash flow, som tilbagediskonteres til nutidsværdi med de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

(WACC). Herefter fratrækkes markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser, for at finde 

egenkapitalens markedsværdi. 

EVA-modellen benytter den bogførte værdi på nettodriftsaktiverne, for at tilbagediskontere 

residualværdien. Herefter beregnes enterprise value, ved at tage summen af nutidsværdien af budgettet 

samt terminalperioden for EVA og den bogførte nettodriftsaktiv, hvorefter egenkapitalen findes ved at 

fratrække enterprise value med de netto finansielle forpligtelser.60  

Fordelen med EVA-modellen er, at terminalperioden udgør en mindre andel af den samlede værdi, i forhold 

til DCF, hvor steady state perioden i DCF-modellen, udgør den største værditilvækst i beregning af aktie 

kursen.   

Budgetteringen foretages på segmentniveau, da hvert område har unikke markedsfaktorer som påvirker 

omsætningen. Faktorerne anses ikke at være direkte afhængige af hinanden, hvilket er begrundelsen for 

adskillelsen af budgetteringen i segmenter. 

Der fokuseres på mobil, fastnet, tv, internet & bredbånd og øvrige tjenester. Forudsætningerne for 

budgettet bygger på vid udstrækning på den strategiske analyse.  
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5.2.1 Omsætning 

Ved regnskabsanalysen viste trendanalysen, at den samlede omsætning på TDC blev presset, hvor flere 

faktorer var skyld i omsætningsfaldet.  

Mobil 

I 2014 oplevede TDC en større kundeafgang, hvor der straks blev implementeret en fastholdelsesplan for at 

bremse nedgangen. Denne fastholdelsesplan blev videreført til en samlede strategisk plan frem til 2018, 

hvor fokus vil være fastholdelse af kunder. Omsætningen på dette område, jf. tabel 15, viste et større fald 

igennem analyseperioden, hvor segmentet ramte bunden i 2015 med en varians på 40 % af 2010 

omsætningen. Faldet i omsætningen skyldtes primært priskrigen, hvor ARPU blev presset grundet billigere 

mobilabonnementer. For at modstå prispresset foretager TDC en revidering af produktporteføljen, for at 

differentiere sig på kvalitet i form af tillægsprodukter, i stedet for prisen.  

Priskrigen har endvidere medført et konsolideringsforsøg mellem Telia og Telenor, da mobilmarkedet i 

Danmark anses værende for småt, til at indeholde 3-4 konkurrerende virksomheder. Det mislykkede forsøg 

på fusionen, kan have bremset priskrigen, da virksomhederne derved er tvunget til at optimere de interne 

processer og nedskære driftsomkostninger. Selvom mobilsegmentet oplever omsætningsfald, har TDC 

planer om udvide Get med en B2C-løsning i 2016. Derved er der mulighed for at effektivisere driften 

mellem TDC Norge og Get.  

Ud fra ovenstående faktorer og overvejelser, estimeres det første budgetår til at fortsætte nedgangen fra 

2015. Dog estimeres nedgangen til at være på -5 %, da strategiplanen om fastholdelse af kunder indtræffer. 

Forventningen af nedgangen er endvidere afbilledet i boston modellen, hvor der forventes et tab af 

markedsandel samt vækst.  

Omsætningsvæksten forventes at være positiv i 2017, hvor effekten af udvidelsen af Get til B2C området, 

kan ses i omsætningen. Der forventes at markedet skifter fra en prisbevidstprofil, over til fokusering af 

værdi indholdet af abonnementerne. Dette trendskift hjælpes også af de globale konjunkturændringer, 

hvor der forventes en fremgang i den gennemsnitlige vækst i verdensøkonomien.  

Højdepunktet i omsætningen opnås efter 2018, hvor strategiplanen forventes fuldført og de fulde 

synergieffekter i Norge opnås. Herfra aftager væksten, hvor substituerende produkter i form af VoIP og 

VoWiFi forventes, at konkurrere mod det generelle mobilmarked. Terminalperioden vurderes derfor til at 

være 2 % i mobilsegmentet.           
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Fastnet 

Fastnet er som beskrevet tidligere, et område som vil fortsætte den negative vækst. Som benævnt i boston 

modellen, viste tal fra energistyrelsen, at markedet har været faldende siden 2010. Den faldende 

omsætning vurderes derfor til at fortsætte i hele budgetperioden. 

Der forventes en større nedgang af væksten, i forhold til 2015. Der estimeres med en vækst på -10 % i det 

første budgetår, hvilket skyldes markedsfaktorerne og den teknologiske udvikling. Der forventes at ske en 

delvis migrering af fastnet til mobil, hvilket endvidere er med til at forøge mobilomsætningen.  

Samtidig med ledelsens fokus på fastholdelse, vurderes der at fastnet i perioden op til 2018 forbliver i 

samme negativ rate. Udviklingen i den teknologiske branche sætter fart i udfasningsprocessen i fastnet, 

hvor en konstant negativ rate på -15 % estimeres, indtil nedtrapningsperioden indtræffer, hvor 

terminalperioden forventes at være -5 %.  

Kundebasen i steady state vil i dette tilfælde, primært bestå af den ældre generation samt erhvervskunder. 

Der vurderes at fastnet i fremtiden vil blive delvist udkonkurreret af VoIP.   

Tv 

Tv-området som primært består af Yousee, er det eneste segment, som har oplevet en positiv vækst. 

Erhvervelsen af Get har samtidig forøget omsætningen med 34 % i forhold til forrige år. Denne positive 

fremgang, kan være en af grundene til navneforandringen fra TDC til Yousee. 

Segmentet for tv-løsningerne forventes at have større konkurrence i fremtiden. I takt med den teknologiske 

udvikling, forøger det kravet af datahastigheder. Ved at forbedre datahastighederne tillader det en bedre 

kvalitet af streaming tjenester. Netflix, HBO, Tv2Play og Viaplay er alle streaming tjenester som kræver 

stabil forbindelse samt høj datahastighed. 

Traditionen med fælles tv i stuen, bliver brudt af mobiler og tablets som alle tillader adgang til Tv visning. 

Denne sociologiske og teknologiske udvikling, kan derfor være de to største risikofaktorer, som kan påvirke 

omsætningen markant.  

En anden vigtig faktor ved budgettering af omsætningen, er en vurdering af Get’s andel af tv omsætningen. 

Ud fra trendanalysen viste den en indeks 184 i 2015, hvor segmentet lå i indeks 134 året før. 
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En vækst på 34 % bekræfter Get’s andel i omsætningen i tv segmentet. Andelen forventes derfor at være 

mellem 25-30 % af den samlede tv omsætning. Dette forøger TDC’s eksponering af valutarisikoen, som 

benævnt i PEST-analysen, hvilket kan kræve hedging eller optioner for at minimere risikoen.  

Det første år i budgetperioden vurderes derfor til at være 10 %, hvor valget begrundes i, at den 

overnormale vækst på 34 % ikke kan opretholdes, da væksten skyldes opkøb. Væksten forventes at 

fortsætte frem til 2019, hvorefter den formindskes til 8 %. Her er vurderingen, at der efter tre år kan ske 

større teknologiske udviklinger i segmentet. Herefter aftager omsætningsvæksten, hvor terminalperioden 

estimeres til 3 %. 

Med 3 % vækstrate i steady state, er endvidere den højeste terminalvækst af segmenterne. Tv området 

vurderes til at have størst potentiale og markedsvækst.   

Internet & bredbånd 

Dette område havde den største vækst i 2015, men faldt med 15 % i forhold til 2010 jf. trendanalysen. Der 

ventes større investering på netværket og infrastrukturen, hvor den reformulerede balance viste en øget 

værdi i netværksinfrastruktur posten.  

Investering i infrastruktur kan udover give bedre kundeoplevelser også have en negativ konsekvens. 

Grundet TDC’s størrelse med fiber- og coax netværket er virksomheden underlagt forskellige lovkrav, så 

som SMP rollen og LRAIC modellen. Disse politiske tiltag er med til at bremse større vækst i området. 

Derudover kan investering i netværket være et tveægget sværd, hvor højere datahastigheder i internet & 

bredbånd segmentet, kan forøge konkurrencen i tv-området. Denne balancegang er yderst vigtig for TDC at 

have i fokus, da konsekvensen kan være ødelæggende for forretningen.  

Siden TDC også tilbyder streaming tv, ville en migrering af kunder fra tv til online streaming, være et 

naturligt tiltag. Dette punkt er indirekte nævnt i strategiplanen til 2018, hvor fastholdelse og tilbyde 

kunderne samlet løsninger er på dagsordenen.  

Faktorer som kan påvirke omsætningen positivt, er tiltag fra regeringen. Vækstpakken som er oplyst i PEST-

analysen, viser regeringens engagement i at udvide netværket, hvor en investering på 300 mio. kr. 

forventes at blive brugt på området.  Derudover kan den manglende LRAIC regulering i data, øge TDC’s 

muligheder for at overtaksere MVNO-aftaler. Derudover forventes opkøbet af Get, at kunne skabe 

synergieffekter for derved at opnå en højere omsætning.  



Værdiansættelse af TDC A/S   

 55 

Budgetteringen på dette område foretages med en konservativ tilgang. Vækstmulighederne er store, men 

kan samtidig forringe væksten i andre områder. Hurtigere data kan skabe større kundetilgang, men 

samtidig kan fremgangen skabe kapacitetsproblemer, hvilket kræver yderligere investeringer.  

Ud fra de historiske vækstrater er den gennemsnitlige vækst på området -3 %. Det vurderes at efter 

erhvervelsen af Get, kan der opnås positiv vækst i det første budgetår. Herefter stiger væksten til 2 % og 

forbliver på dette leje frem til terminalperioden.  

Grundet den intense konkurrence på markedet, hvor energistyrelsen registrerede en nedgang af 

bredbåndsabonnementer for TDC, viser det tegn på at TDC langsomt mister markedsandel.  Det vurderes at 

en omsætningsvækst på 2 % derfor er realistisk.  

Øvrig omsætning 

Øvrig omsætning består primært af tilskud til hardware, Netdesign, Bet25 samt dele af TDC Norge og TDC 

Sverige. Der er skiftet opgørelsesmetode for dette segment i løbet af analyseperioden, hvilket kan sløre den 

sande omsætningsvækst og derved besværliggøre budgetteringen.   

Stigning af salg af iPhone og iPads i 2015 har bl.a. påvirket en stigning i omsætningen.  

Apple har stor forhandlingsstyrke og kan derfor direkte påvirke omsætningen på dette segment, samt mobil 

området. Risikofaktoren vurderes dog til at være minimalt, da Apple også er interesseret i at få distribueret 

sine varer og forøge egen omsætning.  

Der er registreret større omsætningssvinger i analyseperioden, uden at det var muligt at finde en direkte 

årsag i årsrapporten.  

Det første budgetår er estimeret med en vækst på 10 %, hvilket er tæt på den gennemsnitlige vækst i 

perioden. Vækstraten opretholdes i hele perioden, indtil nedtrapningsfasen indtræffer, hvorefter væksten 

estimeres til 2 % i steady state.  
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5.2.2 Overskudsgrad 

Det fremgår af regnskabsanalysen, at TDC har haft en faldende overskudsgrad i analyseperioden.  

Den negative udvikling i særlige poster, som var påvirket af nedskrivning af goodwill, har været den 

primære grund til udviklingen frem til 2015. Det vurderes derfor at den lave overskudsgrad i 2015, ikke vil 

påvirke det fremtidige budget. Nedskrivningen af goodwill antages at være en engangsforseelse. 

 Analyseres overskudsgraden i 2015, uden at medregne nedskrivningen på 4,6 mia. kr., er overskudsgraden 

beregnet til 10 %. Denne overskudsgrad vurderes til at være en bedre forudsætning, til budgettering af 

fremtidens tendenser.    

TDC’s egne forventninger til EBITDA i 2016 er et fald på 1 mia. kr., som er omtalt i afsnittet om målsætning 

og strategiplan. Faldet i EBITDA skyldes intensiveret investeringer på netværket. Derfor vurderes det, at 

drifts-, eksterne- og personaleomkostninger i fremtiden vil stige. 

I det første budgetår er der en forventet omsætningsvækst på 10 %. Overskudsgraden vil blive belastet af 

investeringerne i netværket, samtidig forventes der et frasalg af TDC Sverige eller en større optimering af 

driftsomkostningerne i hele koncernen, således at det giver et positivt bidrag til EBITDA og 

overskudsgraden.  

Overskudsgraden forventes at blive stabiliseret på 13 %, hvilket også er den gennemsnitlige vækstrate i 

analyseperioden.   

Konkurrenceintensiteten på samtlige segmenter forventes at stige, hvilket øger driftsomkostningerne.  

Derfor vurderes det ikke, at TDC kan gentage den høje overskudsgrad i 2012 og 2013, hvor det blev 

beregnet til 19 % og 16 %.  

Den overordnede vurdering på overskudsgraden er, at der i fremtiden bliver flere divisioner, som bliver 

strategisk gennemgået for at optimere koncernen.  
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5.2.3 Aktivernes omsætningshastighed 

Historisk har aktivernes omsætningshastighed ligget mellem 0,59 – 0,49 igennem hele analyseperioden. 

Ændringerne i AOH har primært skyldes stigning af goodwill, efter opkøbet af Get i Norge, samt stigning i 

netværks infrastruktur. Disse to finansielle poster står for over 50 % af driftsaktiverne samt 

anlægskapitalen.  

I takt med større investeringer i netværket, forventes der en naturlig stigning af netværksinfrastrukturen. 

Anlægskapitalen forventes at stige i den eksplicitte budgetperiode, samtidig vurderes arbejdskapitalen at 

forblive på samme niveau, hvilket betyder at netto driftsaktierne vil stige. 

Goodwill posten som relaterer sig til anlægskapitalen kan diskuteres, om der foretages flere nedskrivninger 

i fremtiden. Ved den strategiske gennemgang af TDC Sverige, ville et frasalg af divisionen, nedskrive 

goodwill værdien, hvilket nedsænker anlægskapitalen samt netto driftsaktiverne.  

Når NDA formindskes over tid, bidrager det til et positivt frit cash flow. Dette frie cash flow vil i DCF 

modellen endvidere forøge enterprise value på virksomheden, hvilket afslutningsvis kan være med til at 

forøge den estimerede aktiekurs. 

Efter ovenstående overvejelser estimeres AOH i det første budgetår til at være 0,46, grundet forøget 

anlægskapital. Investeringerne i netværket fortsætter, samtidig forventes der en større effektivisering af 

TDC, hvilket forhindrer et større fald i AOH frem til 2018.  

De intensive netværksinvesteringerne forventes afsluttet efter 2018, hvor AOH vurderes til at stige til 0,48. 

Stigningen fortsætter frem til 2021, hvor omsætningshastigheden stabiliseres frem til terminalperioden.  

5.2.4 Øvrige forudsætninger  

Den effektive skattesats er ikke muligt at budgettere, da det kræver et større kendskab til TDC’s 

udenlandske markeder. Udfordringen er primært TDC’s begrænsede information om rentabiliteten på 

udenlandske divisioner.  

Ved budgetteringen af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, tages der en løbende 

vurdering af ROIC’s udvikling. En stabilisering af ROIC til 6,8 % i terminalperioden vurderes til at være 

realistisk. Den gennemsnitlige ROIC i analyseperioden beregnes til at være 6,9 %, hvilket er over den 

estimeret ROIC i steady state.  
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5.3 Kapitalomkostninger 

Kapitalomkostningerne udgør den faktor, hvor de forventede pengestrømme tilbagediskonteres. Disse 

kapitalomkostninger, er et krav til forrentning af den investerede kapital, hvilket er fastsat af 

kapitalindskyderne.   

5.4 WACC – De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

Den indirekte værdiansættelsesmetode, beregner virksomhedens samlede værdi i forhold til både 

kapitalindskydere samt aktionærer. Derved skal de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, som 

både medtager afkastkravet til egenkapitalen og fremmedkapitalen estimeres.  

Udover afkastkravene til ejerne og långiverne, afspejler WACC endvidere kapitalstrukturen i virksomheden. 

WACC er givet ved følgende formel: 

     
 

 
    

 

 
    

Ligning 3: WACC formel
61

 

 
hvor,  

E = Markedsværdien af egenkapitalen 

D = Markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser 

V = Markedsværdien af virksomheden 

RE = Ejernes afkastkrav 

RD = Långivernes afkastkrav efter skat 

Udfordringen i estimering af WACC er anvendelse af bogførte værdier kontra markedsværdier. For at 

vurdere om en aktiekurs er korrekt prissat, afhænger det af beregningen af markedsværdien. WACC skal 

derfor som udgangspunkt beregnes udelukkende ud fra markedsværdier. Cirkularitetsprincippet opstår, da 

markedsværdierne skal indgå i beregning af WACC, selvom WACC netop benyttes for at estimere 

markedsværdien for egenkapitalen. 62 
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Estimering af markedsværdien på TDC’s netto finansielle forpligtelser, vil ikke blive foretaget grundet 

manglende information. Dog vurderes det, at markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser, har 

samme værdi som TDC’s bogførte værdier, hvorved den bogførte NFF benyttes. 

For beregning af markedsværdien af egenkapitalen, anvendes ikke den bogførte værdi. Derimod beregnes 

markedsværdien ud fra virksomhedens egne aktier multipliceret med aktiekursen.  

5.5 Ejernes afkastkrav - CAPM 

Afkastkravet til ejerne estimeres ved hjælp af CAPM. Modellen er en enkeltfaktor model, som beskriver 

sammenhængen mellem afkastkravet til egenkapitalen og den systematisk risiko (beta). 

Formlen for CAPM er følgende: 

                

Ligning 4: CAPM formel
63

 

 
Det fremgår af formlen, at der er en lineær sammenhæng mellem variablerne, hvor den rette linje i CAPM 
kaldes SML (Security Market Line). 

Teorien bag SML er, at alle aktiver ligger på SML linjen, hvis de er korrekt prisfastsat.64  

 

Figur 14: SML (egen tilvirkning) 
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Ideen bag CAPM er, at investorerne vil kompenseres i form af større afkast, jo større systematisk risiko der 

påtages. Kompensationen gives kun på baggrund af den systematiske risiko, da den usystematiske risiko 

kan bort diversificeres i en portefølje. SML figuren illustrerer derfor sammenhængen mellem det 

forventede afkast og risikoen (beta). Teorien tilsiger at SML kan anvendes på alle porteføljer. 

For at anvende teorien i praksis, er der dog nogle betingelser som skal være opfyldt.65 

1. Alle investorer er rationelle, risikoaverse og ønsker at maksimere den forventede nytte af deres 

formue.  

2. Kapitalmarkedet har alle oplysningerne inkorporeret i prisen, hvorved insider handel ikke bliver 

muligt.  

3. Alle investorer kan uden kapitalbegrænsning, frit kan låne og udlåne til den risikofrie aktiv.  

I praksis er der ingen af de ovenstående betingelser som er opfyldt, dog vurderes det, at CAPM modellen 

stadig er den bedste til at estimere WACC. 

5.6 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente er den rente, en investor som minimum vil opnå, ved en investering over en given 

tidsperiode uden risiko. Idet det kun er teoretisk muligt, vil der i praksis være en risiko forbundet med en 

investering i den ”risikofri” rente, dog minimeres risikoen ved at investere i statsobligationer. Den 10-årige 

statsobligation benyttes derved som substitut for den risikofrie rente66.  

Idet TDC primært har størstedelen af aktiviteterne i Danmark, vurderes det at den Danske statsobligation er 

dækkende. For at matche bugetperioden, er der overvejet en 10-årige statsobligation, som har en effektiv 

rente på 0,43 % (Danske stat 2025)67. 

Dog vurderes det, at en risikofri rente på 0,43 %, ikke afspejler den reelle risikofrie rente. Ud fra 

statistikbankens data, viser den 10-årige statsobligation en faldende tendens. I Januar 2011, havde den 10-

årige statsobligation en effektiv rente på 3,17 %.68  

Den gennemsnitlige 10-årige statsobligation, i en periode af 10 år fra 2006 - 2016, er beregnet til at være 

2,5 %. Denne risikofri rente vurderes til at være mere korrekt og som derved benyttes i opgaven. 

                                                           
65

 Principles of Coprate Finance s. 199 
66

 Valuation s. 720 
67

 
Nasdaqomxnordic:http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite?Instrument=XCSEDANSKE_STAT_20
25  
68

 Statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Selectout/pivot.asp  

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite?Instrument=XCSEDANSKE_STAT_2025
http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite?Instrument=XCSEDANSKE_STAT_2025
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Selectout/pivot.asp


Værdiansættelse af TDC A/S   

 61 

5.7 Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie udtrykker hvor meget en investor kræver for at investere i aktier, frem for at 

investere i risikofrie aktiver. For at estimere den markedets risikopræmie, er der opstillet tre metoder som 

kan benyttes.69   

1. Et antal investorer spørges om deres skøn over risikopræmien, hvorefter gennemsnittet af deres 

vurderinger, anvendes som estimat. 

2. Risikopræmien estimeres ud fra historisk data. 

3. Den implicitte risikopræmie beregnes ud fra nuværende aktiekurser.  

For at estimere markedets risikopræmie, benyttes primært metode 2, samtidig reflekteres der over 

investorernes skøn over risikopræmien.  

Investeringsbanken Carnegie har vurderet, at den implicitte risikopræmie er steget til 7,5 % i det 

europæiske marked.70  

Professor Aswath Damodaran, som er underviser i Corporate Finance and Valuation i New York University, 

har estimeret den danske risikopræmie til at være 6 %. 71 

Derudover har den danske national bank i 2002, offentliggjort en analyse af risikopræmien, hvor 

risikopræmien blev vurderet til at være 5 % for perioden 1970 – 2002.72 

Derved vurderes det, at den korrekte risikopræmie ligger mellem intervallet 5 % – 7,5 %. Det antages 

derfor, at en risikopræmie på 6,5 % er realistisk og afspejler den danske markedets risikopræmie.  

5.8 Beta 

Beta udtrykker størrelsen af risiko et givent aktiv har, i forhold til markedsporteføljen. Som oplyst tidligere, 

er der to slags risiko typer i forbindelse med en investering. Den systematiske risiko og den usystematiske 

risiko. Den usystematiske risiko rammer det specifikke aktiv, hvorved denne risikotype kan 

bortdiversificeres. Den systematiske risiko rammer derimod hele markedet, hvor bl.a. konjunktur 

ændringer kan påvirke risikoen.  
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Beta udtrykker den systematiske risiko, samtidig er det en måleenhed for volatiliteten af aktivet i forhold til 

markedsporteføljen.73 Fortolkningen af beta er vist i nedenstående figur. 

 

Figur 15: Fortolkning af Beta (egen tilvirkning) 

 
Kilde: Sørensen, O. ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang” s. 45 

For at estimere beta vil værdien blive analyseret på to måder. Først vil beta blive beregnet ud fra lineær 

regression, hvor sammenhængen mellem markedsporteføljen og TDC findes. Herefter vil beta for TDC blive 

vurderet på baggrund af betaværdier fundet på Thomson ONE. Afslutningsvis beregnes en gearet beta, 

hvorefter værdien diskuteres og fastsættes. 

5.8.1 Lineær regression 

TDC har forretningsområder i hele Scandinavian, men har deres primære aktiviteter i Danmark. Der kunne 

argumenteres for, at den forklarende variabel skulle være OMXN40, da TDC’s områder dækker 

Skandinavien.  

Omsætningsandelen viser at 78 % af omsætningen for TDC i 2015 foregik i Danmark, hvorved der vurderes, 

at den danske OMX C20 er en mere passende forklaringsvariabel. I teorien benytter CAPM samtlige aktiver 

på aktiemarkedet, hvorved MSCI World indekset vil være mere korrekt, dog vurderes det at være 

misvisende sammenlignet med TDC’s dansk-skandinavisk virksomhedsprofil. OMX C20 fastholdes derfor 

som forklaringsvariabel ved beregning af lineær regression. 

I regressionsanalysen er der beregnet ud fra daglige, ugentlig og månedlig observationer. Minimumskravet 

på 60 observationer opfyldes i alle tilfælde. 
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β = 0 Risikofri investering

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen

β = 1 Risiko som markedsporteføljen

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen

Beta forklaring
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Figur 16: Estimering af beta ved lineær regression på ugentlig data (egen tilvirkning) 

 
Regressionsanalysen er testet på alle tre scenarier, med forskellige antal observationer. I figur 15 er 

regressionsanalysen lavet på ugentlige observationer, hvor en beta på 0,55 og en forklaringsgrad på 0,19 er 

beregnet.  

Forklaringsgraden indikerer hvor stor en grad af TDC’s afkast kan forklares ud fra afkastet på OMX C20.74 I 

de ugentlige observationer fremgik en R² til at være 0,19. I nedenstående tabel er beta og 

forklaringsgraderne inddelt mellem daglige, ugentlig og månedlig observationer. 

 

Tabel 16: Forklaringsgrad og beta (egen tilvirkning) 

 
Det fremgår af tabellen, at de ugentlige observationer har højst forklaringsgrad, hvormed der alt andet lige, 

kan antages at være mest dækkende. For at understøtte teorien, kan korrelationen beregnes mellem TDC 

og OMX C20. Formlen for korrelation er følgende75: 
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 Principles of Corporate Finance s. 222 
75

 Investments s.274 

y = 0,55 
R² = 0,19 

-18,0 

-13,0 

-8,0 

-3,0 

2,0 

7,0 

12,0 

17,0 

-23,0 -18,0 -13,0 -8,0 -3,0 2,0 7,0 12,0 17,0 22,0 

Daglige Ugentlige Månedlig

Antal observationer 1277 252 60

R² 0,1692 0,1946 0,1649

Beta 0,5126 0,5539 0,5591

Cov(TDC, C20)

σTDC * σC20

p(TDC, C20) =

0,441097616

8,090,5
 * 12,760,5p(TDC, C20) =
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Korrelationen måler graden af linearitet i samvariationen. Er korrelationen = 1, indikerer det en perfekt 

positiv linearitet, hvorimod en korrelation = -1 er perfekt negativ linearitet.76  

I ovenstående beregning, viser korrelationen mellem TDC og markedsporteføljen at være 0,4411, hvilket 

indikerer en stærk samvariation mellem aktivet og porteføljen. Sammenlignes korrelationen mellem de 

forskellige observationer, bekræfter det valget af ugentlig data, da dens korrelation og forklaringsgrad er 

højest i betaværdi analysen. 

 

Tabel 17: Korrelation mellem TDC og OMX C20 (egen tilvirkning) 

 
Beregningen af beta i lineær regression, er ud fra historisk data. Udfordringen i dette er, at den beregnede 

historiske beta ikke viser noget om fremtiden. Værdien kan derfor være misvisende, da historisk data ikke 

afspejler fremtiden. Derudover kan der være forskel i beta, alt efter om der anvendes daglige, ugentlige 

eller månedlig observationer.  

5.8.2 Estimering af beta 

Betaværdien i den lineære regression blev beregnet til 0,55. I dette afsnit vil beta blive sammenlignet med 

observeret beta fra Thomson ONE, for at undersøge, om den beregnede beta er realistisk i forhold til de 

fundne betaværdier på markedet. 

Thomson ONE’s betaværdi er målt efter virksomhedens kurs volatilitet i forhold til markedet. Beta 

beregningen foretages ud fra 60 måneders observationer, hvor en regressionsanalyse efterfølgende 

benyttes.  

Den estimerede beta fra Thomson ONE er 0,6077, hvilket er tæt på den beregnede beta på 0,55.  

Selvom betaværdierne er tæt på hinanden, vurderes det ikke at afspejle TDC’s risikoprofil. Grundet TDC’s 

høje finansielle gearing, er det forventeligt at betaværdien er højere. Den seneste afgørelse fra 
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 Investments s. 254 
77

 ThomsonONE: 
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.com&
IsSsoLogin=True  

Daglige Ugentlige Månedlig

Varians for TDC 2,1892 12,7691 42,5575

Varians for C20 1,4092 8,0976 22,4572

Kovarians 0,7224 4,4853 12,5547

Korrelation 0,4113 0,4411 0,4061

https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.com&IsSsoLogin=True
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.com&IsSsoLogin=True
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erhvervsstyrelsen om fastsættelse af WACC hos TDC, blev det bestemt at den ugearede beta fastsættes til 

0,5.78  

For at finde den gearet beta benyttes nedenstående formel: 

                                         
                               

        æ                  
  

Ligning 5: Gearet beta formel
79

  

 
Den gearet beta beregnes til 0,80, hvor skattesatsen sættes til 22 % og NFF til 27.048 samt egenkapitalen til 

35.360. Dermed er der estimeret tre forskellige betaer, ud fra egne beregninger, Thomson ONE og 

erhvervsstyrelsen. 

Den rå beta vurderes til at ligge mellem 0,55 – 0,80.  

Der foretages en vægtning af de tre betaværdier med 33 %, hvorved den vægtede betaværdi beregnes til 

0,64. 

Betaværdien vurderes stadig ikke til at afspejle gearingen i virksomheden, hvormed der foretages en 

beregning af en justeret beta. Justeringen af beta foregår ved at vægte den rå beta med 1/3 og 

markedsporteføljen 2/3. Vægtningen foretages på baggrund af antagelsen om, at en akties beta med tiden, 

vil tilnærmes beta for markedsporteføljen.  

Derudover skal TDC’s finansielle gearing tages i betragtning af beta, idet en høj finansiel gearing oftest 

medfører øget risiko og dermed forhøjet beta.80 Den justerede betaværdi på 0,87, indikerer at TDC 

indeholder systematisk risiko, som er lige under markedsporteføljen. 

Betaværdien vurderes til at være passende, på baggrund af de analyserede strategiske- og 

regnskabsmæssige faktorer. TDC’s aktie vurderes derfor til at være en defensiv aktie, hvor 

konjunkturændringer i markedet ikke direkte har indflydelse på TDC.  

Ejernes afkastkrav kan efterfølgende findes, ved at indsætte værdierne i CAPM formlen. 

                                 

Ligning 4 benyttes, hvorefter afkastkravet til ejerne beregnes til 8,17 % 

                                                           
78

 Erhvervsstyrelsen: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/prisafgoerelse_lraic_mobil_2014_2015-
priser_tdc.pdf  
79

 Skat: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813188&vId=208529 
80

 Adamodar: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/cfovhds/BloombergBetapage.pdf  

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/prisafgoerelse_lraic_mobil_2014_2015-priser_tdc.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/prisafgoerelse_lraic_mobil_2014_2015-priser_tdc.pdf
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813188&vId=208529
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/cfovhds/BloombergBetapage.pdf
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5.9 Långivernes afkastkrav 

Afkastkravet på fremmedkapitalen er långivernes krav for at låne penge til virksomheden, hvilket udgør den 

anden halvdel af WACC. Beregning af långivernes afkastkrav, kan sammenlignes med CAPM formlen, hvor 

beta og markedets risikopræmie erstattes af selskabsspecifikt risikotillæg og et skatteskjold.  

                 

Ligning 6: Långivernes afkastkrav formel
81

 

 
Prisen på et givent lån, tager oftest udgangspunkt i den risikofrie rente samt et risikotillæg. Risikotillægget 

tilføjes som et sikkerhedselement, i forbindelse ved manglende vedligeholdelse, af de forpligtelser som er 

forbundet med lånet. For at kunne estimere risikotillægget, benyttes standardiserede kreditratingmodeller. 

Standard & Poor og Moody’s har begge udviklet en simplificeret model, der på baggrund af virksomhedens 

nøgletal, fastsætter kreditratingen. Den samlede virksomhedsspecifikke risiko, opnås ved at vurdere 

nøgletallene. TDC har angivet deres kreditrating værende BBB for S & P og Baa3 for Moody’s.82  

 

Tabel 18: Kreditspread (egen tilvirkning) 

Kilde: Financial Statement Analysis
83

  

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at kreditvurderingen i kategorien BBB operer med en spredning mellem 

1,3 % og 4,7 % i risikotillæg. Middelværdien i BBB er derved 3 %. Vurderes risikotillægget ud fra TDC’s 

nuværende risikoprofil, hvor lånene blev konverteret i 2015, fra usikre variable lån til fastforrentede lån, 

kan der begrundes at tillægget ikke skal være på 4,7 %. Samtidig viser udviklingen af den finansielle gearing 

samt anskaffelse af hybridkapitalen, at virksomheden har brug likviditetsindsprøjtninger for at optimere 

enkelte områder. Derudover afspejler TDC’s strategiplan, at de strategiske overvejelser, vil have en større 

betydning for fremtiden. Vurderingen er derfor at et risikotillæg på 3,5 % er passende til TDC’s nuværende 

situation. Skattesatsen vurderes ud fra den nuværende skattestats, hvilket er 22 %. 

                               

 Långivernes afkastkrav estimeres således til 4,68 %. 
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 TDC: http://investor.tdc.dk/credit.cfm  
83

 Financial Statement Analysis s. 291 

Kreditspread AAA AA A BBB BB B

Maksimum 1,9 2,4 3,6 4,7 11,2 13,1

Minimum 0,6 0,7 0,8 1,3 2,6 3,2

http://investor.tdc.dk/credit.cfm
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5.10 Kapitalstruktur  

For at finde kapitalstrukturen i TDC, skal vægten mellem egenkapitalen og fremmedkapitalen estimeres. 

Vægtningen af egenkapitalen fastsættes ud fra andelen af egenkapitalen, i forhold til selskabet værdi. 

Samme metode benyttes til at vægte fremmedkapitalen, hvor andelen af netto finansielle forpligtelser 

estimeres.  

Som tidligere nævnt i afsnittet, benyttes de bogførte værdier for de netto finansielle forpligtelser som 

approksimation. Dog anvendes markedsværdien af egenkapitalen for at finde den totale markedsværdi. 

Nedenfor er vist udviklingen i kapitalstrukturen fra perioden 2011 til 2015. 

 

Tabel 19: Kapitalstrukturens udvikling (egen tilvirkning) 

 
Det fremgår af tabellen, at andelen af egenkapitalen har været faldende i analyseperioden. 

Egenfinansieringen udgør en mindre del af TDC’s samlede finansiering. Den faldende markedsværdi, samt 

øget fremmedkapital andel, indikerer hvilken økonomisk situation virksomheden står overfor.  

TDC’s opkøbsstrategi, som har været en effektiv vækstmotor for virksomheden, vurderes ikke til at blive 

gentaget i nærmeste fremtid. Med den stigende gældsandel, forventes en større effektivisering af interne 

systemer, for at kunne opretholde en positiv rentabilitet.   

 

 

 

 

 

Pr. 30 december 2015 2014 2013 2012 2011

Antal aktier 10.281.931 11.723.513 13.115.723 26.115.823 8.367.121

Aktiekurs 34,39 47,23 52,60 40,04 46,06

Markedsværdien af egenkapitalen 35.360 55.370 68.989 104.568 38.539

Markedsværdien af gælden 27.048 33.887 22.422 22.863 21.767

Totale markedsværdi 62.407 89.258 91.411 127.431 60.306

Egenkapital andel 56,66% 62,03% 75,47% 82,06% 63,91%

Fremmedkapital andel 43,34% 37,97% 24,53% 17,94% 36,09%
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5.11 Beregning af WACC 

WACC kan nu beregnes ud fra de fundne værdier, hvor formel nr. 3 benyttes. 

 

Tabel 20: Beregning af WACC (egen tilvirkning) 

 
En estimeret WACC på 6,21 % vurderes til at være realistisk på baggrund af de bagvedliggende antagelser.  

Derudover viser Sydbanks seneste vurdering en WACC på 6,2 %,84 hvilket er den samme som den 

beregnede WACC.  

Den estimerede WACC forventes at forblive 6,21 % igennem hele budgetperioden, der foretages derfor 

ingen ændringer i WACC. Dette afspejler endvidere, at der ikke er budgetteret med opkøb/frasalg af 

divisioner i budgetperioden, som vil kunne have en større påvirkning af kapitalstrukturen for TDC. 

Sammenlignes WACC med ROIC i 2015, viser det et negativt ROIC-WACC spread, hvilket indikerer at TDC 

destruerer værdien for hver investeret krone.  Ud fra budgetteringen, er EVA negativ frem til 2021, 

hvorefter der forventes en positiv EVA og derved en positiv værdiskabelse. 

Ved terminalperioden vil EVA være +0,55 %, hvormed der forventes en mindre værdiskabelse i al evig 

fremtid.  

                                                           
84

 Sydbank: https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-034076  

WACC 2015

Antal aktier 10.281.931

Aktiekurs 34,39

Markedsværdien af egenkapitalen 35.360

Markedsværdien af gælden 27.048

Totale markedsværdi 62.407

Egenkapital andel 56,66%

Fremmedkapital andel 43,34%

Adjusted beta (β) 0,87

Risikofri rente (rf) 2,5%

Risikopræmie (rm - rf) 6,5%

Afkastkrav til egenkapitalen (re) 8,17%

Risikofrie rente (rf) 2,5%

Selskabsspecifikke risikotil læg (rs) 3,50%

Selskabsskatteprocent (t) 22,00%

Afkastkrav til fremmedkapital (rd) 4,68%

WACC 6,21%

https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-034076
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Afsnit 6 - Værdiansættelse 

I dette afsnit vil værdien af TDC blive estimeret, på baggrund af to indirekte værdiansættelsesmodeller, DCF 

og EVA.  

Forskellen i den direkte og indirekte model er, at den direkte model beregner værdien af egenkapitalen, 

hvorimod den indirekte model estimere enterprise value, ved at sammenlægge egenkapitalen og den 

rentebærende nettogæld.85 Derudover fokuserer den indirekte model på driftsaktiviteten, som den eneste 

value driver og fravælger dermed finansieringsaktiviteten.  

DCF er den primære model som benyttes, hvor EVA anvendes som kontrol overfor DCF, da begge resultater 

skal være ens. Anvendelsen af to absolutte værdiansættelsesmodeller, vurderes bl.a. til at være et 

kontrolelement for eventuelle fejl.  

Herefter benyttes EV/EBITDA multiplen, for en relativ værdiansættelse. 

6.1 Værdiansættelse ved DCF- og EVA-modellen 

6.1.1 DCF-modellen 

Som tidligere nævnt benytter DCF modellen det frie cash flow, som tilbagediskonteres til nutidsværdi ved 

hjælp af WACC. Det frie cash flow estimeres, ved at tage driftsoverskuddet fratrukket ændringen i 

nettodriftsaktiverne.  

DCF modellen giver et indblik i, hvordan ændring af driften, driftskapitalen og investeringer påvirker 

pengestrømmene. Positive og negative ændringer i pengestrømmene, kan derfor spores tilbage til de 

benævnte faktorer.  

Det frie cash flow er en god indikator for virksomhedens nuværende økonomiske situation. En virksomhed 

med konstant negativ pengestrømme, vurderes ikke til at kunne overleve på langt sigt.   

  
    

    
         

 

   

 
      

                 
      

Ligning 7: Indirekte værdiansættelse, DCF model
86
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86

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 39 
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For at beregne egenkapitalværdien, tilbagediskonteres de frie pengestrømme med de vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger. Terminalperioden i budgettet er leddet (g) i ovenstående formel, hvor 

værdien indikerer en konstant vækst rate. Enterprise value for TDC beregnes ved at sammenlægge 

nutidsværdierne for de diskonterede cash flows samt nutidsværdien af terminal værdien.  

Herefter fratrækkes de netto finansielle forpligtelser fra enterprise value, hvorefter egenkapitalværdien 

(fair value) fremkommer. Afslutningsvis tidsjusteres egenkapitalværdien frem til 1. marts 2016, hvorefter 

den teoretiske aktiekurs findes. 

 

Tabel 21: DCF model (egen tilvirkning) 

 
De negative cashflows i 2016 til 2018, er grundet den stigende nettodriftsaktiv, som opstår ved de omtalte 

netværksinfrastruktur investeringer. 

6.1.2 EVA-modellen 

EVA-modellen, også kaldet residualinkomst modellen, tager udgangspunkt i det overskud, som 

virksomheden skaber udover investorernes forventninger. EVA modellen er derfor ikke blot valgt som 

supplement til DCF, som kontrol af data, men giver en indsigt i virksomhedens reelle økonomiske profit.  

EVA modellens styrke er, at den kan belyse om selskabet skaber eller reducerer værdien. 

Hvis afkastkravet til den investerede kapital er større end WACC, ROIC > WACC, bliver den økonomiske 

værdi positiv og der er derfor skabt en økonomisk værdi i virksomheden. Driften har derfor genereret et 

større overskud end omkostningerne til at finansiere den.  

  
        

    
        

 
      

                
     

 

   

 

Ligning 8: Indirekte værdiansættelse, EVA model
87
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TDC (mio kr) 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B TV-Periode

DO 2.492                   2.859          3.271          3.705          3.888          4.096          4.290          4.450          4.572          4.669          4.768             

Δ NDA 4.213                   3.585          4.185          -2.583         456              767              2.879          2.364          1.797          1.434          1.477             

FCF (DO - Δ NDA) -1.720                 -725            -914            6.288          3.433          3.329          1.412          2.086          2.775          3.234          3.292             

NDA 54.181                57.766       61.950        59.367        59.823        60.589        63.468        65.832        67.628        69.063        70.539           

TV-værdi 80.829           

WACC 0,062             

Diskonteringsfaktor 0,94                     0,89            0,83             0,79             0,74             0,70             0,66             0,62             0,58             0,55             0,55               

Diskonteret FCF -1.620                 -643            -763            4.941          2.540          2.319          926              1.288          1.614          1.771          44.247           
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Beregningsmetoden er meget lig DCF modellen, hvor egenkapitalværdien skal findes, ved at beregne EVA, 

som består af driftsoverskud fratrukket WACC * NDAt-1.  

Herefter multipliceres diskonteringsfaktoren, for at finde nutidsværdien af terminalperioden. 

Nutidsværdien af EVA beregnes ved at tilbagediskontere værdien med diskonteringsfaktoren.  

Enterprise value findes, ved at sammenlægge nettodriftsaktiverne og nutidsværdierne for EVA og 

terminalværdien. For at finde egenkapitalværdien fratrækkes NFF med markedsværdien af TDC.  

Den fundne værdi tidsjusteres frem til 1. marts 2016, hvorefter den teoretiske aktiekurs estimeres.  

 

Tabel 22: EVA model (egen tilvirkning) 

 
Det fremgår af modellen, at TDC er budgetteret til at fortsætte i et mindre underskud i fremtiden. Den 

estimerede omkostning til investeringer af netværk, er en af grundene til belastningen. Derudover påvirker 

den øget konkurrence, som nævnt i budgetteringen, overskudsgraden markant.    

Den lave overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed, er med til at påvirke ROIC, således at ROIC – 

WACC spreadet i perioden frem til 2019 har negativ værdi.  

6.1.3 Sammenfatning af DCF og EVA 

DCF- og EVA modellen har hver deres styrke og svagheder. DCF tillægger størst værdi ved 

terminalperioden, hvor det kræver en meget præcis budgettering for at estimere flere år frem. EVA 

modellen har derimod estimeret negativ værdiskabelse frem til 2019.  

Dette kan være misvisende, da store netværksinvesteringer typisk kræver større kapital i starten, hvilket alt 

andet lige, kan være med at give en negativ vækst. Der forventes typisk ingen økonomisk gevinst i starten 

af et større investeringsprojekt.  

Her har EVA modellen ikke antaget investeringshorisonten, der typisk kræves ved større investeringer. 

Tages en beslutning blot ud fra ROIC > WACC, kan mange positive projekter forkastes. Samme udfordring 

har DCF, hvor modellen blot viser, om der samlet bliver skabt økonomisk profit, hvilket der gør når NPV > 0. 

TDC (mio. DKK) 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B TV-Periode

DO 2.492                 2.859         3.271          3.705          3.888          4.096          4.290          4.450          4.572          4.669          4.768               

WACC * NDA(t-1) 3.103                 3.365         3.588          3.848          3.687          3.715          3.763          3.942          4.089          4.200          4.289               

EVA -611                   -506           -317            -143            201              380              527              508              483              468              479                   

NDA 54.181               57.766       61.950        59.367        59.823        60.589        63.468        65.832        67.628        69.063        70.539             

TV-værdi 11.766             

WACC 0,062               

Diskonteringsfaktor 0,94                   0,89           0,83             0,79             0,74             0,70             0,66             0,62             0,58             0,55             0,55                 

Diskonteret EVA -575                   -448           -264            -112            149              265              346              314              281              256              262                   
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Nedenstående tabel viser den estimerede aktiekurs for begge modeller. 

 

Tabel 23: Estimeret aktiekurs (egen tilvirkning) 

 
Den estimerede aktiekurs på 37,45 er 26 % højere end markedskursen d. 1 marts 2016, som blev handlet til 

29,8, hvilket indikerer at aktien er undervurderet på markedet.  Ud fra den samlede analyse af TDC, kan det 

umiddelbart konkluderes at handelskursen d. 1. marts 2016 ikke afspejler selskabets fremtidige potentiale, 

da den estimerede aktiekurs ligger over markedskursen den pågældende dag. 

6.2 Følsomhedsanalyse 

Følsomhedsanalysen foretages for at undersøge, hvor sensitiv den estimere aktiekurs er, ved 

værdiændringer i budgettet. Der benyttes en én-faktor model for at undersøge kursændringen, hvorefter 

en doublefaktor model benyttes, for at vurdere aktiekursen, ved ændring af to parameter samtidig. 

 Følgende value drivers vil blive undersøgt: 

1. WACC 

2. Omsætningsvækst 

3. Væksten i terminalperioden 

4. Aktivernes omsætningshastighed 

5. Overskudsgraden 

6. Ændring i WACC og væksten i terminalperioden 

Værdi af TDC

Antal aktier 812.000.000   

Egen beholdning 10.281.931     

Aktier i markedet 801.718.069   

PV af FCF for budgetperioden (DCF) 12.373             

PV af FCF for terminalperioden (DCF) 44.247             

PV af EVA for budgetperioden (EVA) 211                   

PV af EVA for terminalperioden (EVA) 6.441                

NDA 49.968             

Enterprise value af TDC 56.620             

NFF 27.048             

Fair value 29.573             

Tidsjustering frem til 1. marts 2016 1,015                

Fair value efter tidsjustering 30.021             

Værdi pr. Aktie 37,45                
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I følsomhedsanalysen af WACC bliver variablen justeret med et tillæg af +/- 0,25 %, hvorefter aktiekursen 

analyseres. For omsætningsvæksten ændres der med +/- 2 % og væksten i terminalperioden justeres der 

med +/- 0,25 %. Aktivernes omsætningshastighed ændres med +/- 0,02 og overskudsgraden med +/- 1 %. 

Afslutningsvis udarbejdes der en doublefaktor model, for at analysere WACC faktoren og væksten i 

terminalperioden. 

6.2.1 WACC 

Analysen for WACC er foretaget ved at justere WACC fra base case med 0,25 %. 

 

Tabel 24: Følsomhedsanalyse af WACC (egen tilvirkning) 

 
Falder de vægtede kapitalomkostninger med -0,75 %, opstår der en positiv kursændring på 49 %. Samtidig 

observeres en negativ kursændring på 34 %, ved at hæve WACC med +0,75 %.  

Aktiekursen er derfor meget sensitiv for WACC estimatet, da blot enkelte ændringer kan have større 

indflydelse på den teoretiske kurs. 

Den større ændring på aktiekursen skyldes, at WACC faktoren definerer, hvor tungt de fremtidige cash 

flows skal diskonteres. En lille ændring i WACC har derfor en betydning for den samlede værdi af TDC. 

En WACC ændring på op til 0,75 %, vurderes ikke til at være urealistisk, da ændringer i den systematisk 

risko, kreditrating, kapitalstruktur og konkurrencesituation, kan være med til at påvirke WACC.  

Forventes der en større gældsoptagelse i fremtiden, uden at påvirke beta, vil det alt andet lige nedsætte 

WACC. Dog forventes det, at beta stiger grundet større gearing, hvilket i sidste ende medfører en stigning af 

WACC.  

TDC’s aktiekurs kan derved konkluderes at være meget afhængig af WACC faktoren. 

6.2.2 Omsætningsvækst 

Omsætningsvæksten for TDC har historisk været svingende. Segmentområder som fastnet, mobil og 

internet & bredbånd har haft en konstant faldende omsætning i hele analyseperioden. I 

∆WACC -0,75% -0,50% -0,25% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75%

Aktiekurs DKK 55,87 48,86 42,78 37,45 32,73 28,54 24,78

∆Aktiekurs DKK 18,42 11,42 5,33 0,00 -4,71 -8,91 -12,67

∆Aktiekurs % 49% 30% 14% 0% -13% -24% -34%
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følsomhedsanalysen af omsætningsvæksten, vil det være muligt at se på påvirkningen af en højere eller 

lavere estimeret omsætning og derved teste påvirkningen af aktiekursen.  

Nedenstående tabel fremgår omsætningsvæksten på segmentniveau med ændringer på +/- 2 %, uden at 

ændre væksten på terminalperioden.  

 

Tabel 25: Følsomhedsanalyse af omsætningsvæksten (egen tilvirkning) 

 
Det er plausibelt at udvidelsen af Get til B2C, kan blive en succes og derved øge omsætningen for mobil 

området. En konsolidering på markedet kan endvidere formindske konkurrencen og derved forøge 

omsætningen og indtjeningen.  

Derudover kan strategiplanen have optimeret og effektiviseret interne processer, således at TDC står bedre 

på markedet i alle segmenter.  

Et tillæg på 6 % af den budgetterede omsætningsvækst, er derfor ikke urealistisk, men vurderes dog til at 

være i best case scenariet. Et realistisk scenarie er en yderligere vækst på op til 2-4 %, hvorved kursen stiger 

med op til 15 %.  

Worst case scenariet med -6 % vurderes ikke til at være sandsynligt, da TDC’s nuværende strategiplan er, at 

optimere virksomheden og fastholde nuværende kunder. Et fald på -4 % kan være muligt, grundet lavere 

prisplan, når der indgås nye aftaler med eksisterende kunder.  

6.2.3 Væksten i terminalperioden 

Det er oplyst tidligere, at terminalperioden har en stor betydning for den estimere aktiekurs, når DCF 

modellen anvendes. I tabel 23 kan det ses, at nutidsværdien af terminalværdien står for 79 % af hele 

markedsværdien. Nedenstående tabel illustrerer, hvor stor en betydning, en lille ændring af 

terminalperioden har på aktiekursen.   

 

Tabel 26: Følsomhedsanalyse af g (egen tilvirkning) 

∆Omsætningsvækst -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00%

Aktiekurs DKK 31,78 33,35 35,23 37,45 40,07 43,16 46,78

∆Aktiekurs DKK -5,67 -4,09 -2,22 0,00 2,62 5,71 9,34

∆Aktiekurs % -15% -11% -6% 0% 7% 15% 25%

∆g -0,75% -0,50% -0,25% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75%

Aktiekurs DKK 35,67 36,20 36,79 37,45 38,19 39,04 40,02

∆Aktiekurs DKK -1,77 -1,25 -0,66 0,00 0,75 1,59 2,57

∆Aktiekurs % -5% -3% -2% 0% 2% 4% 7%
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En forventning om en ændring af væksten i terminalperioden på +/-0,75 %, vurderes til at være realistisk. 

Den nuværende terminalvækst på 2 %, er estimeret efter grundige overvejelser af TDC’s fremtidige 

potentiale, samt udviklingen i markederne TDC operer i. Samtidig viser tal fra Danmarksstatistik at 

inflationen de sidste 10 år, har gennemsnitligt været 1,7 %,88 hvorfor 2 % terminalvækst er valgt.  

Udvides observationen af inflationen til de sidste 100 år, er den gennemsnitlige inflation på 3,9 %. 

Hvorimod den gennemsnitlige inflation de sidste tre år er på 0,6 %. Derfor kan yderpunkterne i 

følsomhedsanalysen af væksten g, argumenteres for værende lige sandsynlige.  

6.2.4 Aktivernes omsætningshastighed 

Ændring i aktivernes omsætningshastighed har en direkte påvirkning på ROIC og nettodrifts aktiverne. Det 

er forventeligt at ved nedgang af AOH, direkte har en påvirkning på den estimerede aktiekurs. Det var 

oplyst tidligere at EVA modellen måler på økonomisk profit.  

Ved nedgang af AOH, vil ROIC falde under WACC. Estimeres der med WACC > ROIC i hele budgetperioden, 

vil det have en stor påvirkning af nutidsværdierne i EVA modellen.  

 

Tabel 27: Følsomhedsanalyse af AOH (egen tilvirkning) 

 

Det fremgår af tabellen at med ændringer på - 0,06, påvirker det aktiekursen op til 37 %. Sammenlignes den 

budgetterede AOH med den historiske, er en ændring på op til 0,06 realistisk. En af faktorerne som kan 

påvirke AOH er, som oplyst i budgetteringen, øget investering på netværk samt justering af goodwill. Disse 

faktorer vurderes til at kunne have størst påvirkning på AOH.  

6.2.5 Overskudsgraden 

Overskudsgraden har ligesom AOH en påvirkning på ROIC samt driftsoverskuddet. Begge 

værdiansættelsesmodeller benytter driftsoverskuddet, som variabel for estimering af aktiekursen. Det 

forventes derfor, at ændringen herpå også har en indflydelse på kursen.  

                                                           
88

 Danmarks statistik: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-inflation  

∆AOH -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06

Aktiekurs DKK 23,65 28,64 33,22 37,45 41,35 44,97 48,33

∆Aktiekurs DKK -13,80 -8,81 -4,22 0,00 3,90 7,52 10,88

∆Aktiekurs % -37% -24% -11% 0% 10% 20% 29%

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-inflation
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Tabel 28: Følsomhedsanalyse af OG (egen tilvirkning) 

 
Det fremgår i ovenstående tabel, at en ændring på blot 0,75 % har en påvirkning på op til 18 % af 

aktiekursen. Den historiske overskudsgrad har, som tidligere nævnt, været oppe på 19 %. En ændring på 

0,75 % fra det budgetterede, vurderes derfor til at være yderst realistisk.  

Eksempler på ændring af base case scenariet er frasalg af divisioner, hvorved omkostningerne til den 

primære drift forventes falde, hvilket forøger overskudsgraden.  

Derimod vil overskudsgraden falde, hvis driftsomkostningerne forbliver på samme niveau, samtidig med at 

omsætningen falder. Et scenarie som TDC har oplevet siden 2013, hvor omsætningen har været faldende, 

samtidig med stigende omkostninger jf. trendanalysen i den reformuleret resultatopgørelse.  

6.2.6 WACC og vækst i terminalperiode 

Ud fra følsomhedsanalysen af WACC og terminalperioden, blev det påvist, at disse to faktorer har størst 

udslag for aktiekursen. Derved vil det være interessant, at udvælge disse to faktorer for en doublefaktor 

følsomhedsanalyse.  

Det anses som være en mulighed, at WACC stiger samtidig med at omsætningen falder. Øget konkurrence 

ville påvirke omsætningen, samtidig med at afkastkravet stiger grundet den øgede risiko. Omvendt kan 

mindre konkurrence, samt fokus på kvalitet frem for pris, forøge omsætningen og derved nedsænke WACC 

faktoren. 

 

Tabel 29: ∆ Terminalperiode og ∆ WACC (egen tilvirkning) 

 

∆OG -0,75% -0,50% -0,25% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75%

Aktiekurs DKK 30,69 32,94 35,19 37,45 39,70 41,95 44,20

∆Aktiekurs DKK -6,76 -4,51 -2,25 0,00 2,25 4,51 6,76

∆Aktiekurs % -18% -12% -6% 0% 6% 12% 18%

1,39% 1,64% 1,89% 2,14% 2,39% 2,64% 2,89%

6,96%  24,44  24,54  24,65  24,78  24,91  25,07  25,24 

6,71%  27,83  28,04  28,28  28,54  28,83  29,15  29,52 

6,46%  31,55  31,91  32,30  32,73  33,22  33,77  34,40 

6,21%  35,67  36,20  36,79  37,45  38,19  39,04  40,02 

5,96%  40,25  41,00  41,83  42,78  43,86  45,10  46,54 

5,71%  45,37  46,39  47,55  48,86  50,38  52,14  54,22 

5,46%  51,12  52,50  54,07  55,87  57,96  60,43  63,38 

Ændring 

i WACC

Ændring af omsætningsvækst i  terminalperiode
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Det vurderes at et realistisk scenarie ligger mellem en omsætningsvækst på 1,89 % - 2,39 %, samt en WACC 

på 5,96 % - 6,46 %. Værdispændet på TDC aktiekursen estimeres til at ligge mellem 32,30 – 43,86 kr.  

6.3 Relativ værdiansættelse 

Ud fra den absolutte værdiansættelsesmodel, blev aktiekursen beregnet til 37,45. DCF modellen var den 

primære værdiansættelsesmodel, hvori EVA modellen var som kontrol af resultat. I dette afsnit vil den 

relative værdiansættelse blive anvendt, hvor der foretages en multipel analyse, hvor EV/EBITDA multiplen 

anvendes som estimat. Den rationale tankegang bag den relative værdiansættelse, er ”loven om én pris”, at 

to identiske aktiver skal handles til samme pris.89 Problemet i betragtningen er, at det i praksis aldrig er 

muligt at finde to identiske virksomheder, som har samme aktivitet, forretningsområde, strategisk 

positionering, omsætning osv.  

TDC har fire hoved forretningsområder, hvor den primære aktivitet er i Danmark. Ud fra 

forretningsområderne, er der forskellige konkurrenter, hvorved det besværliggøre sammensætningen af en 

peer group. Ved sammensætningen af peer gruppen, er der primært fokuseret på operatører, da dette 

anses som værende TDC’s primære aktivitet. Der er i alt valgt seks nationale/internationale konkurrenter i 

analysen. For valget af multipler, er der overvejet P/E, EV/EBIT og EV/EBITDA, hvor EV/EBITDA vurderes til 

at være et bedre multiple for den relative værdiansættelse. P/E multiplen viser hvor meget en investor 

betaler for 1 krones overskud i selskab. For vurdering af P/E-niveauet afhænger det bl.a. af anvendt 

regnskabspraksis. Det primære problem i anvendelsen af dette multiple er, at den mangler en estimering af 

gælden i en virksomheden, men udelukkende benytter egenkapitalen til vurdering.  

EV/EBIT indgår afskrivninger og amortisationer, hvor det kan være svært at estimere om vurderingen om 

afskrivningsperioden har været korrekt. Ved at vælge EV/EBITDA, elimineres effekten af forskellige 

afskrivningspraksis virksomhederne imellem, samtidig indgår de finansielle forpligtelser med i beregning af 

enterprise value.  

                                                           
89

 Ole Sørensen s. 29 
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Tabel 30: EV/EBITDA multipel (egen tilvirkning) 

Kilde: Thomson ONE. 

 

Det fremgår af tabellen, at multiplen beregnet via den absolutte værdiansættelse, er lavere end peer group 

multiplen. Det giver en kurs forskel på 11,99kr pr. aktie, hvilket er en afvigelse på 32 %.  

Sammenlignes TDC med peer gruppen, kan det konkluderes at den beregnede multiple for TDC er lavere 

end den gennemsnitlige multiple, hvilket indikerer, at TDC er værdiansat lavere i forhold til peer gruppen. 

Forskellen kan skyldes uens sammenligningsgrundlaget, at peer group er forkert sammensat, at de udvalgte 

virksomheder ikke er identisk med TDC. 

En anden forklaring på forskellen kan være, at multiplen overvurdere værdien af TDC, eller at der ved 

budgetteringen samt WACC beregningen, har undervurderet TDC’s fremtidige potentiale.   

Alt taget i betragtning vurderes det, at den absolutte værdiansættelse er mere retvisende end resultatet af 

den relative model, grundet det store analysearbejde der er forbundet med DCF og EVA modellerne. 

6.4 Delkonklusion 

Værdiansættelsen af TDC, blev beregnet ud fra en DCF og EVA model. Begge modeller benytter de value 

drivers som blev estimeret i budgetperioden.  

Den eksplicitte budgetperiode blev vurderet til at være 10 år, grundet TDC’s positionering i markedet, samt 

vurdering af virksomhedens vækstudsigter. Herefter blev omsætningen, overskudsgraden, aktivernes 

omsætningshastighed budgetteret.   

Talktalk 5,6

Telenor 8,0

Telia 9,7

Orange 6,1

Deutche telekom 6,2

Vodafone 5,8

Peer group 6,9

TDC multiple fra absolut model 5,9

Forskel i  multiple -1,0

Aktiekurs fra absolut model 37,45              

Aktiekurs fra multiple 49,44              

Forskel i  aktiekurs -11,99             

EV/EBITDA



Værdiansættelse af TDC A/S   

 79 

Faktorerne i de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger, blev estimeret og fastsat. Ejernes afkastkrav 

blev beregnet ud fra CAPM formlen, hvor den risikofrie rente, beta og markedspræmien blev beregnet. 

Estimering af beta blev foretaget ud fra en lineær regression.  

På baggrund af forklaringsgraden samt korrelationen mellem TDC og OMX C20, blev de ugentlige 

observationer valgt. Den beregnede beta viste dog at være for lav, hvorefter betaværdien blev 

sammenlignet med andre kilder. Der blev foretaget en vægtning på betaværdierne for at finde 

gennemsnittet, hvorefter den nye betaværdi blev opjusteret. 

For at beregne långivernes afkastkrav, blev risikotillæg vurderet, hvor kreditratingen af TDC blev 

gennemgået. Herefter skulle kapitalstrukturen beregnes, hvor kapitalstrukturens udvikling blev analyseret, 

hvorefter WACC blev estimeret til 6,21 %.  

I DCF modellen blev WACC brugt til beregning af en tilbagediskonteret nutidsværdi af det frie cash flow. 

Efter estimering af kurs ud fra DCF modellen, blev EVA benyttet som kontrol af resultatet. Aktiekursen blev 

estimeret til 37,45, hvilet var 26 % højere end markedskursen den pågældende dag. Derved blev der 

konkluderet at aktien er undervurderet i forhold til beregningerne. For at undersøge sensitiviteten i 

aktiekursen, blev en følsomhedsanalyse foretaget på udvalgte value drivers. 

Følsomhedsanalysen viste at WACC faktoren havde den største påvirkning af aktieværdien ved blot få 

ændringer i antagelserne. Blev WACC estimeret 0,75 % højere, ville den estimerede aktiekurs falde med 

34 %, hvilket bekræfter vigtigheden i en korrekt WACC beregning.  

Samtidig blev det påvist, at omsætningsvæksten har en stor indflydelse på aktiekursen. 

Følsomhedsanalysen bekræftede, at den beregnede aktiekurs kun er korrekt ud fra de foretaget antagelser. 

Afslutningsvis blev der udfærdiget en relativ værdiansættelse, baseret på EV/EBITDA multiplen. I afsnittet 

blev der diskuteret forskellige multipler, hvorefter EV/EBITDA blev valgt.  

Ud fra den relative værdiansættelse, blev aktiekursen estimeret til 49,44 kr., hvilket var en forskel på 

11,99kr.  

Usikkerheden i den relative værdiansættelse blev analyseret, hvorefter det blev vurderet at den absolutte 

værdiansættelsesmetode, hvor der indgik en strategisk- og regnskabsanalyse, var mere korrekt i forhold til 

den relative metode. En aktiekurs på 37,45 blev herefter vurderet til at være mere retvisende.   
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Afsnit 7 - Konklusion 

Formålet med opgaven var, at vurdere om TDC’s handelskurs d. 1. marts 2016 afspejlede selskabets 

fremtidige potentiale. For at besvare problemformuleringen, blev der foretage en strategisk analyse, en 

regnskabsanalyse samt en værdiansættelse.  

Konklusionen af opgaven vil blive delt op i en strategisk, regnskabs- og værdiansættelsesområde, hvorefter 

problemformuleringen samt underspørgsmålene vil blive besvaret. 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse viste at TDC var markedsleder inden for alle forretningsområder i Danmark. Som 

markedsleder var der flere forpligtelser og reguleringer som TDC var nødsaget til at følge. Grundet den 

store netværksstruktur, er TDC forpligtet til at leje netværket til potentielle konkurrenter. 

De eksterne faktorer som påvirker TDC er bl.a. regeringen, med deres prisfastsættelse af tale termineringer 

ud fra LRAIC modellen. Reguleringen fra regeringen anses som værende en nødvendighed, for at bevare 

den frie konkurrence på markedet. Derudover vurderes valutarisikoen også til at være en ekstern 

risikofaktor, grundet TDC’s Skandinaviske virksomhedsprofil. 

Porters Five Forces brancheanalysen indikerede, at TDC oplevede større konkurrence på samtlige 

forretningsområder. VoIP påvirker fastnet branchen, streaming tjenester udfordrer både TV og internet & 

bredbånds området, priskrigen presser mobilområdet. Samtidig hviler der en teknologisk trussel, som 

påvirker samtlige områder. 

Mobiltelefonen blev fra en basal varer til en nødvendighed, og i takt med den teknologiske udvikling, er 

mobiltelefonen blevet et multiredskab i hverdagen. Samtidig begynder flere aldersgrupper at benytte 

mobiltelefonen, hvilket sætter større krav til netværket. Et problem som TDC bliver udfordret på. 

Investering på netværket bliver et kapløb mod teknologiens udvikling.  

Samtidig med udfordringerne på netværket, blev TDC ramt af faldende omsætning. Den faldende 

omsætning er registreret på flere kerneområder. Omsætningsfaldet skyldes primært fald i kundebasen, 

samt lavere værdi ved genforhandling af aftaler.  

Ud fra Boston model analysen, blev der estimeret en faldende markedsandel på tre ud af fire 

kerneområder. For at modvirke den negative udvikling, har TDC fremlagt en ny strategiplan, som vil vende 

den negative tendens. Fokusområderne er investering af netværk samt fastholdelse af eksisterende kunder. 

En af de interne styrker som TDC besidder, er deres store palet af produkter, som varierer alt fra fastnet, 
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mobil, tv og internet. Dette giver mulighed for kunderne, at sammensætte den ønskede løsning. Derudover 

giver deres netværk, som består af fiber, kabel og coax, hurtige datahastigheder, som tiltrækker flere 

kunder.  

Regnskabsanalyse 

Revisionspåtegningerne viste ingen supplerende oplysninger fra revisoren, hvilket bekræfter 

regnskabskvaliteten. Der blev foretaget enkelte regnskabsmæssige ændringer, men blev samtidig tilpasset 

således, at sammenligningsgrundlaget kunne videreføres i årsrapporterne. Det fremgik af trendanalysen, at 

de indtjenings- og omsætningsmæssige poster har været faldende i analyseperioden. Samtidig har 

omkostnings- og gældsposterne, så som driftsomkostninger og leverandørgæld været stigende i perioden. 

Dette indikerede at TDC´s regnskab de sidste 5 år har haft en negativ udvikling.  

Endvidere viste rentabilitetsanalysen, at ROE har været faldende siden 2013. Hvorfor de underliggende 

finansielle drivere blev analyseret, for at afdække årsagen til ROE’s udvikling. Den negative udvikling skyldes 

bl.a. at ROIC var faldet til 0,3 % i 2015, hvilket gav et negativt ROIC spread, da lånerenten overgik ROIC. 

Samtidig steg den finansielle gearing, hvilket resulterede i en negativ ROE i 2015.  

Udviklingen i ROIC blev analyseret via en dekomponering af ROE i niveau 2 og 3. Overskudsgraden blev 

vurderet til at være den primære faktor for den faldende ROIC. Svingerne i overskudsgraden blev 

analyseret, hvor resultatet viste, at andet driftsoverskud var skyld i ændringerne.  

Aktivernes omsætningshastighed viste, at anlægskapitalen var den primære grund til ændringerne i AOH. 

Opkøbet af Get forøgede anlægskapitalen, grundet tilskrivning af goodwill samt øget investeringer i 

netværket. I analysen på omsætningen fordelt på segmentniveau, blev der konstateret en faldende 

omsætning både på fastnet og mobil området.  

Det kunne endvidere konkluderes, at det ikke har lykkedes TDC at migrere kundebasen over fra fastnet- til 

mobilløsningen. Kundetilstrømningen på de andre operatører kunne observeres i vækstanalysen af 

telebranchen, hvor det fremgik at Telia og Telenor, har oplevet en omsætningsvækst siden 2013.  

Samtidig viste analysen af EBITDA på operatørerne, at de samme vækstrater fra omsætningen, ikke kunne 

observeres på indtjeningen.  

Dette bekræftede den større priskrig, som har været på telebranchen og hvor der primært har været fokus 

på pris frem for kvalitet.  
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Værdiansættelse 

Afsnittet startede ud i en budgettering, hvor budgetperioden skulle estimeres. Her blev en 10-årig 

budgetperiode valgt, på baggrund af en vurdering af TDC’s positionering i markedet samt virksomhedens 

vækstudsigter.  

Omsætningen, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed var de finansielle value drivers, som 

blev benyttet i budgetperioden. For at kunne budgetterer fremtiden, indgik de historiske regnskabstal, 

samt viden om de strategiske planer, som TDC har fremlagt.  

Base case scenariet var derfor en vurdering ud fra en strategisk- og regnskabsanalyse. Efter budgetteringen 

blev WACC estimeret, hvor faktoren blev benyttet til at tilbagediskontere cash flows i DCF modellen. Beta 

blev beregnet ud fra en lineær regression. Grundet den lave beregnede beta, blev der foretaget en 

dataindsamling af beta fra andre kilder. 

Forskellen på den beregnede beta og den observerede var på 0,05. Beta blev efterfølgende opjusteret for 

at tilpasse TDC’s virksomhedsprofil.  

Ved anvendelse af DCF- og EVA modellen, fremkom en værdi af TDC aktien på 37,45 kr. pr. 1. marts 2016. 

Markedsværdien af aktien, blev registreret til 29,8, hvilket var 26 % lavere end den beregnede aktiekurs.  

Herefter blev validiteten af den estimerede aktiekurs testet i en følsomhedsanalyse, for at belyse hvor stor 

påvirkning det havde på kursen, ved ændrede budgetforudsætninger. Analysen viste at WACC faktoren 

havde den største påvirkning af aktieværdien.  

Ved at estimere WACC 0,75 % højere, ville aktiekursen falde med 34 %. Parameter som omsætningsvækst, 

OG og AOH blev endvidere testet i følsomhedsanalysen. Samtlige value drivers bekræftede, at en lille 

ændring havde en påvirkning af den endelig værdi.  

Afslutningsvis blev den relative værdiansættelse benyttet, for yderligere at teste den estimerede aktiekurs.  

Ud fra multiplen EV/EBITDA, viste den relative værdiansættelse en aktiekurs på 49,44 kr.  

På grund af usikkerhederne forbundet med peer group analysen, blev det konkluderet at en estimeret 

aktiekurs på 37,45 kr. var mere retvisende, end estimatet fra den relative model. Konklusionen på opgaven 

er, at handelskursen d. 1 marts 2016 på OMXC20, ikke afspejler TDC’s fremtidige potentiale.  
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Bilag 

Bilag 1 – Reformuleret balance 

 

Driftsaktiver

DK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cash til  driften (1% af omsætning) 262 263 261 246 233 244

Varebeholdning 307 281 317 331 319 311

Tilgodehavende 4.404 4.773 4.430 3.699 3.458 3.131

Tilgodehavende selskabsskat 0 0 0 0 65 5

Periodeafgrænsningsposter 615 579 591 623 660 741

Kortfristede driftsaktiver 5.588 5.896 5.599 4.899 4.735 4.432

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 6.141 6.914 6.977 6.837 7.244 7.035

Skyldig selskabsskat 861 363 379 331 1 0

Periodeafgrænsningsposter 3.072 3.043 2.937 2.958 3.074 3.177

Hensatte forpligtelser 1.050 967 588 511 290 230

Kortfristede driftsforpligtelser 11.124 11.287 10.881 10.637 10.609 10.442

Arbejdskapital -5.536 -5.391 -5.282 -5.738 -5.874 -6.010

Goodwill 15.974 16.220 16.240 16.214 22.004 17.494

Andre immaterielle driftsaktiver 18.825 17.323 16.522 15.197 18.889 16.961

Joint ventures & associerede 144 127 127 68 77 82

Pensionsaktiv 7.487 8.060 7.918 6.708 5.205 5.947

Tilgodehavende 241 278 251 271 312 275

Grunde og bygninger 536 533 524 507 484 474

Netværksinfrastruktur 13.745 13.543 13.626 13.690 15.792 15.784

Driftsmateriale og inventar 990 938 810 780 637 587

Materialle aktiver under opførelse 260 329 377 426 591 1.118

Udskudte skatteaktiver 66 50 80 33 0 0

Periodeafgrænsnings poster 270 305 244 288 310 355

Langfristede driftsaktiver 58.538 57.706 56.719 54.182 64.301 59.077

Udskudt skat 6.486 6.476 5.449 3.953 4.271 4.218

Periodeafgrænsningsposter 971 871 780 633 525 426

Hensatte forpligtelser 974 858 733 960 992 985

Pensionsforpligtelser 73 99 99 92 105 36

Langfristede driftsforpligtelser 8.504 8.304 7.061 5.638 5.893 5.665

Anlægskapital 50.034 49.402 49.658 48.544 58.408 53.412

Netto driftsaktiver (NDA) 44.498 44.011 44.376 42.806 52.534 47.402

Finansiering

DK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Egenkapital

Aktie kapital 20.855 22.244 21.513 20.384 18.543 14.775

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 104 27

Hybrid kapital 0 0 0 0 0 5.552

Egenkapital 20.855 22.244 21.513 20.384 18.647 20.354

Afledte finansielle instrumenter (Langfristede) 0 324 466 137 214 484

Afledte finansielle instrumenter (Kortfristede ) 91 13 20 266 598 484

Likvide beholdning (-1% til  drift) 569 1.226 712 926 4.513 119

Finansielle aktiver 660 1.563 1.198 1.329 5.325 1.087

Lån (Langfristede) 23.428 19.404 23.774 23.356 18.630 27.398

Lån (Kortfristede ) 216 3.816 170 133 20.051 200

Afledte finansielle instrumenter (Langfristede) 0 38 43 186 0 0

Afledte finansielle instrumenter (Kortfristede ) 659 72 74 76 531 537

Finansielle forpligtelser 24.303 23.330 24.061 23.751 39.212 28.135

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 23.643 21.767 22.863 22.422 33.887 27.048

Kontrol = 0 = OK 0 0 0 0 0 0

Samlet finansiering 44.498 44.011 44.376 42.806 52.534 47.402
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Bilag 2 – Reformuleret resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

DKK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 26.167 26.304 26.116 24.605 23.344 24.366

Driftsomkostninger (cost of goods) -6.747 -7.132 -7.598 -6.814 -6.252 -6.882

Bruttoresultat (gross profit) 19.420 19.172 18.518 17.791 17.092 17.484

Eksterne omkostninger -4.517 -4.215 -3.893 -3.451 -3.376 -3.625

Personale omkostninger -4.762 -4.641 -4.423 -4.256 -3.993 -4.195

EBITDA fra primær drift 10.141 10.316 10.202 10.084 9.723 9.664

Afskrivninger (depreciation) -2.660 -2.703 -2.707 -2.751 -2.650 -3.116

Nedskrivninger (amortization) -2.603 -2.471 -2.317 -2.187 -2.035 -2.133

Impairment loss -93 -53 -38 -100 -43 -62

EBIT (før skat) 4.785 5.089 5.140 5.046 4.995 4.353

Rapporteret skat -782 -1.131 -602 -399 -341 -659

Skatteskjold på finansielle poster 398 326 278 255 225 227

Skatteskjold på andet driftsoverskud 179 60 159 221 291 1.168

Core driftsoverskud fra salg (efter skat) 4.580 4.344 4.975 5.123 5.170 5.089

Andre indtægter og omkostninger 631 624 118 65 81 145

Særlige poster -1.347 -864 -753 -948 -1.268 -5.116

Skatteeffekt -179 -60 -159 -221 -291 -1.168

Andet driftsoverskud (efter skat) -895 -300 -794 -1.104 -1.478 -6.139

Anden totalindkomst (dirty surplus) -371 319 -244 -1.293 -2.174 78

Resultat af joint ventures & associerede virksomheder 13 -25 763 41 -10 1

Værdi- og valutakursreguleringer 95 425 -116 69 -320 -232

Renter på pensionsaktiver 0 0 346 266 233 88

Samlet driftsoverskud (efter skat) (NOPAT) 3.422 4.763 4.930 3.102 1.421 -1.115

Renteindtægter 401 408 172 45 115 27

Renteomkostninger -1.992 -1.713 -1.284 -1.066 -1.033 -991

Skatteskjold på finansielle poster -398 -326 -278 -255 -225 -227

Skat % DK 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,5% 23,5%

Netto finansielle omkostninger (NFO) (efter skat) -1.591 -1.305 -1.112 -1.021 -918 -964

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 -11 -83

Årets resultat af ophørte aktiviteter 1.203 -5 0 0 776 0

Totalindkomst før minoriteter 2.636 3.127 3.540 1.826 1.054 -2.306

Totalindkomst i  alt 2.636 3.127 3.540 1.826 1.054 -2.306

Kontrol = 0 = OK 0 0 0 0 0 0
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Bilag 3 – Officiel balance 

 

 

 

Driftsaktiver

DK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anlægsaktiver

Goodwill  15.974  16.220  16.240  16.214  22.004  17.494 

Andre immaterielle aktiver  18.825  17.323  16.522  15.197  18.889  16.961 

Total immaterielle aktiver  34.799  33.543  32.762  31.411  40.893  34.455 

Grunde og bygninger  536  533  524  507  484  474 

Netværksinfrastruktur  13.745  13.543  13.626  13.690  15.792  15.784 

Driftsmateriale og inventar  990  938  810  780  637  587 

Materialle aktiver under opførelse  260  329  377  426  591  1.118 

Total materielle aktiver  15.531  15.343  15.337  15.403  17.504  17.963 

Pensionsaktiver  7.487  8.060  7.918 6708  5.205  5.947 

Tilgodehavende  241  278  251 271  312  275 

Udskudte skatteaktiver  66  50  80 33

Joint ventures & associerede  144  127  127 68  77  82 

Afledte finansielle instrumenter 0 324 466 137  214  484 

Periodeafgrænsnings poster 270 305 244 288  310  355 

Andre anlægsaktiver  8.208  9.144  9.086  7.505  6.118  7.143 

Anlægsaktiver i alt  58.538  58.030  57.185  54.319  64.515  59.561 

Omsætningsaktiver

Varebeholdning  307  281  317  331  319  311 

Tilgodehavende  4.404  4.773  4.430  3.699  3.458  3.131 

Tilgodehavende selskabsskat 0 0 0 0  65  5 

Afledte finansielle instrumenter 91 13 20 266  598  484 

Periodeafgrænsnings poster 615 579 591 623  660  741 

Total tilgodehavende  5.417  5.646  5.358  4.919  5.100  4.672 

Likvide beholdning  831  1.489  973  1.172  4.746  363 

Omsætningsaktiver i alt  6.248  7.135  6.331  6.091  9.846  5.035 

Aktiver i alt  64.786  65.165  63.516  60.410  74.361  64.596 

 Egenkapital 

 Aktiekapital  992  825  825  812  812  812 

 Reserver for valutaregulering  -621  -616  -542  -691  -1.604  -2.019 

 Reserver for pengestrømme 0  116  110  -126  -123  -247 

 Overført resultat  20.484  20.129  19.222  18.603  18.656  16.229 

Foreslået udbytte 0 1.790 1.898 1.786  802 0

 Moderselskabetsaktionærernes andel af egenkapital  20.855  22.244  21.513  20.384  18.543  14.775 

 Hybrid kapital 0 0 0 0 0  5.552 

 Minoritetsinteresser 0 0 0 0  104  27 

 Egenkapital i alt  20.855  22.244  21.513  20.384  18.647  20.354 

 Passiver 

 Langfristede forpligtelser 

 Udskufte skatteforpligtelser  6.486  6.476  5.449  3.953  4.271  4.218 

 Hensatte forpligtelser  974  858  733  960  992  985 

 Pensionsforpligtelser  73  99  99  92  105  36 

 Lån  23.428  19.404  23.774  23.356  18.630  27.398 

Periodeafgrænsnings poster  971  871  780  633  525  426 

Afledte finansielle instrumenter 0 38 43 186 0 0

 Langfristede forpligtelser i alt  31.932  27.746  30.878  29.180  24.523  33.063 

 Kortfristede forpligtelser 

 Levandørgæld  4.018  4.228  4.349  4.273  4.974  4.894 

 Andre forpligtelser 2.123 2.686 2.628 2.564 2.270 2.141

 Income tax payable 861 363 379 331 1 0

 Leverandørgæld og andre forpligtelser  7.002  7.277  7.356  7.168  7.245  7.035 

 Loans  216  3.816  170  133  20.051  200 

 Derivative financial instruments  659  72  74  76  531  537 

 Deferred income (periodeafgrænsningsposter)  3.072  3.043  2.937  2.958  3.074  3.177 

 Provisions (hensatte forpligtelser)  1.050  967  588  511  290  230 

 Total current liabilities  4.997  7.898  3.769  3.678  23.946  4.144 

 Total liabilities  43.931  42.921  42.003  40.026  55.714  44.242 

 Total Equity and liabilities  64.786  65.165  63.516  60.410  74.361  64.596 
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Bilag 4 – Officiel resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning  26.167  26.304  26.116  24.605  23.344  24.366 

Driftsomkostninger  -6.747  -7.132  -7.598  -6.814  -6.252  -6.882 

Bruttoresultat  19.420  19.172  18.518  17.791  17.092  17.484 

Eksterne omkostninger  -4.517  -4.215  -3.893  -3.451  -3.376  -3.625 

Personale omkostninger  -4.762  -4.641  -4.423  -4.256  -3.993  -4.195 

Andre indtægter  631  624  118  65  81  145 

Resultat før øvrige poster  10.772  10.940  10.320  10.149  9.804  9.809 

Afskrivninger  -2.660  -2.703  -2.707  -2.751  -2.650  -3.116 

Afmortiseringer  -2.603  -2.471  -2.317  -2.187  -2.035  -2.133 

Nedskrivninger  -93  -53  -38  -100  -43 -62

Resultat af primær drift før særlige poster  5.416  5.713  5.258  5.111  5.076  4.498 

Særlige poster  -1.347  -864  -753  -948  -1.268  -5.116 

Driftsresultat (EBIT)  4.069  4.849  4.505  4.163  3.808  -618 

Resultat af join ventures & associerede  13  -25  763  41  -10  1 

Dagsværdireguleringer  115  374  -65  62  -212  88 

Valutakursreguleringer  -20  51  -51  7  -108  -320 

Renter af pensionsaktiver 0 0 346 266 233  88 

Finansielle indtægter  401  408  172  45  115  27 

Finansielle udgifter  -1.992  -1.713  -1.284  -1.066  -1.033  -991 

Resultat før skat  2.586  3.944  4.386  3.518  2.793  -1.725 

Skat af årets resultat  -782  -1.131  -602  -399  -341  -659 

Årets resultat før ophørte aktiviteter  1.804  2.813  3.784  3.119  2.452  -2.384 

Resultat fra ophørte aktiviteter  1.203  -5 0 0  776 0

Årets resultat  3.007  2.808  3.784  3.119  3.228  -2.384 

Aktionærer  2.636  3.127  3.540  1.826  1.065  -2.223 

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 -11 -83

Resultatdisponering  2.636  3.127  3.540  1.826  1.054  -2.306 

Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder 2.041 6 74 -149 -913 -415

Valutasikring af nettoinvesteringer i  udenlandske virksomheder -706 0 0 0 0 0

Tilbageførsel af valutakursreguleringer fra udenlandske virksomheder -1.234 -1 0 0 0 0

Dagsværdireguleringer af sikring af pengestrømme 0 266 -140 -285 -267 -38

Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter ti l  sikring af pengestrømme overført ti l  resultatopgørelsen 0 -150 0 0 0 0

Dagsværdireguleringer af sikring af pengestrømme overført ti l  finansielle omkostninger 0 0 134 49 25 -86

Dagsværdireguleringer af sikring af pengestrømme overført ti l  investering i  virksomheder 0 0 -415 -1.281 245 0

Værdiregulering af ydelsesbaserede pensionsordninger -394 198 103 280 -1.650 785

Skat af værdiregulering af ydelsesbaserede pensionsordninger -78 0 0 93 386 -168

Anden totalindkomst  -371  319  -244  -1.293  -2.174  78 

Totalindkomst i alt  2.636  3.127  3.540  1.826  1.054  -2.306 
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Bilag 5 – Nøgletal 

 

 

 

Udvidet Dupont 2011 2012 2013 2014 2015

Gennemsnitstal

Netto driftsaktiver (IC/NDA) 44.254 44.194 43.591 47.670 49.968

Egenkapital (EQ/EK) 21.550 21.879 20.949 19.516 19.501

Netto finansielle forpligtelser (NIBD/NFF) 22.705 22.315 22.643 28.155 30.468

Driftsoverskud (NOPAT/DO) 4.093 4.847 4.016 2.262 153

EBIT (efter skat) 4.343 4.550 4.859 4.891 4.400

ROE 12% 16% 14% 6% -4%

SPREAD 2% 5% 4% 1% -3%

r 7,0% 5,8% 4,9% 3,6% 3,0%

NFO 1.591 1.305 1.112 1.021 918

FGEAR 1,05 1,02 1,08 1,44 1,56

NFF 22.705 22.315 22.643 28.155 30.468

EK 21.550 21.879 20.949 19.516 19.501

ROIC 9,2% 11,0% 9,2% 4,7% 0,3%

DO 4.093 4.847 4.016 2.262 153

NDA 44.254 44.194 43.591 47.670 49.968

OG(DO) 16% 19% 16% 10% 1%

OG(EBIT) 17% 17% 20% 21% 18%

AOH 0,59 0,59 0,56 0,49 0,49

FCF 4.579 4.482 5.586 -7.467 5.286

DO 4.093 4.847 4.016 2.262 153

∆NDA -487 365 -1.570 9.728 -5.133

Profitanalyse

Grossprofit-% 73% 71% 72% 73% 72%

EBITDA-% 39% 39% 41% 42% 40%

EBIT-% 17% 19% 21% 22% 21%

NOPAT-% 18% 19% 13% 6% -5%

Omsætningsanalyse af drivere 2011 2012 2013 2014 2015

1/AOH 1,68 1,69 1,77 2,04 2,05

1/Anlægskapital 1,89 1,90 2,00 2,29 2,29

1/Arbejdskapital 0,21 0,20 0,22 0,25 0,24



Værdiansættelse af TDC A/S   

 93 

Bilag 6 – WACC 

 

 

 

 

 

 

Bogførte værdier

WACC beregning 2015

NFF 27.048

EK 20.354

Risiko-fri rente 2,5%

Selskabsspecifikt risikotil læg 3,5%

Afkastkrav på gæld, rd 6,0%

Risiko-fri rente 2,5%

Adjusted beta 0,87

Risikopræmie 6,5%

Afkastkrav på EK, re 8,2%

WACC 6,9%

Markedsværdier

WACC 2015 2014 2013 2012 2011

Antal aktier 10.281.931 11.723.513 13.115.723 26.115.823 8.367.121

Aktiekurs 34,39 47,23 52,60 40,04 46,06

Markedsværdien af egenkapitalen 35.360 55.370 68.989 104.568 38.539

Markedsværdien af gælden 27.048 33.887 22.422 22.863 21.767

Totale markedsværdi 62.407 89.258 91.411 127.431 60.306

Egenkapital andel 56,66% 62,03% 75,47% 82,06% 63,91%

Fremmedkapital andel 43,34% 37,97% 24,53% 17,94% 36,09%

Adjusted beta (β) 0,87

Risikofri rente (rf) 2,5%

Risikopræmie (rm - rf) 6,5%

Afkastkrav til egenkapitalen (re) 8,17%

Risikofrie rente (rf) 2,5%

Selskabsspecifikke risikotil læg (r s) 3,50%

Selskabsskatteprocent (t) 22,00%

Afkastkrav til fremmedkapital (rd) 4,68%

WACC 6,21%
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Bilag 7 – Budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TV-

Periode 

DKK. mio. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omsætning

Mobil 7.653 7.542 6.725 5.954 5.357 4.565 4.337 4.423 4.556 4.784 5.023 5.274 5.485 5.650 5.819 5.936 6.054

Fastnet 5.636 5.139 4.638 4.007 3.288 3.210 2.889 2.600 2.340 1.989 1.691 1.437 1.250 1.125 1.046 994 944

TV 3.247 3.562 3.937 4.139 4.464 5.963 6.559 7.215 7.937 8.572 9.257 9.998 10.698 11.233 11.570 11.917 12.274

Internet & netværk 7.210 7.100 7.111 6.906 6.307 6.141 6.202 6.326 6.453 6.582 6.714 6.848 6.985 7.125 7.267 7.412 7.561

Øvrige 2.421 2.961 3.705 3.599 3.928 4.487 4.936 5.429 5.972 6.569 7.226 7.949 8.585 9.100 9.464 9.653 9.846

Samlet 26.167 26.304 26.116 24.605 23.344 24.366 24.923 25.995 27.258 28.496 29.911 31.506 33.003 34.233 35.167 35.913 36.680

Omsætningsvækst

Mobil -1% -11% -11% -10% -15% -5% 2% 3% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2%

Fastnet -9% -10% -14% -18% -2% -10% -10% -10% -15% -15% -15% -13% -10% -7% -5% -5%

TV 10% 11% 5% 8% 34% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 7% 5% 3% 3% 3%

Internet & netværk -2% 0% -3% -9% -3% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Øvrige 22% 25% -3% 9% 14% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 8% 6% 4% 2% 2%

Samlet 1% -1% -6% -5% 4% 2,3% 4,3% 4,9% 4,5% 5,0% 5,3% 4,8% 3,7% 2,7% 2,1% 2,14%

Value drivers

OG 16% 19% 16% 10% 1% 10% 11% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

AOH 0,59 0,59 0,56 0,49 0,49 0,46 0,45 0,44 0,48 0,50 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Samlet DO 4.093 4.847 4.016 2.262 153 2.492 2.859 3.271 3.705 3.888 4.096 4.290 4.450 4.572 4.669 4.768

NDA 44.254 44.194 43.591 47.670 49.968 54.181 57.766 61.950 59.367 59.823 60.589 63.468 65.832 67.628 69.063 70.539

ROIC 9,2% 11,0% 9,2% 4,7% 0,3% 4,6% 5,0% 5,3% 6,2% 6,5% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%

ROIC-WACC spread 3,04% 4,76% 3,00% -1,47% -5,91% -1,61% -1,26% -0,93% 0,03% 0,29% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%

Regnskabstal Vækst periode Nedtrapning
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Bilag 8 – DCF model 

 

 

Bilag 9 – EVA model  

 

 

 

 

TDC (mio kr) 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B TV-Periode

DO 2.492                   2.859          3.271           3.705           3.888           4.096           4.290           4.450           4.572           4.669           4.768             

Δ NDA 4.213                   3.585          4.185           -2.583         456              767              2.879           2.364           1.797           1.434           1.477             

FCF (DO - Δ NDA) -1.720                  -725            -914             6.288           3.433           3.329           1.412           2.086           2.775           3.234           3.292             

NDA 54.181                 57.766        61.950        59.367        59.823        60.589        63.468        65.832        67.628        69.063        70.539           

TV-værdi 80.829           

WACC 0,062             

Diskonteringsfaktor 0,94                     0,89            0,83             0,79             0,74             0,70             0,66             0,62             0,58             0,55             0,55                

Diskonteret FCF -1.620                  -643            -763             4.941           2.540           2.319           926              1.288           1.614           1.771           44.247           

Værdi af TDC

Antal aktier 812.000.000      

Egen beholdning 10.281.931         

Aktier i  markedet 801.718.069      

PV af FCF for budgetperioden 12.373                 

PV af FCF for terminalperioden 44.247                 

Enterprise value af TDC 56.620                 

NFF 27.048                 

Fair value 29.573                 

Tidsjustering frem til  1. marts 2016 1,015                   

Fair value efter tidsjustering 30.021                 

Værdi pr. Aktie 37,45                   

TDC (mio. DKK) 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B TV-Periode

DO 2.492                 2.859         3.271           3.705           3.888           4.096           4.290           4.450           4.572           4.669           4.768               

WACC * NDA(t-1) 3.103                 3.365         3.588           3.848           3.687           3.715           3.763           3.942           4.089           4.200           4.289               

EVA -611                   -506           -317             -143             201              380              527              508              483              468              479                   

NDA 54.181               57.766       61.950        59.367        59.823        60.589        63.468        65.832        67.628        69.063        70.539             

TV-værdi 11.766             

WACC 0,062               

Diskonteringsfaktor 0,94                    0,89            0,83             0,79             0,74             0,70             0,66             0,62             0,58             0,55             0,55                  

Diskonteret EVA -575                   -448           -264             -112             149              265              346              314              281              256              262                   

Værdi af TDC

Antal aktier 812.000.000     

Egen beholdning 10.281.931       

Aktier i  markedet 801.718.069     

PV af EVA for budgetperioden 211                     

PV af EVA for terminalperioden 6.441                 

NDA 49.968               

Enterprise value af TDC 56.620               

NFF 27.048               

Fair value 29.573               

Tidsjustering frem til  1. marts 2016 1,015                 

Fair value efter tidsjustering 30.021               

Værdi pr. Aktie 37,45                 
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Bilag 10 – Segment info  

 

 

Mobil

DKK mio. 2011 2012 2013 2014 2015

Segment omsætning  7.542  6.725  5.954  5.357  4.565 

DKK vækst -1% -11% -11% -10% -15%

ARPU  167  141  139  127  112 

ARPU vækst -9% -16% -1% -9% -11%

Internet & netværk

DKK mio. 2011 2012 2013 2014 2015

Segment omsætning  7.100  7.111  6.906  6.307  6.141 

DKK vækst -2% 0% -3% -9% -3%

ARPU  235  230  210  207  200 

ARPU vækst 0% -2% -9% -1% -4%

TV

DKK mio. 2011 2012 2013 2014 2015

Segment omsætning  3.562  3.937  4.139  4.464  5.963 

DKK vækst 10% 11% 5% 8% 34%

ARPU  274  274  270  267  269 

ARPU vækst -9% 0% -1% -1% 1%

Fastnettelefoni

DKK mio. 2011 2012 2013 2014 2015

Segment omsætning  5.139  4.638  4.007  3.288  3.210 

DKK vækst -9% -10% -14% -18% -2%

ARPU  221  194  189  183  179 

ARPU vækst -3% -12% -3% -3% -2%

Øvrige og andet tjenester

DKK mio. 2011 2012 2013 2014 2015

Segment omsætning  2.961  3.705  3.599  3.928  4.487 

DKK vækst 22% 25% -3% 9% 14%

TDC Group 2011 2012 2013 2014 2015

Omsætning  26.304  26.116  24.605  23.344  24.366 

DKK vækst 1% -1% -6% -5% 4%

Vægtet ARPU  224  210  202  196  190 

Vægtet ARPU vækst -5% -7% -4% -3% -3%

Segment omsætningsvækst 2011 2012 2013 2014 2015

Mobil -1% -11% -11% -10% -15%

TV 10% 11% 5% 8% 34%

Fastnet -9% -10% -14% -18% -2%

Internet & netværk -2% 0% -3% -9% -3%

Øvrige og andet tjenester 22% 25% -3% 9% 14%

Trendanalyse (År 2010=100) Common-size %

Samlet segment info 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Mobil  7.542  6.725  5.954  5.357  4.565 99 88 78 70 60 29% 26% 23% 20% 17%

TV  3.562  3.937  4.139  4.464  5.963 110 121 127 137 184 14% 15% 16% 17% 23%

Fastnet  5.139  4.638  4.007  3.288  3.210 91 82 71 58 57 20% 18% 15% 13% 12%

Internet & netværk  7.100  7.111  6.906  6.307  6.141 98 99 96 87 85 27% 27% 26% 24% 23%

Øvrige og andet tjenester  2.961  3.705  3.599  3.928  4.487 122 153 149 162 185 11% 14% 14% 15% 17%

Samlet  26.304  26.116  24.605  23.344  24.366 101  100  94  89  93 101% 100% 94% 89% 93%


