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DEL I - INTRODUKTION 

INDLEDNING 

Der har igennem de senere år været meget tale om kapitalfonde og disses aggressive opkøb af virk-

somheder. Senest i dag (2. maj 2009) hørte jeg, i fodgængerovergangen, et middel aldrende par tale 

om emnet. Manden sagde til damen: ”Jamen kapitalfonde, de er jo fuldstændig ligeglade med det 

hele – de skal bare tjene penge”. Det er min opfattelse, at mange deler denne holdning og samme 

tanke har også strejfet mig et par gange. 

Da jeg begyndte at overveje mit emne til denne rapport, for ca. 1½ år siden, fandt jeg interesse i, at 

finde ud af, hvad kapitalfonde egentlig er for en størrelse. Er kapitalfonde bare en række mennesker, 

der ønsker at høste penge ud af virksomhederne? Er kapitalfonde en del af et større ”netværk” – 

eller er det ”bare” kapitalfonde? Dét skulle være en del af mit emne. 

Efter nærmere eftertanke kunne jeg konstatere, at jeg ikke havde hørt om opkøb af ejendomsselska-

ber. I kraft af min interesse for ejendomsmarkedet og i særdeleshed det børsnoterede ejendomssel-

skab Jeudan A/S, fandt jeg det interessant at se nærmere på årsagerne herfor. Er det fordi jeg ikke 

har hørt ordentligt efter, eller er det fordi ejendomsselskaber ikke passer ind i fondenes strategi? 

Giver de ikke nok i afkast? Eller har fondene bare ikke fået øjne op for dette marked endnu?  

Ovenstående overvejelser danner således grundlag for mit emnevalg og problemformulering.  
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PROBLEMFORMULERING OG METODE 

Er det børsnoterede ejendomsselskab Jeudan et relevant opkøbsemne for en Private Equity Real 

Estate Fond? 

Ovenstående belyses ved følgende fremgangsmåde: 

I rapportens Del II og Del III gives en beskrivelse af markederne for Private Equity og Private Equity 

Real Estate. Hvilke typer af fonde findes der, hvilke strategier opererer fondene ud fra og hvilke dri-

vere ligger til grund for værdiskabelse? Hvordan har markederne udviklet sig historisk og hvordan 

kan fremtiden se ud?  

I rapportens Del IV analyseres den konkrete case: Opkøb af Jeudan.  

Casen beskrives fra det øjeblik fonden skal udse sig en targetvirksomhed, til vurdering af det angivne 

targets attraktivitet.  

Med udgangspunkt i gængse værdiansættelsesmetoder, estimeres værdien af Jeudan. Hvad er vær-

dien af Jeudan ud fra den nuværende strategi, hvad er værdien med udgangspunkt i en Business Case 

og hvad er Market Cap? Hvordan adskiller værdiansættelserne sig fra hinanden? Giver en eventuel 

investering et tilstrækkeligt afkast til, at det er interessant for en fond at investere i selskabet?  

Værdiansættelserne foretages med udgangspunkt i såvel strategisk som finansiel analyse af Jeudan. 

AFGRÆNSNING 

I nærværende rapport indeholdes ikke analyse af følgende relevante punkter:  

• Udviklingen indenfor de enkelte strategier Private Equity fonde arbejder efter. 

• Udviklingen indenfor de enkelte strategier Private Equity Real Estate fonde arbejder efter, med 

undtagelse af debt fonde, hvor udvikling samt fremtid beskrives. Afgrænsningen fortages idet det 

ikke har været muligt for mig, at finde information omkring disse forhold. 

• Værdiskabende drivere knyttet til de enkelte strategier. 

• Performancemålepunkter for Private Equity fonde, herunder specielt IRR , samt hvilke niveauer 

fondene arbejder efter. 

• Fondenes incitament for at eksistere, herunder management fee’s. 

• Juridiske aspekter i såvel etablering og administration af Private Equity fonde. 

• Finansiering af fondes virksomhedsopkøb, herunder mulig finansieringsstruktur og seneste udvik-

ling i disse.  
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• Rentefradragsretten i forhold til den seneste skattereform af 2006. 

• Overholdelse af regnskabsregler og Corporate Governance for Private Equity fonde. 

• Juridiske aspekter omkring opkøb af en virksomhed, herunder også juridisk due diligence. 

• Økonomisk, kommerciel og teknisk due diligence. 

• Skattemæssige forhold i forbindelse med køb og salg af virksomheder  

• Kulturelle og organisatoriske aspekter ved opkøb.  

• Praktikken omkring fremsættelse af bud, samt forhandlingsproces. 

• Potentielle rådgivende aktører til foreståelse af due diligence processen. 

• Praktikken omkring eksekvering af business planer ved opkøb, samt post merger integration. 

• Planlægning af exitstrategi, herunder udførsel af denne. 

• Værdiansættelse af hver enkel ejendom, samt stillingstagen til optimeringsmuligheder på hver 

enkel ejendom – der åbnes først op for materiale hertil i due diligenceprocessen.  

• Skattemæssig behandling i forbindelse med investeringsejendomme, herunder beregning og 

behandling af udskud skat, genvundne afskrivninger.  

• Mulighederne for kun at købe en del af koncernen – f.eks. kun investeringsejendommene og 

frasalg af Servicepartner. 

• Identifikation af region og andre target enheder. 

• Værdiansættelse til værdi i dag - dvs. maj 2009.  

• Anvendelse af flere modeller til strategisk analyse samt værdiansættelse. 
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LITTERATURSTUDIER 

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten har jeg erfaret, at skreven litteratur omkring emnet, er 

forholdsvis begrænset og det der findes er ganske bekosteligt. Jeg har derfor i høj grad søgt inspirati-

on i artikler, newsletters fra større aktører på ejendomsmarkedet, samt diverse hjemmesider.  

Særligt har jeg søgt inspiration i materiale, herunder statistikker, newsletters, årsrapporter m.m., ved 

Prequin Ltd., som udbyder opdateret datamateriale omkring hele Private Equity industrien. Preqin 

skriver på hjemmesiden, at Preqin har opbygget et ry for, at bibringe omfattende og kvalitativ infor-

mation til deres kunder. Det er min opfattelse af Preqin lever op til dette ry. Jeg har i en kortere peri-

ode haft adgang til samtlige statistikker ved, at oprette et abonnement på prøve, idet abonnemen-

terne er ganske bekostelige. Der findes en del organisationer som leverer datamateriale og jeg fandt 

det relevant, at søge data flere steder fra for, at se om der er konsensus i data. Det var imidlertid ikke 

muligt at oprette prøveabonnementer hos disse organisationer, ej heller at hente gratis data. Således 

har jeg i stort omfang anvendt Preqins data i min analyse af Private Equtiy og Private Equity Real 

Estate. Det har ikke lykkes at afklare Preqins ejerstruktur, hvilket er særdeles relevant. Er Preqin ejet 

af en række Private Equity fonde, kan der være sammenfaldende interesser, hvorimod uafhængighed 

sikrer objektive data. Jeg har dette in mente i brugen af data. 

For så vidt angår artikler har jeg primært fundet disse i Magasinet Ejendom, ligesom jeg sideløbende 

har fulgt med i diverse medier. Artiklerne fremstår ofte med en forudindtaget holdning til emnet, 

afhængig af hvem der skriver denne, eller hvem der har udtalt sig og jeg har i den forbindelse for-

holdt mig kritisk til analyser og konklusioner.  

Størstedelen af de anvendte data omkring ejendomsmarkedet, er indhentet fra dels Oline Lokalbørs-

Statistikken, dels Sadolin og Albæk.  Disse to kilder er uafhængige parter og data kan vurderes som 

særdeles brugbare og pålidelige.  

Desuden har jeg afholdt en del samtaler med personer i mit netværk, som i øvrigt rettes en stor tak 

til. Disse personer er Jens Peter Toft, ejer af rådgivningsvirksomhed Toft Advice, Morten Sløk-Jensen, 

associate director i Danske Markets Corporate Finance, Morten Aagaard, underdirektør i Jeudan A/S, 

Per Wetke Hallgren, adm. direktør i Jeudan A/S og Peter Toftager Ejlersen, vejleder og Head of Real 

Estate Denmark SEB. Disse personer har igennem hele processen inspireret mig såvel fagligt, som 

personligt, hvilket har været til stor nytte. Desuden rettes en tak til Martin Vædele, finansrådgiver i 

Danske Bank, som har bidraget med korrekturlæsning og faglig inspiration.  

Ovenstående kilder vurderes at være særdeles kompetente. Ved mine samtaler med kilderne i Jeu-

dan A/S, har jeg forholdt mig kritisk til udsagn og holdninger. De øvrige kilder anses for uafhængige.
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DEL II - PRIVATE EQUITY  

INTRODUKTION 

Private Equity er en såkaldt ”alternativ aktivklasse” og overordnet set en form for mellem- eller lang-

fristet risikovillig virksomhedsfinansiering, som stilles til rådighed til gengæld for en unoteret aktie-

post i virksomheden. Formålet for virksomheden kan være finansiering i forbindelse med opstart, 

vækst, strategiske virksomhedsopkøb, omstruktureringer, ejerskifte eller turnaround. Private Equity 

er for virksomheden et alternativ til selvfinansiering via venner, familie eller Business Angels, hvilket 

kan være relativt nemt, men sjældent en særligt langsigtet løsning. Desuden ville denne form for 

kapitalindskydere sjældent spille en særlig effektiv rolle i relation til at støtte virksomheden, f.eks. 

med strategiske tiltag. 

Som børsnoteret virksomhed er det muligt at hente kapital via børsen, i form af kapitaludvidelse, 

men en børsnoteret virksomhed er imidlertid underlagt kortsigtede resultatkrav af dennes aktionæ-

rer, samt krav om god selskabsledelse (Corporate Governance). Dette kan påtvinge ledelsen at flytte 

fokus fra overskudsdannelse til opfyldelse af diverse forpligtelser fra virksomhedens interessenter.  

For nogle virksomheder foreligger mulighed for finansiering via fremmedkapital, hvor afkastkravet 

oftest ikke er lige så højt, som fra indskydere af kapital. Ulemperne ved fremmedkapital er dog, at 

långivere kræver sikkerhedsstillelse i form af garantier, kautioner og ejerpant, hvilket kan give udfor-

dringer for iværksættervirksomheder, som ingen aktiver har. 

Med et langsigtet perspektiv lader Private Equity investorerne som regel virksomheden fokusere på 

den langsigtede strategi og i ro og mag gennemføre tiltag, der på sigt er værdiskabende for virksom-

heden og dennes investorer. 

Det overordnede mål for en Private Equity investor er, at udpege virksomheder med vækstpotentiale 

og med sin kapital, viden og strategi, at styrke virksomheden til at skabe værdi. Derved kan investor 

på længere sigt opnå et afkast ved, at gøre exit i form af frasalg til anden Private Equity investor eller 

børsnotering af selskabet. 

Private Equity investor er velhavende personer eller institutionelle investorer der indskyder kapital 

direkte ind i en virksomhed. Det ses dog som regel, at kapitalen indskydes indirekte via en Private 

Equity fond eller såkaldte Fund of Funds1. Eksempler på strukturer ses af nedenstående Figur 1. 

                                                           
1 Fund of Funds = fond der investerer i en række af fonde 
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PRIVATE EQUITY FONDE 

I det følgende gives en kort introduktion til, hvordan Private Equity fonde etableres og administreres, 

samt i hvilke forskellige stadier af en virksomheds livscyklus fondene investerer.  

Desuden ses på et udvalg fondstyper og i nogen udstrækning beskrive disses kendetegn og investe-

ringsstrategier. Læseren vil herudover få en idé om, hvorfor investorer investerer i Private Equity 

fonde og hvordan fondene kan skabe værdi. 

Afslutningsvist gives på et overordnet plan et indblik i den historiske, nuværende og fremtidige udvik-

ling på Private Equity markedet.  

Formålet med introduktionen til Private Equity er, at give læseren et fundament for dennes senere 

læsning om og forståelse af Private Equity Real Estate. 

HVORDAN ETABLERES OG ADMINISTRERES PRIVATE EQUITY FONDE? 

Private Equity fonde etableres af investeringsselskaber (General Partners (GP’s)), som indsamler ka-

pitaltilsagn fra relevante investorer (Limited Partners (LP’s)). Investorerne ses ofte at være pensions-

kasser, forsikringsselskaber eller andre institutionelle investorer. Når fonden er etableret administre-

res denne af en manager, som udvælger virksomheder med vækstpotentiale ud fra den aftalte stra-

tegi. Investorerne har ikke nogen direkte involvering i denne beslutningsproces, men involveres først 

når manageren finder en passende virksomhed til investering og ”kalder” den nødvendige kapital hos 

de investorer, der har givet kapitaltilsagn. På dette tidspunkt leverer alle involverede investorer kapi-

tal pro rata til den givne investering og modtager aktier i virksomheden. 

 

Figur 1 Kilde: Søren Plesner fra artiklen "Private Equity - Finans/Invest 08/03 side 16 
 

Fund of Funds
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Investor

Porteføljevirksomheder

PE Fond
(General Partner - GP)

Investor
(Limited Partner - LP)

Porteføljevirksomheder

Investor

Virksomhed



DEL II – PRIVATE EQUITY 

7 
 

Manageren følger investeringerne tæt, deltager i forhandlinger og planlægger exit strategi ud fra 

markedets konditioner og de aftalte spilleregler. Når manageren exitter investeringen (typisk efter 5-

10 år), fordeles den indbragte kapital til investorerne på pro rata basis ud fra deres initiale investe-

ring.  

Investors mål er ikke at overtage kontrollen af virksomheden, men med sin kapital at muliggøre til-

tag, der kan bidrage til værdiskabelse. 

FORSKELLIGE STADIER I VIRKSOMHEDENS LIVSCYKLUS 

Fondene bidrager med kapital i forskellige stadier i en virksomheds livscyklus, afhængig af hvilken 

strategi fonden opererer efter. Stadierne spænder lige fra Seed til Transfer/Succession.   

Seed stadiet er det stadie hvor der bidrages til finansiering af research og udvikling af idéer eller kon-

cepter, inden virksomheden når opstartsfasen. Investorerne i dette stadie ses primært at være Busi-

ness Angels2, som hjælper med at søsætte projekter med deres private midler, men kan i visse tilfæl-

de også være fonde. 

Start-up stadiet er hvor fonden bidrager med finansiering af produktudvikling og markedsføring til 

virksomheder der stadig er i opstartsfasen eller som netop har startet produktion, men endnu ikke 

har nogen kommerciel omsætning. Desuden bidrager fonden i denne fase med forretningsplaner og 

selve opstarten af forretningen.  

Post-creation er det stadie hvor virksomheden har udviklet produktet og behøver kapital til, at igang-

sætte produktion og salg. På dette stadie er der endnu ikke noget profit at hente. 

Expansion/Development er det stadie hvor virksomheden har nået, eller er ved at nå, kapitalmæssig 

breakeven og har brug for kapital til at udvide produktionskapacitet, udvikle nye produkter, finansie-

ring af akkvisitioner eller forøgelse af virksomhedens arbejdskapital. 

I en periode med høj vækst kræves forholdsvis store mængder af likviditet og virksomheden må bevi-

se at væksten er balanceret, således der ikke tabes penge på væksten. Investorer foretrækker inve-

stering i virksomheder hvor der i forvejen er en høj grad af investeret kapital, samt robuste virksom-

heder der har vist evne til udvikling og værdiskabelse. Ovenstående gør sig også gældende for turna-

round virksomheder, samt virksomheder der går fra at være privatejede til børsnoterede.  

                                                           
2 Definition jf. www.altassets.com:”Individuals who provide seed or start-up finance to entrepreneurs in return for equity. Angels usually 

contribute a lot more than pure cash - they often have industry knowledge and contacts that they can pass on to entrepreneurs. Angels 

sometimes have non-executive directorships in the companies they invest in.” 
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Transfer/Succession er det sidste stadie hvor finansieringen ofte handler om, at gennemføre en 

buyout eller buyin. Buyout eller buyin ses i forbindelse med hel eller delvis tilbagetrækning af virk-

somhedens leder, når en stor virksomhed afhænder en forretningsenhed eller ved aktietilbagekøb fra 

familiemedlemmer eller andre investorer.  

Finansieringen består i etablering af et holdingselskab, som via gældsoptagelse erhverver driftssel-

skabet eller aktiviteten i dette. Holdingselskabet etableres af den eksisterende ledelse (i tilfælde af 

buyout) eller af den nye ledelse (i tilfælde af buyin). Denne form for finansiering kaldes ”Debt-Push-

Down”. Holdingselskabet tilbagebetaler sin akkvisitionsgæld ved løbende at modtage udbytte fra 

driftsselskabet. En sådan struktur kan således kun lade sig gøre i en eksisterende virksomhed, hvor 

der er positivt cash flow pt. og fremadrettet.  

Opkøb sikrer videreførelse af driften i et selskab, under optimale og effektive forhold. Dette kunne 

for eksempel være i forbindelse med generationsskifte. Bidraget fra investor er ikke blot finansielt, 

men også understøttelse af virksomhedens ledelse ved, at tilføre ledelsen kendskab til den industriel-

le sektor, deres netværk og langsigtede engagement.  

Uanset i hvilken fase fonden bidrager med kapital og/eller strategiske ressourcer er målet, at virk-

somheden ved tilførslen skal skabe en merværdi i forhold til hvad den gør i dag. Ser fonden ikke et 

vækstpotentiale, har virksomheden ikke umiddelbart interesse. 

FONDSTYPER 

Venturefonde investerer i iværksættervirksomheder og mindre modne virksomheder, der har behov 

for kapital til udvikling eller ekspansion af virksomheden, dvs. virksomheder som befinder sig i stadi-

erne Seed, Start-up og Post-creation. Strategien og investors incitament er, at medvirke til igangsæt-

ning og modning af virksomheden. Der sigtes efter langsigtet værdiskabelse. 

Buyout fonde går også under navnene ”Management Buyout (MBO)”, ”Management Buyin (MBI)”, 

”Leveraged Buyout (LBO)” og ”Buyin Management Buyout (BIMBO). Strategien ved MBO, MBI og 

BIMBO er, at ledelsen tilegner sig en signifikant aktieandel i et selskab eller dele af et selskab og der-

ved får et ekstra incitament for værdiskabelse. LBO opstår når en finansiel sponsor overtager kontrol-

len over et selskab for lånte penge. Ofte bliver selskabets aktiver stillet som sikkerhed for disse lån. 

Strategien og investors incitament er fortsat værdiskabelse, men af mere finansiel karakter. 

Fund of Funds investerer i en portefølje af eksisterende Private Equity fonde (se også Figur 1), der 

har investeret i en række porteføljevirksomheder. Investorer med et relativt lille investeringsbeløb, 

som søger eksponering mod Private Equity vil ofte søge til Fund of Funds som en måde, at opnå di-

versifikation på tværs af forskellige aktivklasser. At investere i Fund of Funds sikrer eksponering mod 
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et antal af underliggende fonde, som investor ikke selv har kapital til at investere individuelt i. Dette 

ofte fordi investor forpligter sig til en minimumsinvestering i de store fonde. 

Store investorer investerer også i Fund of Funds, men ikke nødvendigvis på grund af manglende kapi-

tal. For store investorer spiller praktiske faktorer en rolle, som i den sidste ende har likviditetsmæssig 

betydning. Ved at investere i Fund of Funds frem for adskillige Private Equity fonde, indsnævrer inve-

stor antallet af relationer til fund managers, men er stadig eksponeret mod et bredt antal af fonde. 

Det er en måde at outsource relationspleje mellem investor og fund manager. Desuden ”sparer” 

investor due diligence processen, som i stedet varetages af den enkelte manager og investor behøver 

således ikke indhente ressourcer og kompetencer hertil. Investor kan bibeholde fokus på dennes 

kerneforretning og er ikke nødsaget til, at følge markederne og de enkelte investeringer. Således 

benytter investor sig (og lærer) af, managerens markeds- og virksomhedsspecifikke ekspertise.   

Simplificeret kan investering i Fund of Funds relateres til det, at investere i investeringsforeninger 

contra enkeltaktier. Nogle private investorer lader erfarne folk klare deres investeringer for sig, indtil 

de selv har fået en vis portion indsigt og erfaring til selv at kunne investere.  

Debt fonde investerer i virksomheder, der på den ene eller anden måde er nødlidende, dvs. virksom-

heder som enten er gået konkurs eller er tæt på. Strategien er at opkøbe gælden billigt mod indskud 

af egenkapital. Denne strategi analyses nærmere i gennemgangen af Private Equity Real Estate, hvor-

for der henvises dertil. 

Real Estate fonde investerer i fast ejendom, med forskellige strategier. Igen tillader jeg mig, at henvi-

se til min gennemgang af Private Equtiy Real Estate senere i rapporten. 

Andre fondstyper 

Balanced: Private Equity fonde der investerer i virksomheder på alle stadier af livscyklus, lige fra early 

stage til buyout. Late Stage: Fonde der indskyder venture kapital i mere modne virksomheder, men 

som af en eller anden årsag har behov for ekstra kapital. Infrastructure: Fonde der investerer i store 

infrastrukturelle projekter såsom veje, broer, tunneller, lufthavne. Transmission og distribution af el, 

olie og gas, vand, kommunikations, kabler, satellitter eller social infrastruktur såsom sundhedsindu-

strien og skoleområdet. Secondaries: Disse fonde erhverver andele af eksisterende fonde fra frem-

mede investorer, f.eks. fordi fonden har kapitalmæssige udfordringer. Generel Special Situations: 

Disse fonde investerer i en bred vifte af meget særlige transaktioner såsom ”Equity-Linked debt”, 

nødlidende engagementer, finansieringsprojekter, leasing, offentlige omstruktureringer m.v.. Natural 

Ressources: Disse fonde investerer i råvarer, herunder blandt andet råolie, gas, guld, sølv, platin, 

aluminium, kobber m.v..  
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Der findes således mange forskellige fondstyper, med meget forskellige investeringsstrategier på 

tværs af aktivklasser. De mest omtalte fonde igennem de senere år har været Buyout fondene, som i 

kraft af de favorable vilkår på de finansielle markeder, har haft let adgang til finansiering af deres 

køb. Den økonomiske og finansielle krises indtog har imidlertid gjort disse fondes vilkår noget mere 

trange og min umiddelbare vurdering er, at vi vil se en tilbagegang i udviklingen i disse fonde. Der-

imod ser jeg potentiale for en særlig udvikling i debt fokuserede fonde, i kraft af deres strategi om 

opkøb af nødlidende engagementer. 

HVORFOR INVESTERE I PRIVATE EQUITY FONDE? 

De to væsentligste value drivers for investor, er afkast og diversifikation. 

Afkast 

Som omtalt er hovedstrategien i alle typer af 

fonde, at skabe værdi, hvilket i sig selv er en 

drivende faktor for investor og Private Equity 

fonde har historisk set givet et fantastisk 

godt afkast. En illustration af dette fremgår 

af Figur 2, som viser det gennemsnitlige 

vægtede afkast målt ved IRR for alle typer af 

Private Equity fonde i perioden 1990 til 

2005. Illustrationen viser et gennemsnitligt 

afkast i de gode år på over 25 %. Illustratio-

nen viser også at afkastet er forholdsvis vo-

latilt hvilket gør, at man må se investering i 

denne form for aktiv, som en langsigtet inve-

stering. Det er interessant at se, at dér hvor 

afkastet har været lavest, var det på ca. 5 % 

og fondene har i analyseperioden ikke en-

gang været tæt på, at give et negativt afkast. 

Til sammenligning er i Figur 3 illustreret af-

kastet på en række statsobligationer, med løbetider svarende til den gennemsnitlige løbetid for en 

investering i en fond (her anvendt 7 år) hvor det ses, at afkastet på intet tidspunkt har været i nær-

heden af afkastet på Private Equity fonde. Statsobligationer bærer heller ikke den samme risiko, men 

det lader til at investorerne gerne vil løbe en højere risiko for, at få del i de gode afkast. 

 

 

Figur 3 Danske Bank, Danske Analytics 
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Figur 2 Preqin Private Equity Spotlight februar 2009, side 7 
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Diversifikation 

Udover afkast skal investering i fondene ses som led i almindelige porteføljetankegang, hvor pensi-

onskasser, andre institutionelle investorer og virksomheder ønsker, at sprede deres risiko, når de 

investerer deres midler. De har dog sjældent kompetencerne til, at udpege interessante investe-

ringsmål og foretage de nødvendige analyser af disse. De har heller ikke et ønske om at opnå kompe-

tencerne, idet fokus ligger på deres kerneforretning. Ved at overlade investeringsansvaret til fonde 

der specialiserer sig i det aktuelle område og som opbygger de kompetencer der skal til, kan de spre-

de deres risiko mellem lande og aktivklasser. 

DE FEM VIGTIGSTE VALUE DRIVERS FOR FONDENE 

Der findes flere drivere for værdiskabelse i Private Equity, hvoraf de 5 jeg finder vigtigst gennemgås i 

det følgende. Definitionen af vigtighed afhænger naturligvis af den enkelte investering, men fonde 

opererer overordnet set ud fra disse. Senere i rapporten analyseres nogle af disse drivere mere dyb-

degående, i forbindelse med casen ”Opkøb af Jeudan”. 

Strategisk optimering - udskiftning af ledelse 

Først og fremmest kigger en Private Equity fond på, at optimere på strategien i en virksomhed. Stra-

tegien fastlægges og udføres af virksomhedens ledelse3 og en optimering af strategien kræver såle-

des en optimering af ledelsen. Det typiske scenarie når en virksomhed købes er, at bestyrelsen bliver 

skiftet ud, mens direktionen bliver siddende. Men hvorfor det?  

Direktionen er den daglige ledelse i virksomheden og således den der kender alle krogene i driften af 

selskabet. Direktionen har tætte forretningsmæssige relationer til virksomhedens interessenter, her-

under medarbejdere, samarbejdspartnere m.v.. Direktionen er således et vigtigt aktiv for driften af 

selskabet og derved størst mulig værdiskabelse for ejerne. I kraft af dens indflydelse kan direktionen 

drive virksomheden ud fra egne interesser og ikke nødvendigvis ejernes – den såkaldte principal 

agent problematik. Ønsker direktionen kortsigtet afkast, for eksempel for at opnå bonus, kan den 

opnå det, eller ønsker den mindre risikobetonet drift eller investeringer, fordi den frygter fyring, kan 

den opnå dette. Alt sammen uden nødvendigvis, at være til fordel for ejerne. 

Modsat direktionen er bestyrelsen ikke det store ansigt udadtil. Bestyrelsen har oftest kun kontakt til 

direktionen. Det er bestyrelsens opgave at varetage ejernes interesser og påvirke direktionen til, at 

drive selskabet optimalt, med størst muligt afkast til ejerne. Således kan fondene via bestyrelsespo-

ster gå ind og påvirke ændringer i selskabet. Bestyrelsen kan bidrage med nye kompetencer, nyt 

mindset, ny energi og derigennem påvirke direktionen til, at optimere driften af selskabet. Fonden 

                                                           
3 Ledelse udgør bestyrelse og direktion 
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kan naturligvis sætte sig i direktørstolen, men mister således den eksisterende ledelses kompetencer. 

Men hvorfor er direktionen villig til, at ændre strategien? 

Det ses i de fleste tilfælde ved en fonds opkøb af en virksomhed, at direktionen bliver pålagt at købe 

en større post i virksomheden – Management Buyout (MBO). Dette løser som oftest de princi-

pal/agent-problemer der måtte være. Ledelsen får et større incitament til at eksekvere den lagte 

business plan. Desuden skal det nævnes, at direktionen som oftest ønsker at fortsætte med, at lede 

virksomheden. 

Ændring af kapitalstruktur 

Ændringen af kapitalstrukturen har flere facetter. Først og fremmest den skattemæssige værdi af, at 

øge gearingen i selskabet og derved renteudgifterne. Denne facet er den mest omtalte, om end ikke 

nødvendigvis den mest effektive.  

En vigtig faktor er, at ændring af kapitalstruktur øger presset på direktionen til, at skabe cash flow. 

Skabes der ikke nok cash flow, vil virksomheden ikke kunne servicere gælden (og egenkapitalen) og 

risikerer default. Default vil være et nederlag for ledelsen og derfor et incitament for øget fokus på 

cash flow. Og lige netop cash flow, skaber værdi i virksomheden, især hvis dette kommer ud og ar-

bejde ved nye investeringer, der skaber yderligere cash flow. 

En anden vigtig faktor er udnyttelse af gearingseffekten til forøgelse af egenkapitalens forretning –

IRR -, som er det vigtigste performancemålepunkt for en Private Equity fond. Egenkapitalens forrent-

ning drives af et samspil mellem afkastet på den investerede kapital og den finansielle gearing4. 

Effektivisering 

En effektivisering af driften i et selskab kan opnås ved omkostningstilpasning, udnyttelse af stordrifts-

fordele, frasalg af underskudsgivende forretninger og fokus på core business. Effektivisering af drif-

ten øger selskabets værdi i form af øget cash flow. Effektivisering af driften er ikke at forveksle med 

øget omsætning, da øget omsætning ikke nødvendigvis er en værdiskabende faktor. 

Afnotering fra børsen 

Børsnoterede selskaber afnoteres når fonden overtager ejerskabet. Der har været en del tale om-

kring, hvor meget denne afnotering har af betydning, især i forhold til overholdelse af Corporate 

Governance5 og regler for regnskabsaflæggelse. Nogle vil mene at virksomheden ikke længere er 

forpligtet til at overholde reglerne for Corporate Governance. Jeg er dog af den overbevisning, at 

Corporate Governance er så integreret en del af det at drive virksomhed i dag, at det vil være et stør-

                                                           
4 Finansiel gearing er forholdet mellem FGEAR og SPREAD 
5 I Danmark god selskabsledelse iht. Nørby Udvalgets rapport 



 

re arbejde at ”fjerne” denne del, end at fortsætte i sporet, ligesom det ikke vil være 

sat at overholde reglerne. For så vidt angår regnskabsaflæggelse, er der stadig store krav til dette.

Tidshorisont 

Som nævnt i introduktionsafsnittet, spiller det tidsmæssige aspekt en stor rolle. Et børsnoteret se

skab bliver målt og vejet fra kvartal til kvartal, hvorimod et fondsejet selskab kan være længere sigtet 

i investeringsøjemed. Derved kan ledel

PRIVATE EQUITY MARKEDET HISTORISK

Private Equity industrien har nydt godt af spektakulær vækst igennem de seneste år og har 

fordoblet størrelsen af aktiver under administration

slutningen af 2008, som det ses

i Figur 4. 

Ekspansionen har spændt vidt over hele 

verden og bredt over forskellige typer af 

fonde. Der er ingen tvivl om, at buyout 

fondene er løbet med det meste af o

mærksomheden, men der har ligeledes 

været en solid vækst i Distressed Debt, 

Mezzanine, Real Estate, Infrastruktur, 

Venture og andre typer af fonde

Med kreditkrisens start i midten af 2007, 

faldt volumen drastisk og det store 

spørgsmål kunne godt have været

det slutningen på en lang rejse med mega 

boom, eller er krisen i virkeligheden blot

bump på vejen til yderligere vækst?

Som det ses af Figur 5 rejses i skrivende 

stund globalt 1.672 Private Equity 

fordelt over hele verden, med en samlet 

kapitalmasse på 881 mia. USD. Dette sv

                                                          
6 Preqin’s definition: Assets Under Management (AUM) = Egenkapitalværdien af eksisterende virksomheder i porteføljen plus ”Dry 
(kapital til rådighed) 
7 Kilde: Preqin Private Equity Spotlight februar 2009 
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re arbejde at ”fjerne” denne del, end at fortsætte i sporet, ligesom det ikke vil være 

sat at overholde reglerne. For så vidt angår regnskabsaflæggelse, er der stadig store krav til dette.

Som nævnt i introduktionsafsnittet, spiller det tidsmæssige aspekt en stor rolle. Et børsnoteret se

et fra kvartal til kvartal, hvorimod et fondsejet selskab kan være længere sigtet 

. Derved kan ledelsen fokusere på værdiskabelse over en længere periode.

HISTORISK, I DAG OG I FREMTIDEN 

n har nydt godt af spektakulær vækst igennem de seneste år og har 

aktiver under administration6 fra 960 mia. USD i 2003 til 

, som det ses illustreret 

Ekspansionen har spændt vidt over hele 

verden og bredt over forskellige typer af 

fonde. Der er ingen tvivl om, at buyout 

fondene er løbet med det meste af op-

mærksomheden, men der har ligeledes 

Distressed Debt, 

nfrastruktur, 

af fonde7. 

Med kreditkrisens start i midten af 2007, 

faldt volumen drastisk og det store 

kunne godt have været: ”Var 

slutningen på en lang rejse med mega 

krisen i virkeligheden blot et 

gere vækst?”. 

rejses i skrivende 

Private Equity fonde, 

, med en samlet 

kapitalmasse på 881 mia. USD. Dette sva-

                   
Preqin’s definition: Assets Under Management (AUM) = Egenkapitalværdien af eksisterende virksomheder i porteføljen plus ”Dry 

Kilde: Preqin Private Equity Spotlight februar 2009  

Figur 4 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration af statistik i Preqin Private 
Equity Spotlight februar 2009 side 2    
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re arbejde at ”fjerne” denne del, end at fortsætte i sporet, ligesom det ikke vil være velset, ikke fort-

sat at overholde reglerne. For så vidt angår regnskabsaflæggelse, er der stadig store krav til dette.  

Som nævnt i introduktionsafsnittet, spiller det tidsmæssige aspekt en stor rolle. Et børsnoteret sel-

et fra kvartal til kvartal, hvorimod et fondsejet selskab kan være længere sigtet 

sen fokusere på værdiskabelse over en længere periode. 

n har nydt godt af spektakulær vækst igennem de seneste år og har mere end 

USD i 2003 til knap 2.500 mia. USD i 

Preqin’s definition: Assets Under Management (AUM) = Egenkapitalværdien af eksisterende virksomheder i porteføljen plus ”Dry Powder” 
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rer altså til ca. 35 % af den i forvejen eksisterende masse og må således være et tegn på, at der for

sat er gang i industrien.  

Men kan Private Equity fortsætte med

årsager til at tro på det kan. Private

leveret sublime afkast til investorerne over længere perioder

oder som har indeholdt både gode og dårlige tider

også at levere pæne afkast i tider

Private Equity har uden tvivl nydt godt af særdeles favorable markedsvilkår i den seneste tid

på finansieringssiden. Men der er an

tilfører også virksomheder værdi ved, at være yderst dedikerede ejere, som støtter og motivere

ledelse til, at udvikle og udnytte virksomhedens potentiale for langsigtet værdiskabelse. 

Investorerne har udvist en imødekommenhed for

fortsætte i det positive spor. Dette dokumenteres af nedenstående

investorers planer om fortsat allokerin

Således ses det, at kun en lille del af de 

eksisterende investorer har planer om, at 

indskrænke deres allokering til PE, mens 96 

% ønsker en forøgelse eller stabil allok

ring. Derimod er det ikke utænkeligt, at nye 

investorer vil være mere tilbageholdende, 

så længe vi har en global økonomisk krise, 

som ingen for nærværende ved hvor eller 

hvornår ender. 

At eksisterende investorer vælger at fastholde deres eksponering til

at investering i Private Equity 

i investorernes opfattelse om forsat allokering, inden for det sidste år. En tilsvarende rundspørge 

blandt eksisterende investorer viste i januar 2008, at 52 % ønskede at forøge, 48 

allokering og 0 % ønskede en indskrænkning

facetter. Det er naturligvis ikke utænkeligt, at 

vælger, at forlade deres investering. 

decideret tilbagetrækning fra markedet, men kan være et ønske om, ikke at geninvestere eventuelt 

udløbne partnerskaber. 

                                                          
8 Kilde: Preqin Private Equity Spotlight januar 2008 side 2 
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il ca. 35 % af den i forvejen eksisterende masse og må således være et tegn på, at der for

fortsætte med, at vækste på det mellemlange til lange sigt? Det er der flere 

Private Equity har vist sig at være en effektiv ejerskabsmodel, der har 

afkast til investorerne over længere perioder, som tidligere illustreret. Dette 

oder som har indeholdt både gode og dårlige tider, hvilket demonstrerer Private Equity's

at levere pæne afkast i tider, der ikke favoriseres af for eksempel let adgang til lånefinansier

har uden tvivl nydt godt af særdeles favorable markedsvilkår i den seneste tid

. Men der er andre aspekter i, at kunne levere et godt afkast.

tilfører også virksomheder værdi ved, at være yderst dedikerede ejere, som støtter og motivere

at udvikle og udnytte virksomhedens potentiale for langsigtet værdiskabelse. 

udvist en imødekommenhed for Private Equity og eksisterende investorer ønsker at 

spor. Dette dokumenteres af nedenstående Figur 6, der viser eksisterende 

s planer om fortsat allokering til Private Equity. 

Således ses det, at kun en lille del af de 

eksisterende investorer har planer om, at 

indskrænke deres allokering til PE, mens 96 

% ønsker en forøgelse eller stabil alloke-

Derimod er det ikke utænkeligt, at nye 

mere tilbageholdende, 

så længe vi har en global økonomisk krise, 

som ingen for nærværende ved hvor eller 

At eksisterende investorer vælger at fastholde deres eksponering til Private Equity 

Private Equity er et led i en langsigtet strategi. Dog har der vist sig at være en ændring 

i investorernes opfattelse om forsat allokering, inden for det sidste år. En tilsvarende rundspørge 

blandt eksisterende investorer viste i januar 2008, at 52 % ønskede at forøge, 48 

allokering og 0 % ønskede en indskrænkning8.  Forklaringen til denne adfærdsændring

facetter. Det er naturligvis ikke utænkeligt, at de 4 % der ønsker indskrænkning

at forlade deres investering. Dog behøver indskrænkning ikke nødvendigvis at betyde

decideret tilbagetrækning fra markedet, men kan være et ønske om, ikke at geninvestere eventuelt 

                   
Kilde: Preqin Private Equity Spotlight januar 2008 side 2  

Figur 6 Kilde: 2009 Preqin Global Private Equity Review sample
 pages side 12.  
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il ca. 35 % af den i forvejen eksisterende masse og må således være et tegn på, at der fort-

ge til lange sigt? Det er der flere 

har vist sig at være en effektiv ejerskabsmodel, der har 

tidligere illustreret. Dette er peri-

Private Equity's evne til 

favoriseres af for eksempel let adgang til lånefinansiering.  

har uden tvivl nydt godt af særdeles favorable markedsvilkår i den seneste tid, særligt 

dre aspekter i, at kunne levere et godt afkast. Private Equity 

tilfører også virksomheder værdi ved, at være yderst dedikerede ejere, som støtter og motiverer 

at udvikle og udnytte virksomhedens potentiale for langsigtet værdiskabelse.  

og eksisterende investorer ønsker at 

der viser eksisterende 

Private Equity bekræfter netop, 

et led i en langsigtet strategi. Dog har der vist sig at være en ændring 

i investorernes opfattelse om forsat allokering, inden for det sidste år. En tilsvarende rundspørge 

blandt eksisterende investorer viste i januar 2008, at 52 % ønskede at forøge, 48 % ønskede en stabil 

l denne adfærdsændring kan have flere 

de 4 % der ønsker indskrænkning er investorer der 

ikke nødvendigvis at betyde en 

decideret tilbagetrækning fra markedet, men kan være et ønske om, ikke at geninvestere eventuelt 
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Udover investorernes fortsatte lyst til gode afkastmuligheder 

være en væsentlig grund til, at tro på fremtiden

ger med at skaffe kapital, på grund af de pressede kreditmarkeder. Således kan nogle (om ikke ma

ge) virksomheder se sig nødsaget til, at

kapital til overlevelse. 

Desuden er det min opfattelse, 

gør det muligt at investere i tidens konjunkturer (tag bare debt fon

ikke kun er de historiske afkast og praktiske årsager, der driver investorerne til fortsat allokering til 

Private Equity.  

Som tidligere omtalt rejses i øjeblikket 881 

mia. USD og som det ses af Figur 

”Dry Powder”9 i 2008 ca. 40 % af den sa

lede kapital. Der er således masser af midler 

til fortsat investering, trods disse krisetider.

Og det er netop i disse tider fund managers 

kan foretage investeringer, hvor de på sigt 

kan hjemtage gevinster på de nuværende 

”depressed markets”. Naturligvis har alle en 

interesse i, at ramme bunden af markedet, om end det kan være svært. Historien står dog klar, at 

investeringer foretaget igennem en årrække med recession

alle grunde til at tro, at nyligt foretag

afkast på sigt. På den korte bane vil investeringer blive gennemført med lavere gearing på grund af 

trange finansieringsvilkår, men til de rigtige entr

profitable dispositioner.  

Preqin forudser i deres ”2009 Preqin

halvår af 2009 vil være på et meget lavt niveau, idet investorer fortsat

telserne af eksisterende fonde

indikation på deres afkast og derved hvor deres penge har været givet bedst ud. 2) Institutionelle 

investorer har en grænse for hvor meget af deres samlede portefølje der må være allokeret til fo

skellige aktivklasser. Som det ser ud lige nu er der ingen

de er allokeret og derved ikke

                                                          
9 ”Dry Powder” = kapital til rådighed der endnu ikke er investeret
10 Kilde: Preqin Private Equity Spotlight februar 2009
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Udover investorernes fortsatte lyst til gode afkastmuligheder kan finansierings

at tro på fremtiden. Mange virksomheder har i disse tider 

ger med at skaffe kapital, på grund af de pressede kreditmarkeder. Således kan nogle (om ikke ma

ge) virksomheder se sig nødsaget til, at lade sig overtage af en Private Equity fond for, 

min opfattelse, at markedet for Private Equity er et særdeles dynamisk marked, der 

gør det muligt at investere i tidens konjunkturer (tag bare debt fonde som eksempel) og det derved 

er de historiske afkast og praktiske årsager, der driver investorerne til fortsat allokering til 

rejses i øjeblikket 881 

Figur 7 udgør 

i 2008 ca. 40 % af den sam-

således masser af midler 

, trods disse krisetider. 

Og det er netop i disse tider fund managers 

kan foretage investeringer, hvor de på sigt 

på de nuværende 

”depressed markets”. Naturligvis har alle en 

interesse i, at ramme bunden af markedet, om end det kan være svært. Historien står dog klar, at 

investeringer foretaget igennem en årrække med recession10, har leveret de bedste afkast og der er

alle grunde til at tro, at nyligt foretagne (læs 2006-2008) og kommende investeringer, vil give et godt 

afkast på sigt. På den korte bane vil investeringer blive gennemført med lavere gearing på grund af 

ringsvilkår, men til de rigtige entry-priser, kan det stadig vise sig

forudser i deres ”2009 Preqin Global Private Equity Review”, at antallet af rejste fonde i første 

halvår af 2009 vil være på et meget lavt niveau, idet investorer fortsat venter spændt på værdiansæ

telserne af eksisterende fonde. Jeg ser flere aspekter i dette. 1) Investorer får i den forbindelse 

og derved hvor deres penge har været givet bedst ud. 2) Institutionelle 

or hvor meget af deres samlede portefølje der må være allokeret til fo

skellige aktivklasser. Som det ser ud lige nu er der ingen, der har et skarpt pejlemærk

de er allokeret og derved ikke ved hvor meget de kan investere yderligere. 

                   
”Dry Powder” = kapital til rådighed der endnu ikke er investeret 
Kilde: Preqin Private Equity Spotlight februar 2009 
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inansieringsaspektet ligeledes 

i disse tider har udfordrin-

ger med at skaffe kapital, på grund af de pressede kreditmarkeder. Således kan nogle (om ikke man-

fond for, at få indskudt 

at markedet for Private Equity er et særdeles dynamisk marked, der 

de som eksempel) og det derved 

er de historiske afkast og praktiske årsager, der driver investorerne til fortsat allokering til 

interesse i, at ramme bunden af markedet, om end det kan være svært. Historien står dog klar, at 

, har leveret de bedste afkast og der er 

2008) og kommende investeringer, vil give et godt 
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Fondene værdiansættes ud fra gængse værdiansættelsesmetoder, ved en tilbagediskontering af akti-

vernes fremtidige cash flow. Værdiansættelserne har gennem de senere år været forholdsvis høje i 

kraft af en lav diskonteringsrente og forventning om store positive cash flows. Øgede afkastkrav og 

udsigten til ringe cash flows har i takt med den globale krises udvikling, formentlig fået nogle investo-

rer til, at sætte spørgsmålstegn ved værdierne. Det kan med rimelighed antages, at vi vil se nedskriv-

ning af værdier. 

Når dampen fra værdiansættelsernes gryder har lagt sig mener Preqin, at andet halvår af 2009 vil 

byde på et ”recover”, når investorerne ønsker at tage deres andel af de gode muligheder for værdi-

skabelse fremadrettet.  

Det er nærliggende at tænke, at det især vil være fonde med fokus på Distressed Debt der vil stjæle 

billedet. Dette fordi vi ser og fortsat vil se, et stigende antal af virksomheder der likviditetsmæssigt er 

så kraftigt påvirket af den økonomiske krise, at de har behov for kapitalindsprøjtning for overlevelse. 

Ovenstående underbygges af det statistiske faktum, at antallet af rejste fonde med fokus på Distres-

sed Debt, i perioden Q2 2007-Q2 2008, med 28 % fremgang, opvejede det kraftige fald i antallet af 

rejste Buyout fonde og derved sikrede en fortsat fremgang for det samlede Private Equity marked11.  

SUMMARY 

Private Equity fonde findes i mange forskellige former, med fokus på forskellige aktivklasser og stra-

tegier og afhængig af strategien ydes finansiering på forskellige stadier af virksomhedens livscyklus. 

Markedet er enormt målt på værdier og antal fonde og har været i hastig udvikling igennem de sene-

re år. Vi oplever en vis tilbageholdenhed i skrivende stund, men såvel investorer som fund managers 

har tro på fremtiden og der er penge nok til at foretage investeringer. Det er således blot et spørgs-

mål om, at sætte ind på det rigtige tidspunkt. Fondene skaber værdi gennem aktivt ejerskab og har 

generelt set givet et særdeles attraktivt afkast, som sammen med diversifikationsaspektet tiltrækker 

investorer. 

                                                           
11 Kilde: Preqin Private Equity Spotlight september 2008 side 2 



 

DEL III - 

INTRODUKTION 

Som anført i min gennemgang af det generelle marked for Private Equity, fokuserer Private Equity 

fonde på forskellige aktivklasser, med forskellige strategier for øje. Én af fondstyperne er Private 

Equity Real Estate, som fokuserer på opkøb indenfor ejendomssegmentet. 

Med henblik på senere i rapporten, at analysere casen ”Kan

relevant opkøbsemne for en Private Equity Real Estate fond”, 

kort til markedet for Private Equity Real Estate

uden ses på et udvalg af strategier managers investerer efter

beskrives hvilken udvikling der har været inden 

hvordan fremtiden kan se ud. D

er de samme, som beskrevet i kapitlet om Private Equity.

PRIVATE EQUITY REAL ESTATE

En Real Estate fond køber store enkelteje

domme eller porteføljer af ejendomme og 

størstedelen af de etablerede fonde, inv

sterer globalt og på tværs af kontinenter. 

Markedet for Real Estate har været hastigt 

voksende gennem årene, som det er ill

streret i Figur 8. Antallet af fonde er næsten 

5-doblet siden år 2000, hvilket vidner om et 

kæmpe boom i efterspørgslen på 

te. Den stigende efterspørgsel 

produkt af attraktive lånemuligheder inde

for ejendomssektoren, samtidig med meget 

store prisstigninger globalt. Prisstigninge

ne har næsten ingen ende ville tage og 

mange har således haft et ønske om, at 

købe sig ind i fremtidige værdistigninger. 

Figur 9 viser eksisterende investorers pl
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 Private Equity Real Estate

Som anført i min gennemgang af det generelle marked for Private Equity, fokuserer Private Equity 

fonde på forskellige aktivklasser, med forskellige strategier for øje. Én af fondstyperne er Private 

ity Real Estate, som fokuserer på opkøb indenfor ejendomssegmentet.  

Med henblik på senere i rapporten, at analysere casen ”Kan ejendomsselskabet

relevant opkøbsemne for en Private Equity Real Estate fond”, introduceres læseren i det føl

Private Equity Real Estate og hvordan dette har udviklet sig gennem årene. 

strategier managers investerer efter. Idet jeg henviser til min afgrænsning, 

beskrives hvilken udvikling der har været inden for ”debt” strategien, ligesom der 

hvordan fremtiden kan se ud. De grundlæggende karakteristika for en Private Equity Real Estate 

er de samme, som beskrevet i kapitlet om Private Equity.  

STATE MARKEDET HISTORISK, I DAG OG I FREMTIDEN 

En Real Estate fond køber store enkeltejen-

domme eller porteføljer af ejendomme og 

størstedelen af de etablerede fonde, inve-

sterer globalt og på tværs af kontinenter. 

Markedet for Real Estate har været hastigt 

om det er illu-

Antallet af fonde er næsten 

doblet siden år 2000, hvilket vidner om et 

pe boom i efterspørgslen på Real Esta-

en stigende efterspørgsel kan være et 

produkt af attraktive lånemuligheder inden 

dig med meget 

store prisstigninger globalt. Prisstigninger-

ne har næsten ingen ende ville tage og 

mange har således haft et ønske om, at 

værdistigninger.    

terende investorers pla-

Figur 8 Kilde: The 2008 Preqin Private Equity Real Estate Review 
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Private Equity Real Estate 

Som anført i min gennemgang af det generelle marked for Private Equity, fokuserer Private Equity 

fonde på forskellige aktivklasser, med forskellige strategier for øje. Én af fondstyperne er Private 

ejendomsselskabet Jeudan A/S være et 

introduceres læseren i det følgende 

og hvordan dette har udviklet sig gennem årene. Des-

. Idet jeg henviser til min afgrænsning, 

ligesom der gives et bud på 

Private Equity Real Estate fond 
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ner om allokering til Private Equity Real Estate i 2009. Den store andel af investorer der forsat ønsker 

at investere vidner om, at der er en fortsat tro på dette marked.  

Som nævnt tidligere i rapporten er det ikke utænkeligt, at vi i 1. halvår af 2009 vil se et rimeligt stille 

marked, hvorefter 2. halvår af 2009 kan byde på flere investeringer. Jeg tror dog ikke på en udvikling i 

efterspørgslen som vi har set hidtil. Globalt ser vi stigende afkastkrav og faldende priser på ejen-

domme, så nogle investorer vil nok afvente og se hvad der sker i markedet. Ingen er interesseret i at 

købe for dyrt, hvilket i sig selv sætter en dæmper på handlerne. Og netop handler spiller en væsentlig 

rolle, for hvis der ingen handler er, ved aktørerne reelt set ikke hvad ejendommene skal koste.  

Som tidligere beskrevet er der masser af midler i fonde over hele verden, men managers holder igen 

med investering, blandt andet fordi alle så vidt muligt gerne vil ramme bunden. Dette gør sig natur-

ligvis også gældende for Real Estate og som situationen er nu, er der ingen der ved, hvorhenne i 

ejendomsprisernes cyklus vi befinder os. Efterspørgslen på investeringsejendomme er ikke nødven-

digvis faldende, men der foreligger en mulighed for, at køber og sælger har svært ved, at nå til enig-

hed om en pris. De hidtil meget lave afkastkrav på ejendomme har medført høje salgsværdier, men 

afkastkravene har igennem det seneste halve til hele år været stigende. Sælgerne skal først vænne 

sig til dette og tage sig til takke med lavere pris for deres ejendom og måske vinke farvel til den for-

ventede værditilvækst.  

Men én ting må kunne konkluderes. Konkurrencen fra højtgearede ”køb-og-sælg” investorer, der 

udelukkende har investeret med værdistigning for øje, er kraftigt faldende. Det er nemlig de investo-

rer, der i dag lider likviditetsdøden og må forlade markedet.  

HVORFOR INVESTERE I PRIVATE EQUITY REAL ESTATE FONDE? 

Der er reelt set ingen bund under aktier og obligationer, men det er der under ejendomme med gode 

beliggenheder. De bliver ikke pludselig 0 kr. værd, som vi kan se (og har set) med aktier og obligatio-

ner. Første klasses ejendomme er vigtige idet det med rette kan antages, at der på disse vil være 

størst efterspørgsel, da disse er de sikreste. De holder et forholdsvis stabilt cash flow, da det her er 

muligt at tiltrække gode lejere og lange lejekontrakter, som øger attraktiviteten. Desuden er det of-

test velholdte ejendomme, som kan holde værdierne. 

Interessen for at investere i Real Estate fonde er særlig stor blandt de institutionelle investorer. Det 

kan antages at skyldes en kombination af, at likviditeten i markedet har været massiv og at mange 

store institutionelle investorer fortsat har en undervægt af ejendomme i deres samlede aktivporte-

følje. Samtidig har det være en ”trend” hos de institutionelle, at investere indirekte frem for selv at 

købe ejendommene. I forhold til de fonde der opkøber større virksomheder, er ejendomsfonde mere 
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moderate med hensyn til afkastkrav og investeringens længde, idet afkastkravene er lavere og hori-

sonten længere. Også muligheden for international diversifikation på ejendomssegmentet motiverer 

investorerne, idet de ved at sprede deres eksponering mod fast ejendom over forskellige områder, 

beskytter deres investering mod regionale udsving.  

Markedet for Private Equity Real Esta-

te har været en fantastisk performer i 

investorernes porteføljer igennem de 

seneste 10-12 år, men der har også 

været knap så gode perioder. Perfor-

mancemålinger foretaget af Preqin12 

viser, at Real Estate fonde med ”vin-

tage” år13 2000-2005, i gennemsnit 

har givet afkast (IRR) i størrelsesorde-

nen 20-30 % over de seneste år, hvor-

imod fonde med ”vintage” år 1995-

1997 i gennemsnit har givet et ringe afkast, idet afkastet styrtdykkede fra næsten 20 % i 1995 til 0 % i 

1997. Årene 1998-1999 var forholdsvis gode år, med stigninger på 10 % p.a.. Set med de langsigtede 

briller har det således været rentabelt, at investere i Real Estate fonde, også sammenlignet med det 

samledes marked for Private Equity Fonde. Dette er illustreret i Figur 10. 

STRATEGIER 

Core fonde beskæftiger sig med investering i fast ejendom med lav risiko og særligt med fokus på det 

løbende cash flow fra driften og kun i mindre omfang cash flow fra salg af ejendommen. Investerin-

ger foretages typisk i primære markeder og ejendomstyperne er typisk kontor, retail, industri og bo-

lig. Ejendommene er stabile, vedligeholdte ejendomme med en fast lejeaftale. 

Core-Plus fonde beskæftiger sig med investering i fast ejendom med moderat risiko, som sikrer mo-

derate afkast. Investeringerne er overvejende Core med en lille vægt af beskeden Value Added til-

gang. Fokus ligger hovedsageligt på gængse ejendomme, i både primære og sekundære markeder, 

som kræver opmærksomhed i form af genudlejning og renovering.  

Value Added fonde beskæftiger sig med investering i fast ejendom med moderat til høj risiko, som 

giver et moderat til højt afkast. Investeringer foretages typisk i bygninger af lidt ringere karakter, i 

                                                           
12 Kilde: Preqin Private Equity Real Estate Spotlight februar 2008 side 6 
13 ”Vintage” året er det år fonden foretog sin første investering 

 

Figur 10 Kilde: Grafen er klippet direkte fra Preqin Private Equity Real Estate 
Spotlight februar 2008 side 6 
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gængse ejendomstyper, på både primære og sekundære markeder. Bygningerne kræver ofte forbed-

ringer i form af renovering og genudlejning.  

Opportunistic fonde beskæftiger sig med investering i fast ejendom med høj risiko, som giver et til-

svarende højt afkast. Typen af investeringerne er typisk i bygninger af ringe standard, i primære og 

sekundære markeder eller markeder i udvikling. Investering foretages i alle former for fast ejendom, 

inklusiv niche. Bygningerne i denne kategori kræver ofte forbedringer af særlig karakter, såsom ud-

vikling, omfattende renoveringer og genudlejning.  

Debt fonde søger at tilvejebringe finansieringsmuligheder til ejendomsudviklere og ejere af ejen-

domme, som har brug for midlertidig finansiering eller refinansiering af deres projekter. Disse fonde 

tager i øjeblikket fordel af finanskrisen, hvor efterspørgslen på likviditet er enorm og det er svært at 

skaffe likviditet. Långivere yder ikke lån i samme hastighed, omfang og til samme pris som de har 

gjort indtil krisens indtog. De finansielle institutter der yder lån gør det til så høje marginaler, at det 

kan være svært for nogle låntagere at følge med. Således indtager fondene pt. pladsen som kapital-

yder, frem for traditionelle långivere som bankerne og andre finansielle institutioner. 

Debt fonde investerer i distressed debt eller distressed situations.  

Følges distressed debt strategien er formålet, at investere i nødlidende aktiver. Dette kan både være 

for at tilføre egen- eller fremmedkapital til likviditetspressede ejere eller ejere, der søger at rekapita-

lisere ejendomme. Det kan også være selve ejendommen der underperformer eller trænger til reno-

vering. 

Følges distressed situations strategien købes ejendomme fra konkursramte ejendomsejere, typisk 

developere, der har en enkelt ejendom eller en portefølje af ejendomme der skal afhændes. Der ses 

ligeledes investeret i ejendomme, der mangler vedligeholdelse. Fondene stiller også kapital til rådig-

hed for developere der er trængte. Opportunistiske fonde vil i øvrigt også investere i distressed situa-

tions. 

Historisk set har Debt fonde udgjort en meget lille del af det overordnede Real Estate marked, idet 

mulighederne i det Opportunistiske og Value Added marked var mere eller mindre ubegrænsede og 

mulighederne i Debt- og Distressed markedet mere begrænsede. Det skyldes blandt andet mangel på 

opbakning fra institutionelle investorer, men vel også en generel positiv udvikling og højkonjunktur, 

der har gjort dette fokus overflødigt.  

Dog var ejendomsmarkedet blandt de første markeder til, at mærke følgerne af kreditkrisen og æn-

dringerne i de globale økonomiske betingelser. 



 

Kreditkrisen har været årsag til utallige nedture for aktører på ejendomsmarkedet og ejendomsejere, 

hvilket har påtvunget disse at søge refinansiering, salg eller i værste fald nedlukning af ejendomspr

jekter, fordi de på grund af m

I sådanne markeder er det svært for fondene, at udøve traditionel forretning og i særlig grad at få 

finansieret handler er en udfordring.

Udvidelsen af fonde der fokusere 

bliver fortsat nødlidende, samtidig med at traditionelle muligheder og finansieringskilder er blevet en 

knap ressource.  Analyser peger på, at der har været et betydeligt skift i antallet af fonde der fokus

rer på Debt, i 1. til 3. kvartal af 2008 i forhold 

til samme periode i 2007. Jf. Figur 

ændringen i rejst kapital at være +101 % for 

disse fonde, hvorimod fokus på andre strat

gier er nedtonet.  

Skiftet bekræftes også af Figur 

udviklingen i Debt fonde igennem en periode 

på 3 år hvor vi ser, at 2008 blev året hvor Debt 

tog et ordentligt nøk opad, hvilket er fortsat 

ind i 2009. 

Væksten i dette marked har vigtige kons

kvenser for alle involverede parter på eje

domsmarkedet, idet fondene er med til at 

sikre, at markedet forbliver efficient. I forbi

delse med manglen på likviditet i markedet, 

har fondene bidraget med alternative løsninger til dem der har haft behov for refinansiering, hurt

salg af ejendomme eller er i et nødlidende stadie. 

SUMMARY 

Overordnet set fokuserer Private Equity Real Estate 

ge karakter, hvor afkastkravet øges i takt med 

nødlidende ejendomme og ejendomsengagementer. Markedet har været hastigt voksende, drevet af 

gode afkast i kraft af attraktive finansieringsvilkår og generelle prisstigninger. Der hvor vi ser stigen

tendenser i udviklingen, er Debt fonde. 
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Kreditkrisen har været årsag til utallige nedture for aktører på ejendomsmarkedet og ejendomsejere, 

hvilket har påtvunget disse at søge refinansiering, salg eller i værste fald nedlukning af ejendomspr

jekter, fordi de på grund af manglende likviditet ikke har været i stand til, at tilbagebetale lån.

I sådanne markeder er det svært for fondene, at udøve traditionel forretning og i særlig grad at få 

finansieret handler er en udfordring. 

Udvidelsen af fonde der fokusere på Debt er en kulmination af disse to faktorer 

bliver fortsat nødlidende, samtidig med at traditionelle muligheder og finansieringskilder er blevet en 

Analyser peger på, at der har været et betydeligt skift i antallet af fonde der fokus

rer på Debt, i 1. til 3. kvartal af 2008 i forhold 

Figur 11, ses 

at være +101 % for 

mod fokus på andre strate-

Figur 12, der viser 

fonde igennem en periode 

på 3 år hvor vi ser, at 2008 blev året hvor Debt 

tog et ordentligt nøk opad, hvilket er fortsat 

Væksten i dette marked har vigtige konse-

nvolverede parter på ejen-

domsmarkedet, idet fondene er med til at 

efficient. I forbin-

delse med manglen på likviditet i markedet, 

har fondene bidraget med alternative løsninger til dem der har haft behov for refinansiering, hurt

salg af ejendomme eller er i et nødlidende stadie.   

Private Equity Real Estate fonde på investering i ejendomstyper af forskell

ge karakter, hvor afkastkravet øges i takt med at ejendommens standard falder

nødlidende ejendomme og ejendomsengagementer. Markedet har været hastigt voksende, drevet af 

gode afkast i kraft af attraktive finansieringsvilkår og generelle prisstigninger. Der hvor vi ser stigen

ebt fonde. 

Figur 12 Kilde: Preqin Private Equity Real Estate Spotlight marts 
2009 side 3  
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Kreditkrisen har været årsag til utallige nedture for aktører på ejendomsmarkedet og ejendomsejere, 

hvilket har påtvunget disse at søge refinansiering, salg eller i værste fald nedlukning af ejendomspro-

anglende likviditet ikke har været i stand til, at tilbagebetale lån. 

I sådanne markeder er det svært for fondene, at udøve traditionel forretning og i særlig grad at få 

kulmination af disse to faktorer – markedet er og 

bliver fortsat nødlidende, samtidig med at traditionelle muligheder og finansieringskilder er blevet en 

Analyser peger på, at der har været et betydeligt skift i antallet af fonde der fokuse-

har fondene bidraget med alternative løsninger til dem der har haft behov for refinansiering, hurtigt 

fonde på investering i ejendomstyper af forskelli-

falder. Desuden investeres i 

nødlidende ejendomme og ejendomsengagementer. Markedet har været hastigt voksende, drevet af 

gode afkast i kraft af attraktive finansieringsvilkår og generelle prisstigninger. Der hvor vi ser stigende 
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DEL IV –

INTRODUKTION 

Vi har set i de foregående kapitler, at markedet for såvel 

er hastigt voksende markeder, med masser af potentiale. Denne del af rapporten har til sigte, at an

lysere om Jeudan kan være et attraktivt opkøbsemne for en fond. Det er umiddelbart en

Equity Real Estate fond med fokus på Core strategi der vil investere i Jeudan. Dette fordi Jeudan (som 

læseren vil få et indtryk af i dette kapitel) lever op til de kriterier

I det følgende er opstillet et bud på hvilke faser 

gelse af target enheder til exit. 

1) Fonden starter med at definere den overordnede branche

markedet og lave analyser heraf

vurdere attraktiviteten ved det omhandlende marked og de

Det kan naturligvis forekomme at 

følgende faser gennemgås for samtlige enheder.

2) Når fonden har udpeget sin target

markedsværdi, med udgangspunkt i den nuværende stra

gettering. Efterfølgende analyseres virksomhedens fremtidige vækst

med udgangspunkt i de strategiske 

budgettering som værdiansættel

en tilstrækkelig værdiskabende 

Figur 13 Kilde: Egen tilvirkning  
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– CASE: OPKØB AF JEUDAN

Vi har set i de foregående kapitler, at markedet for såvel Private Equity og Private Equity Real Estate 

er hastigt voksende markeder, med masser af potentiale. Denne del af rapporten har til sigte, at an

udan kan være et attraktivt opkøbsemne for en fond. Det er umiddelbart en

fond med fokus på Core strategi der vil investere i Jeudan. Dette fordi Jeudan (som 

læseren vil få et indtryk af i dette kapitel) lever op til de kriterier som Core fonde arbejder efter.

bud på hvilke faser der kan indgå i en investeringscase 

enheder til exit.  

definere den overordnede branche denne ønsker at investere i

og lave analyser heraf for derefter, at søge efter mulige target enheder

vurdere attraktiviteten ved det omhandlende marked og det target den nu finder interessant.

Det kan naturligvis forekomme at fonden ser flere mulige target enheder, i hvilken situation de 

følgende faser gennemgås for samtlige enheder. 

Når fonden har udpeget sin target virksomhed, foretages en værdiansættelse af virksomheden til 

markedsværdi, med udgangspunkt i den nuværende strategi og dertil hørende forventelige bu

Efterfølgende analyseres virksomhedens fremtidige vækst- og indtjeningspotentiale 

med udgangspunkt i de strategiske tiltag fonden ser mulige at gennemføre. Der foretages såvel 

værdiansættelse på ny. Målet er at vurdere om de strategiske tiltag kan have 

tilstrækkelig værdiskabende effekt til, at fonden ved exit kan opnå et tilfredsstillende afkast. 

 

og target identifikation

Indikativt bud med udgangspunkt i valuations - "As it is"/"business case"/"market cap "

Endeligt bud med udgangspunkt i due diligence
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CASE: OPKØB AF JEUDAN 

Private Equity Real Estate 

er hastigt voksende markeder, med masser af potentiale. Denne del af rapporten har til sigte, at ana-

udan kan være et attraktivt opkøbsemne for en fond. Det er umiddelbart en Private 

fond med fokus på Core strategi der vil investere i Jeudan. Dette fordi Jeudan (som 

som Core fonde arbejder efter. 

i en investeringscase – lige fra udvæl-

 

nne ønsker at investere i, definere 

enheder. Målet er at 

get den nu finder interessant. 

enheder, i hvilken situation de 

en værdiansættelse af virksomheden til 

hørende forventelige bud-

og indtjeningspotentiale 

at gennemføre. Der foretages såvel 

de strategiske tiltag kan have 

den ved exit kan opnå et tilfredsstillende afkast.   
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Vurderer fonden at der er tilstrækkeligt potentiale, forbereder manager buddet på virksomhe-

den, som indgives til virksomhedens ledelse. Buddet skal være relevant for aktionærerne forstået 

på den måde, at buddet skal ligge over Market Cap. Byder fonden hvad virksomheden er værd på 

børsen i dag, vil ledelsen forkaste buddet på aktionærernes vegne. Er buddet tilstrækkelig ”højt” 

analyserer ledelsen buddet og fremsætter det for aktionærerne med anbefaling om at sælge el-

ler ej.  

3) Denne fase bliver aktuel, såfremt targetvirksomheden er interesseret i det afgivne bud og her 

foretages en detaljeret due diligence, med hjælp fra forskellige rådgivende aktører. Dette være 

sig finansiel, kommerciel, juridisk og teknisk due diligence. Manager får af virksomheden adgang 

til datarum, hvor manager og dennes rådgivere i typisk tre uger, har mulighed for at lave en til-

standsrapport på virksomheden. Ved finansiel og kommerciel due diligence analyseres om anta-

gelserne bag det afgivne bud er korrekte. Den juridiske due diligence har til formål at sikre, at der 

ikke er nogle juridiske udfordringer i virksomheden og den tekniske due diligence går ud på f.eks. 

at undersøge om der er forurening på grundene eller andet.  

4) I fjerde fase afgiver manager et endeligt bud på virksomheden, med udgangspunkt i den foretag-

ne due diligence. Der er naturligvis en sandsynlighed for, at manager ikke ønsker at afgive noget 

nyt bud, fordi der i due diligence processen er dukket ubehagelige ting op. Dog må det antages at 

manager er forholdsvis sikker i sin sag inden han opstarter processen, idet det er en særdeles 

omkostningsfuld proces, hvor mange dyre rådgivere involveres.  

5) Såfremt buddet virker attraktivt på targetvirksomheden, indledes forhandlinger som ender op 

med køb eller ej.  

6) Ender forhandlingerne med en handel, skal overtagelse forestå og manager skal nu implemente-

re og eksekvere sin business plan, med det mål for øje at skabe værdi.  

7) Sidste fase er exitfasen. Manager arbejder løbende i investeringsperioden på sin exitstrategi og 

denne skal nu føres ud i livet. I den forbindelse skal manager værdiansætte virksomheden og 

vurdere om den er klar til et salg, for derefter at screene markedet for potentielle købere. I den-

ne fase er manager også nødsaget til at hente support fra andre rådgivende aktører. 

Det fremgår af ovenstående at faserne 1-2 er tilstrækkelige til, at afklare om Jeudan kan være et at-

traktivt opkøbsemne, hvorfor det er indholdet i disse faser jeg beskæftiger mig med.  
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BRANCHE-, MARKEDS- OG TARGET IDENTIFIKATION 

Idet der er tale om en Real Estate fond er det givet, at den overordnede branche er identificeret som 

ejendomsbranchen. Som nævnt tidligere i rapporten opererer Real Estate fonde globalt og på tværs 

af kontinenter og det må derfor identificeres, i hvilken region fonden ønsker at investere. Idet tager-

getvirksomheden er udpeget på forhånd (hvilket ikke nødvendigvis sker i virkeligheden), har jeg af-

grænset mig fra analyse af potentielle regioner og markeder. Det nordiske og danske ejendomsmar-

ked introduceres kort, efterfulgt af en mere detaljeret analyse af det københavnske ejendomsmar-

ked, hvor Jeudan befinder sig.  

DET NORDISKE EJENDOMSMARKED 

Det nordiske ejendomsmarked kan være interessant for en Real Estate fond, idet der her ikke tidlige-

re har været den helt store interesse fra internationale investorer. Således ligger der et latent poten-

tiale for, at gøre et godt køb, nu eller i fremtiden. Men hvad skulle tiltrække en fond? Norden anses 

som en ”Safe Haven”14, idet Norden ikke er påvirket af den globale krise i samme omfang, som f.eks. 

Østeuropa og andre steder i Europa. Den lave tomgang, moderate lejeniveauer og lave transaktions-

omkostninger øger attraktiviteten. Norden er kendt for fokus på uddannelse, som opfostrer en højt-

uddannet arbejdsstyrke og et vidensbaseret virksomhedsmiljø, hvilket er af stor interesse for alle 

virksomheder. Især Øresundregionen opererer som én af Europas mest attraktive lokationer for in-

ternationale virksomheder15.  

DET DANSKE EJENDOMSMARKED 

Det danske ejendomsmarked har været præget af handel indenfor landets grænser, samt islændin-

gene som har været særdeles aktive. Således har der ikke rigtig været noget at købe og det der har 

været at købe, har været meget dyrt. Prissætningen har også gjort, at nogle investorer ikke har set en 

fornuftig sammenhæng mellem afkast og risiko. Men de tider er efterhånden forbi, idet mange ejen-

domsinvestorer i øjeblikket lider likviditetsdøden og må sælge ud af deres porteføljer. Dette vil sætte 

sit præg på priserne og gøre markedet mere interessant i det øjemed. En analyse fra Aberdeen Pro-

perty Investors16, som er en større global ejendomsforvalter viser, at det nordiske ejendomsmarked 

som helhed forventes at give et afkast på ca. 1,5 % årligt i perioden 2009-2011. Danmark vil dog ad-

skillige sig væsentligt fra de andre nordiske lande, med et fald på ca. 0,5 %. Ingen af de andre nordi-

ske lande vil ifølge analysen opleve et fald. Forskellen bekræftes også af en rapport lavet af det ver-

                                                           
14 Kilde: Artikel ”København – Jatak eller nejtak” fra magasinet Ejendom nr. 4 oktober 2008 
15 Kilde: Sadolin & Albæk: ”Copenhagen and Malmoe Property Market Report 2009” 
16 Kilde: Artikel ”Danske ejendomme vil give tab i 2009-2011” fra Magasinet Ejendom nr. 1 januar 2008 



 

densomspændende analysefirma Jones Lang Lasalle

være det nordiske land, hvor det er billigst at købe op inden for de kommende år

DET KØBENHAVNSKE EJENDOMSMA

København er kendetegnet ved et attraktivt miljø, blandet kulturliv, velfungerende infrastruktur og 

bredt udvalg af uddannelsesinstitutioner. Disse kendetegn kan være grundlaget for d

tilvækst København gennem de sene

den gennemsnitlige husstandsindkomst

uddannede der ønsker at bosætte sig. Denne befolkningsgruppe ønsker nemlig at bo i et attraktivt

miljø, hvor det er nemt at komme på arbejde og hvor fritidslivet kan plejes i nærområdet. 

ende kombineret med en høj koncentration af 

slag i et højere BNP og lavere arbejdsløshed

(og andre) faktorer, øger Københavns attraktivitet overfor danske og udenlandske virksomheder, 

som ønsker at placere sig hvor den gode arbejdskraft er repræsenteret. 

                                                          
17 Kilde: Artikel ”Lejepriser forsætter opad til 2009” fra Magasinet Ejendom nr. 4 oktober 2008
18 Kilde: Danmarks Statistik 
19 Kilde: Danmarks Statistik 
20 Kilde: Sadolin & Albæk: ”Copenhagen and Malmoe Property Market Report 2009”
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densomspændende analysefirma Jones Lang Lasalle17. Holder dette stik, vil Danmark alt andet lige 

være det nordiske land, hvor det er billigst at købe op inden for de kommende år

ENHAVNSKE EJENDOMSMARKED 

København er kendetegnet ved et attraktivt miljø, blandet kulturliv, velfungerende infrastruktur og 

uddannelsesinstitutioner. Disse kendetegn kan være grundlaget for d

København gennem de senere år har oplevet18. København har samtidig

den gennemsnitlige husstandsindkomst19 hvilket indikerer, at det er de højtlønnede og derved ve

uddannede der ønsker at bosætte sig. Denne befolkningsgruppe ønsker nemlig at bo i et attraktivt

er nemt at komme på arbejde og hvor fritidslivet kan plejes i nærområdet. 

ende kombineret med en høj koncentration af virksomheder og forskningsinstitutioner har givet u

slag i et højere BNP og lavere arbejdsløshed20 end i resten af Danmark. Interaktionen mellem disse 

Københavns attraktivitet overfor danske og udenlandske virksomheder, 

som ønsker at placere sig hvor den gode arbejdskraft er repræsenteret. Den øgede attraktivitet 

blandt virksomheder øger isole

len på kontorlejemål og derved udlejningsproce

ten, hvilket er interessant for investor. Dog skal det 

bemærkes, at vi i København igennem de seneste 

2-3 år har set en kraftig stigning i udbuddet af ko

torlejemål i takt med, at projektej

diggøres. Dette gør sig især gældende på havn

fronten og i Ørestaden. Stigningen 

være med til, at det samlede udbud af kontorlej

mål vil overstige efterspørgslen og derved presse 

udlejningsprocenten og priserne ned. 

Figur 15 illustrerer at antallet af ledige kontorlok

ler i Københavns Kommune er steget igennem de

seneste år. Figurerne illustrer dels antal ledige kv

dratmeter og den procentuelle ledighed af den 

samlede bygningsmasse.   

 

                   
Kilde: Artikel ”Lejepriser forsætter opad til 2009” fra Magasinet Ejendom nr. 4 oktober 2008 

Kilde: Sadolin & Albæk: ”Copenhagen and Malmoe Property Market Report 2009” 
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Holder dette stik, vil Danmark alt andet lige 

være det nordiske land, hvor det er billigst at købe op inden for de kommende år.  

København er kendetegnet ved et attraktivt miljø, blandet kulturliv, velfungerende infrastruktur og 

uddannelsesinstitutioner. Disse kendetegn kan være grundlaget for den befolknings-

amtidig oplevet en stigning i 

t er de højtlønnede og derved vel-

uddannede der ønsker at bosætte sig. Denne befolkningsgruppe ønsker nemlig at bo i et attraktivt 

er nemt at komme på arbejde og hvor fritidslivet kan plejes i nærområdet. Ovenstå-

virksomheder og forskningsinstitutioner har givet ud-

Danmark. Interaktionen mellem disse 

Københavns attraktivitet overfor danske og udenlandske virksomheder, 

Den øgede attraktivitet 

isoleret set efterspørgs-

og derved udlejningsprocen-

, hvilket er interessant for investor. Dog skal det 

at vi i København igennem de seneste 

3 år har set en kraftig stigning i udbuddet af kon-

torlejemål i takt med, at projektejendomme fær-

Dette gør sig især gældende på havne-

Stigningen i udbuddet kan 

være med til, at det samlede udbud af kontorleje-

efterspørgslen og derved presse 

priserne ned. Figur 14 og 

illustrerer at antallet af ledige kontorloka-

ler i Københavns Kommune er steget igennem det 

år. Figurerne illustrer dels antal ledige kva-

dratmeter og den procentuelle ledighed af den 



 

Tomgangen er i januar 2009 på 4,6 % i Københavns Kommune

fortsat at være forholdsvis høj, på 95,4 %. I forhold til resten af landet, hvor tomgangen i gennemsnit 

er på 5,3 %, er Københavns kommune foran.

ejendomsmarkedet for kontorlokaler

Lejeniveauet har i København været svagt 

stigende over de senere år. Lejeniveauet for 

de primære lejemål var i starten

DKK 1.900 pr. kvm., men faldt i slutningen af 

året tilbage på ca. DKK 1.850 pr. kvm.

er sket i takt med at udbuddet er steget fra 

1. kvartal 2008 og fremefter. 

strerer lejeniveauet på primære og seku

dære kontorlokaler i København de seneste 

4 år og ses med de store briller, er tende

sen en rimelig stabilitet i niveauerne.

Lejeniveauet i København er relativt lavt i forhold til andre storbye

på ca. EUR 250 pr. kvm., ligger Stockholm, Paris, Oslo, München, London og Frankfurt m.fl., væsentlig 

over dette niveau. London er højdespringeren med ca. EUR 1.425 pr. kvm. og dernæst Paris med ca. 

EUR 800 pr. kvm.. De andre storbyer ligger i niveauet EUR 300

iske byer der ligger under København, er Århus, Trekantsområdet og Malmø. Dette er naturligvis 

tankevækkende – kan København mon nå disse højder?

Jeudan A/S er dominerende 

Trods mange større og mindre investorers indtog på d

børsnoterede ejendomsselskab

tor- og detailejendomme til en markedsværdi på DKK 9.722 mio. med et samlet areal på 523.697 

kvm.. 81 % af ejendommene målt på

centre og 4 % er logistikejendomme. 89 % af porteføljen er beliggende i Region Hovedstaden

des har Jeudan en væsentlig markedsandel for så vidt angår ko

kontorareal på 5 mio. kvm. i Københavns Kommune.

telse, at selskabet kan være et relevant target at analysere nærmere, hvilket gøre

                                                          
21 Kilde: Jeudan årsrapport 2008, side 30.

DEL IV – CASE: OPKØB AF JEUDAN 

omgangen er i januar 2009 på 4,6 % i Københavns Kommune, men udlejningsprocenten 

forholdsvis høj, på 95,4 %. I forhold til resten af landet, hvor tomgangen i gennemsnit 

er på 5,3 %, er Københavns kommune foran. Men udviklingen i tomgangen er en risikofaktor på 

ejendomsmarkedet for kontorlokaler og udlejer må have fokus på, at positionere sig godt i markedet

Lejeniveauet har i København været svagt 

stigende over de senere år. Lejeniveauet for 

starten af 2008 på 

DKK 1.900 pr. kvm., men faldt i slutningen af 

året tilbage på ca. DKK 1.850 pr. kvm.. Faldet 

er sket i takt med at udbuddet er steget fra 

 Figur 16 illu-

på primære og sekun-

er i København de seneste 

ses med de store briller, er tenden-

en rimelig stabilitet i niveauerne. 

Lejeniveauet i København er relativt lavt i forhold til andre storbyer i Europa. Hvor København ligger 

R 250 pr. kvm., ligger Stockholm, Paris, Oslo, München, London og Frankfurt m.fl., væsentlig 

over dette niveau. London er højdespringeren med ca. EUR 1.425 pr. kvm. og dernæst Paris med ca. 

EUR 800 pr. kvm.. De andre storbyer ligger i niveauet EUR 300-425 pr. kvm. De eneste større Europ

iske byer der ligger under København, er Århus, Trekantsområdet og Malmø. Dette er naturligvis 

kan København mon nå disse højder? 

 

Trods mange større og mindre investorers indtog på det københavnske ejendomsmarked, er det 

børsnoterede ejendomsselskab Jeudan A/S dominerende. Jeudans investeringer omfatter 136 ko

og detailejendomme til en markedsværdi på DKK 9.722 mio. med et samlet areal på 523.697 

81 % af ejendommene målt på værdi er kontorejendomme, 15 % er detailejendomme og 

centre og 4 % er logistikejendomme. 89 % af porteføljen er beliggende i Region Hovedstaden

des har Jeudan en væsentlig markedsandel for så vidt angår kontorejendomme, ud af det samlede 

l på 5 mio. kvm. i Københavns Kommune. I kraft af selskabets dominans 

at selskabet kan være et relevant target at analysere nærmere, hvilket gøre

                   
Kilde: Jeudan årsrapport 2008, side 30. 

Figur 16 Kilde: Sadolin og Albæk Newsletter februar 2009 
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udlejningsprocenten må siges 

forholdsvis høj, på 95,4 %. I forhold til resten af landet, hvor tomgangen i gennemsnit 

Men udviklingen i tomgangen er en risikofaktor på 

og udlejer må have fokus på, at positionere sig godt i markedet.   

i Europa. Hvor København ligger 

R 250 pr. kvm., ligger Stockholm, Paris, Oslo, München, London og Frankfurt m.fl., væsentlig 

over dette niveau. London er højdespringeren med ca. EUR 1.425 pr. kvm. og dernæst Paris med ca. 

pr. kvm. De eneste større Europæ-

iske byer der ligger under København, er Århus, Trekantsområdet og Malmø. Dette er naturligvis 

et københavnske ejendomsmarked, er det 

Jeudans investeringer omfatter 136 kon-

og detailejendomme til en markedsværdi på DKK 9.722 mio. med et samlet areal på 523.697 

værdi er kontorejendomme, 15 % er detailejendomme og 

centre og 4 % er logistikejendomme. 89 % af porteføljen er beliggende i Region Hovedstaden21.  Såle-

ntorejendomme, ud af det samlede 

I kraft af selskabets dominans er det min opfat-

at selskabet kan være et relevant target at analysere nærmere, hvilket gøres i det følgende. 

 

Kilde: Sadolin og Albæk Newsletter februar 2009  
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VÆRDIANSÆTTELSE AF JEUDAN 

Først og fremmest er det væsentligt, at have et kendskab til virksomhedens forretningsmodel herun-

der dennes historie, kerneværdier, mål og strategi, kultur, organisation m.v.. Budgettering og værdi-

ansættelse sker med udgangspunkt i en strategisk og finansiel analyse af virksomheden. Budgettering 

og værdiansættelse afhænger af med hvilke øjne det foretages. Som nævnt under i afsnittet om de 

syv faser, værdiansættes i første omgang med udgangspunkt i den nuværende strategi og dertil for-

ventelige budgettering. Efterfølgende værdiansættes med fondens øjne ud fra hvad denne tænker at 

kunne optimere på. Det er desuden relevant at sammenligne med virksomhedens værdi på børsen 

og med udgangspunkt i disse tre analyser, at fremsende et bud. 

Idet jeg henviser til min afgrænsning, foretages værdiansættelsen med udgangspunkt i offentligt 

tilgængeligt materiale og der foretages en værdiansættelse af ejendomsporteføljen som helhed.  

JEUDANS FORRETNINGSMODEL 

Historie, aktiviteter og overordnet strategi 

jeuDAN-koncernen blev grundlagt i 1898 og er opkaldt efter tidligere ejer Jens Erik Udsen (Jens Erik 

Udsen Danmark). I 1999 blev jeuDAN-koncernen lagt sammen med det børsnoterede Ejendomssel-

skabet EEC A/S under navnet Jeudan, som derved blev noteret på børsen. I forbindelse med fusionen 

iværksatte Jeudan en strategiproces med målet, at skabe et mere professionelt og fokuseret ejen-

domsselskab. I 2000 forsøger Jeudan en sammenlægning med Ejendomsselskabet Norden og erhver-

ver 27,5 % af aktiekapitalen i selskabet. Sammenlægningen blev ikke gennemført, idet samtlige aktier 

i Ejendomsselskabet Norden sælges til en række danske pensionskasser. Jeudan har sidenhen ikke 

foretaget nogle aktieopkøb. Som følge af den nye strategiproces fremlagde Jeudan i forbindelse med 

aflæggelse af regnskab for 2000, i marts 2001 klare retningslinjer for fremtiden, hvor både finansielle 

mål og en fokuseret strategi blev præsenteret. Jeudan har siden arbejdet efter denne strategi. 

Jeudans overordnede målsætning er, at skabe værdi for aktionærerne, hvilket af selskabet opdeles i 

konkrete finansielle mål22. Vækst, lønsomhed i driften, rentabilitet, værdireguleringer, resultat før 

skat, kapitalstruktur, pengestrømme og udlodning til aktionærerne.  

Målsætningen nås ved af følge selskabets strategi, som er baseret på kerneværdierne ordentlighed, 

dygtighed og tilgængelighed. Hovedpunkterne i selskabets strategi23 er investering i og udlejning af 

kontor- og detailejendomme, produktion og salg af ejendomsrelaterede serviceydelser, samt byg-

                                                           
22 Kilde: Jeudan årsrapport 2008, side 22 
23 Kilde: Jeudan årsrapport 2008, side 23 
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nings- og rådgivningsydelser. Desuden indgår kundefokus, lønsomhed i driften og effektiv kapitalud-

nyttelse i strategien. 

Investering i og udlejning af kontor- og detailejendomme foretages ved nøje, at identificere mulighe-

der, vurdere og gøre nytte af disse. Fokus ligger primært på kontorejendomme i Københavns Cen-

trum og sekundært på detailejendomme i Storkøbenhavn og på Sjælland. Detailejendomme omfatter 

butiksejendomme, supermarkeder, butikscentre m.m.. Selskabet investerer kun i mindre omfang i 

projektejendomme. For den interesserede læser findes en komplet oversigt over Jeudans ejendoms-

portefølje pr. 31.12.2008 i bilag 124. Ejendomsporteføljen består af 136 kontor- og detailejendomme 

med i alt 523.697 kvm., med en markedsværdi på DKK 9.722 mio. Ejendomsporteføljen er fordelt i en 

række datterselskaber (Jeudan I-Jeudan VII), men Jeudan A/S omtales i rapporten, indeholdes alle 

investeringsejendomme.  

Kundefokus varetages af hele koncernen ved at fastholde nuværende kunder og tiltrække nye.  Jeu-

dan leverer via datterselskabet Jeudan Servicepartner A/S et komplet servicetilbud indenfor ejen-

domsrelaterede serviceydelser til egne såvel som eksterne erhvervskunder. Dette være sig i form af 

rådgivning, indretning af lokaler, opsætning af EDB- og telefonsystemer, rengøring m.m.. Lønsomhed 

i driften skabes ved udvikling af ejendomme og effektiv administration af disse. Effektiv kapitaludnyt-

telse søges ved hele tiden at have den optimale kapital- og finansieringsstruktur for selskabet. 

Jeudans strategi er sammenfattet i Figur 17. 

 

Figur 17 Kilde Egen tilvirkning efter inspiration af Jeudan Årsrapport 2008 

 

Organisation 

Jeudan har organiseret sine aktiviteter således, at al udlejningsaktivitet foregår i Jeudan A/S og al 

indretning, projektering, planlægning, facility service m.m. foregår i Jeudan Servicepartner A/S. Der  

henvises til organisationsdiagrammerne i bilag 2. Alle aktiviteter er tilrettelagt med fokus på betje-

                                                           
24 Kilde: Jeudan årsrapport 2008, side 32 
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ning af kunder og på tilgængelighed. Jeudan arbejder efter strategien ”one point of entry” i organisa-

tionen, gennem kundeteams i Jeudan Market divisionen, hvor en kundechef er nøglepersonen i kon-

takten og samarbejdet med den enkelte kunde. Dette sikrer en effektiv service til de respektive leje-

re. Figur 18 illustrerer denne tilgang. 

 

Figur 18 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration i Jeudan Årsrapport 2008  

 

STRATEGISK ANALYSE 

Den strategiske analyse har til sigte, at belyse de operationelle værdidrivere, dvs. de baggrundsfakto-

rer der har størst indflydelse på de finansielle værdidrivere. Den strategiske analyse kan være et 

middel til at belyse den hidtidige økonomiske udvikling, samt danne grundlag for en realistisk bud-

gettering og efterfølgende værdiansættelse. Min strategiske analyse omfatter to hovedområder. 

Virksomhedens omverden og virksomhedens ressourcer og kompetencer. På baggrund af disse to 

hovedområder kan virksomhedens styrkeprofil klarlægges, som indeholder virksomhedens stærke og 

svage sider. Virksomhedens omverden analyses på samfundsniveau ved PEST-modellen og på bran-

cheniveau ved Porters Five Forces og Porters generiske strategier.  

Jeudan opererer indenfor to brancher, investering i og udlejning af erhvervsejendomme, samt facility 

service – begge i Danmark. Begge brancher analyseres samtidig, men der vil være områder der er 

væsentlige for den ene branche og ikke den anden. 
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PEST-modellen 

Formålet med denne model er, at give et billede af de politiske, økonomiske, sociokulturelle og tek-

nologiske forhold, der på samfundsniveau har indflydelse på virksomheden. De fire forhold analyse-

res samlet.  

Politik, Økonomi, Sociokultur, Teknologi 

Den internationale finansielle krise ramte i 2008 dansk økonomi og det danske ejendomsmarked, 

hvilket alt andet lige kan få visse konsekvenser for Jeudan. Det danske erhvervsejendomsmarked er 

afhængigt af den generelle vækst i økonomien. Dette gælder både investering, udlejning og facility 

service, hvor udlejningsprocenten og omsætningen i facility service hænger nøje sammen. 

Når produktionen falder i samfundet, falder isoleret set også behovet og efterspørgslen på kontorlo-

kaler, idet virksomhederne må omkostningstilpasse og nogle bliver tvunget til at lukke. Og netop 

produktionen er sat på retræte. I 2008 faldt BNP samlet med 1,1 % som følge af markante fald i inve-

steringer og privat forbrug25 og med nu fem kvartaler i træk med faldende BNP, er vi et godt stykke 

inde i recessionen (til og med 1. kvartal 2009). Det er i 2008 særligt et stort dyk i bilsalget, der træk-

ker ned i det private forbrug, mens forbruget af øvrige varer og tjenester kun er faldet en smule. 

Faldet i bruttoinvesteringer skyldes især en stor nedgang indenfor maskiner og transportmidler. Det-

te vidner om, at virksomheder landet over har sat investeringerne på standby. Det største fald i 2008 

så vi i fjerde kvartal, hvor BNP samlet faldt med 3,7 % i forhold til første til tredje kvartal hvor faldet 

”kun” var 1,1 %. Og faldet fortsatte ind i 2009. Ifølge den seneste offentliggjorte rapport fra Dan-

marks Nationalbank forventes et yderligere fald i BNP i 2009 på 1,1 %. Mere pessimistiske er økono-

merne i Danmarks største pengeinstitut, Danske Bank, der forventer et samlet fald i BNP i 2009 på 

2,4 %26.  

Boligejere med rentetilpasningslån blev ramt da disse lån blev refinansieret til meget høje renter i 

december 2008 og boligejerne har således mindre at gøre godt med til forbrug. Den sidste danske 

forbrugskrise så vi i perioden 1998-2003, efter en periode med høj vækst (1994-1998). Det private 

forbrug steg kun med 0,5 % om året27, hvorfor regeringen satte ind med ekspansiv finanspolitik for at 

sætte gang i hjulene. Samtidig med dette så vi et kraftigt rentefald, introduktion af afdragsfrie lån 

(2003) og et stærkt globalt opsving. Disse faktorer bevirkede at vi i perioden 2003-2007 har set en 

kraftigt stigende vækst i privatforbruget.  

Den danske regering har på nuværende tidspunkt igangsat flere stimuli pakker, blandt andre mulig-

hed for udbetaling af SP-opsparing, skattelettelser og tilskudsordning til renoveringsarbejde. Dette 

                                                           
25 Kilde: Danmarks Statistik 
26 Kilde: Danske Markets, en division af Danske Bank, investeringsanalyse ”Danmark: Spæde forårstegn” 6. April 2009  
27 Kilde: Danske Markets, en division af Danske Bank, investeringsanalyse ”Danmark: Spæde forårstegn” 6. April 2009  
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burde alt andet lige påvirke privatforbruget og derved produktionen i positiv retning. Også de kraftigt 

faldende renter kan få en positiv effekt, især når boligejernes rentetilpasningslån skal refinansieres til 

nytår. Vi kan håbe på at regeringens tiltag og de faldende renter, kan få en effekt tilsvarende efter 

sidste nedgang. Dog kan denne ligge et godt stykke ud i fremtiden. Danskerne er bekymrede for de-

res jobsituation og kan være tilbøjelige til, at spare op i stedet for at forbruge. Såvel Danmark Natio-

nalbank som økonomerne i Danske Bank, forventer dog en positiv vækst igen i 2010, men produkti-

onstabet for 2008-2009 forventes dog først at være indhentet i 2. halvår af 201128.  

Inflationen i Danmark nåede i 2008 op på 3,6 %29, primært pga. øgede energi- og fødevarepriser. 

Inflationen er faldet drastisk i de første kvartaler af 2009 og Danmarks Nationalbank forventer en 

inflation i 2009, 2010 og 2011 på henholdsvis 1,0 %, 1,5 % og 1,6 %. Den faldende inflation har be-

tydning for lønudviklingen og pristalsreguleringen, blandt andet på lejekontrakter, hvor vi kan opleve 

en faldende bruttoleje. Men en faldende inflation kan også have en positiv effekt på forbruget og 

derved produktionen, ligesom det kan medvirke til lavere driftsomkostninger og mulighed for øget 

aktivitet i virksomhederne. 

Samtidig med fald i produktionen, har virksomheder landet over oplevet øgede finansieringsomkost-

ninger og manglende likviditet, som følge af marginalforhøjelser og kreditstramninger i landets pen-

geinstitutter. Dette skyldes dels at bankernes fundingomkostninger er væsentligt forøget, dels en vis 

skepsis blandt kreditgiverne. Investeringer foretages i tiltro på fremtidige afsætningsmuligheder og 

denne tro er sendt på retur. Men ikke desto mindre har det haft en væsentlig indvirkning på mange 

virksomheder. Men igen kan de faldende renter spille en rolle, her for virksomhederne, som forhå-

bentlig kan opleve en øget likviditet og frihed til, at foretage investeringer i fremtiden. 

På trods af nedgangen i dansk økonomi, forblev tomgangen på erhvervsejendomsmarkedet forholds-

vis stabil i 2008, men aktiviteten kan falde markant. Som følge af den negative vækst ser vi en stig-

ning i ledigheden og derved formentlig også en øget tomgang på markedet for kontor- og retailejen-

domme. Også i kraft af det føromtalte stigende udbud af kontorlokaler. For så vidt angår udviklingen 

i lejeniveauet, henvises til tidligere afsnit om det københavnske ejendomsmarked. 

Krisen har ikke blot udfordret handels- og produktionsvirksomheder, men også investorer på ejen-

domsmarkedet. Finansieringsomkostninger har igennem de seneste år oversteget afkastet på ejen-

domme og derved medført en negativ drift for køber. Køberne må have købt sig ind i fremtidige vær-

distigninger og haft en forventning om, at kunne videresælge ejendommen til en meget høj pris, der 

dels dækker den negative likviditet, samt en ønsket fortjeneste. Dette har frem til 2007 været muligt, 

men de øgede finansieringsomkostninger og kreditstramninger har gjort, at disse investorer ikke kan 

                                                           
28 Kilde: Danmarks Nationalbank ”Kvartalsoversigt 1. kvartal 2009 - Dansk Økonomi 2009-11” 18.03.2009 
29 Kilde: Danmarks Nationalbank ”Kvartalsoversigt 1. kvartal 2009 - Dansk Økonomi 2009-11” 18.03.2009 
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sælge deres ejendomme, mangler likviditet til den daglige drift, samtidig med at ejendommene er 

begyndt at falde i værdi. Denne slags investorer har ingen anden udvej end konkurs og tvangsaukti-

on. Dette vil skabe problemer for nogle og muligheder for andre. Store velkapitaliserede virksomhe-

der som Jeudan, med en sund drift, kan se afventende til. Uroen skaber i øjeblikket et mis match i 

markedet, idet ingen rigtig ved hvad ejendomme skal handles til, men så snart der kan spottes en 

form for efficiens, kan Jeudan købe ejendomme op til attraktive priser.  

Sammenfatning 

Således kan det konkluderes at vi på samfundsmæssigt niveau står overfor nogle udfordringer, som 

kan have betydning for erhvervsejendomsmarkedet. Det er dog væsentligt at have afsnittet om det 

Københavnske ejendomsmarked in mente, hvor min analyse også påpegede muligheder på dette 

marked, i kraft af den øgede attraktivitet.  

Porters Five Forces 

Formålet med denne model er, at give et billede af de fem grundlæggende konkurrencekræfter der 

kan være afgørende for branchens rentabilitet. De fem kræfter udgøres af kundernes- og leverandø-

rernes forhandlingsstyrke, muligheden for substitution, forekomsten af adgangsbarrierer og konkur-

renceintensiteten blandt eksisterende konkurrenter. De fem forhold analyseres samlet.  

Adgangsbarrierer, Leverandørers og kunders styrke, Substitution, Konkurrenceintensitet 

For så vidt angår investering i ejendomme udgør alle slags investorer Jeudans konkurrenter. Men 

som nævnt i samfundsanalysen har udbydere af finansiering strammet gevaldigt op om kreditgivnin-

gen. Dette gælder i særdeleshed inden for ejendomsbranchen, som i løbet af 2008 har lidt store tab. 

Det gør det særdeles svært for nye deltagere, at trænge ind på markedet for investering i erhvervs-

ejendomme, idet det kræver stor kapital. De spillere som har kapitalen i forvejen, er som udgangs-

punkt allerede på markedet. Det er selskaber som Dades, CW Obel og større finansielle institutioner, 

såsom pensionskasser, forsikringsselskaber og pengeinstitutter. Som nævnt tidligere i rapporten er 

det i dag ikke nær så populært for finansielle institutioner, at investere i ejendomme, hvorfor truslen 

er formindsket. Virksomhederne ønsker at fokusere på deres kerneforretning – og her omtales speci-

elt om pengeinstitutter. Vi har igennem en årrække oplevet, at disse sælger ud af deres porteføljer. 

Men institutioner som har en decideret ejendomsdivision, vil naturligvis stå på spring sammen med 

Jeudan, når det rette tidspunkt kommer til ejendomsinvesteringer. 

For så vidt angår facility service kræver det umiddelbart ikke det store kapital at trænge ind på dette 

marked, hvorimod know how er en drivende kraft. Det kræver et kendskab til virksomheders behov 

for denne service og hvordan servicen skal struktureres og leveres. Der findes utallige af udbydere af 
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denne service, større som mindre, hvilket kan gøre det svært for nye deltagere at komme ind og dif-

ferentiere sig således de kan vinde markedsandele. Og det er typisk omkostningsfuldt fordi nye ud-

bydere oftest differentierer sig på prisen.  

Efterspørgslen på facility services er stigende i disse tider, hvor virksomheder fokuserer på omkost-

ningerne. Det kan antages at mange vælger, at outsource bygningsdriften og intern service såsom 

rengøring, kantine, vinduespudsning og reception. Også outsourcing af ad hoc opgaver af kontor-

mæssig karakter såsom kuvertering, print og lignende bliver mere og mere populært. Virksomheden 

kan fokusere på dens kerneforretning og sparer ledelsesmæssige ressourcer og ved at samle alle 

ydelserne ét sted, kan der opnås stordriftsfordele. Den øgede efterspørgsel efter facility service vil 

uden tvivl få eksisterende mindre og mellemstore rengøringsselskaber og håndværksvirksomheder 

til, at inddrage denne service i deres produktsortiment, nu hvor de oplever en faldende efterspørgsel 

på deres kerneforretning. Jeg forventer således, at den øgede efterspørgsel vil blive mødt med et 

øget udbud. 

Der findes ikke andre selskaber af Jeudans størrelse, der både tilbyder udlejning af attraktive kontor-

lokaler og facility service i ét. Således er Jeudans konkurrenter forskellige om man taler om udlejning 

eller facility service. 

 For så vidt angår udlejning er det landets erhvervsejendomsmæglere og rådgivere såsom Sadolin og 

Albæk, Aberdeen, Colliers, Nybolig Erhverv, Nordea Ejendomme og lignende, der er Jeudans største 

konkurrenter. Det er alle større veletablerede selskaber, som også har en bid af København at byde 

på. For så vidt angår facility service deles servicen op i tre. Rengøring, hvor særligt ISS har en meget 

stor markedsandel og bestemt et godt renommé i branchen. På området for projektering og space 

planning er det arkitekter og ingeniører, der som Jeudan leverer individuel rådgivning til virksomhe-

derne. For kontorindretning og forberedelse til opsætning af teknik, telekommunikation og IT er det 

mindre og mellemstore håndværksvirksomheder.  

Jeudan har ikke lige så stor erfaring inden for facility service som f.eks. ISS, men til gengæld er Jeu-

dans store force, at Jeudan leverer alle services under ét (og flere end ISS), hvilket giver virksomhe-

derne mulighed for kun at benytte én rådgiver og derved spare både tid og penge. Det ligger natur-

ligvis klart at dette stiller store krav til Jeudan om, at alt hvad der laves skal være af højeste standard, 

idet én mistet forretning kan medføre fald af mange følgeforretninger.  

Mulighed for substitution foreligger på udlejningsdelen. Virksomheder kan vælge at købe kontorloka-

ler til eget brug, frem for at leje sig ind. Sandsynligheden for dette er i øjeblikket lav, på grund af de 

trængte finansieringsvilkår, men det kan ikke udelukkes at nogle vil købe sig ind i fremtidige værdi-

stigninger på ejendomsmarkedet, når vi ser en opadgående trend i økonomien.  
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Jeudan benytter sin strategi om kundefokus med udgangspunkt i værdierne ordentlighed, dygtighed 

og tilgængelighed til, at differentiere sig fra konkurrenterne. Jeudan går ikke på kompromis med kva-

litet. Det er ikke usandsynligt, at dette også har været kendetegnet ved konkurrenterne. Men der 

foreligger en sandsynlighed for, at branchen kan blive nødsaget til, at gå på kompromis med prisen, 

på grund af pres fra kunderne, som nemt kan finde en anden leverandør. Kunderne har forhandlings-

styrken. Branchen har derimod forhandlingsstyrken overfor leverandører af råvarer, f.eks. rengø-

ringsmidler og byggematerialer, idet produktionsvirksomheder hungrer efter afsætning – og de har 

ikke råd til at sige nej til en ordre. Branchen har mulighed for at trykke leverandørerne lidt på maven 

for lavere indkøbspriser, som ikke nødvendigvis sendes videre til kunderne. Således har branchen 

mulighed for at opretholde en rimelig indtjeningsmargin, trods eventuel faldende omsætning. 

Sammenfatning 

Det kan således konkluderes, at Jeudan på ejendomssegmentet står forholdsvis stærkt, i kraft af sin 

store markedsandel og kapitalstyrke og truslen fra nye konkurrenter og substituerende produkter er 

forholdsvis beskeden. På Facility service er der potentiale for udvidelse af forretningen, men mindre 

og mellemstore virksomheder med samme sortiment, kan tage markedsandele. Samlet set står Jeu-

dan stærkt på markedet i kraft af deres forretningsmodel, der omfatter kontorudlejning og facility 

service under ét.  

Porters generiske strategier 

Porters generiske strategier omfatter omkostningsminimerings-, differentierings- og fokusstrategi. 

Kombination af differentierings- og fokusstrategi 

Jeudans strategi er en kombination af differentierings- og fokusstrategi. Ved at udbyde udlejning af 

kontor og facility service som ét samlet produkt, har Jeudan skabt et produkt som er unikt for mar-

kedet. Der er ingen andre virksomheder som tilbyder dette produkt i samme udstrækning. Derved 

differentierer Jeudan sig fra sine konkurrenter. Desuden differentierer Jeudan sig ved medarbejder-

nes uniform. Det ses normalt at håndværkere går klædt i hvidt, mens alle Jeudans håndværkere går 

klædt i sort, med Jeudans navn påtrykt med store bogstaver i hvidt. Også alle Jeudans køretøjer, om 

end det er firmabiler, traktorer, lifte og andet, er sorte med det karakteristiske gule logo og navnet 

påtrykt. Jeudans medarbejdere i marken omtales ofte som ”De Små Sorte Mænd”. Differentieringen 

er en del af Jeudans måde at brande sig på og er selskabets ansigt udadtil for at udstråle konserva-

tisme og ordentlighed.  

Jeudan har valgt at holde fokus primært på erhvervsudlejningsejendomme og primært på det køben-

havnske ejendomsmarked. Derved tilbydes Jeudans produkter kun til udvalgte segmenter, idet f.eks. 
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en advokatvirksomhed i Jylland, ikke kan aftage Jeudans produkter. Jeudan har valgt denne strategi 

fordi det er dér selskabet har sine kompetencer. Kompetencer udvikles naturligvis og Jeudan ændre-

de da også sin strategi forrige år, til også at handle med retailejendomme og udvidede markedsom-

rådet til øvrige Sjælland. Men Jeudan ønsker ikke at begive sig ud på markeder hvor ledelsen ikke har 

den nødvendige erfaring og kompetence til, at evaluere potentialet. For eksempel ønsker ledelsen 

ikke at investere i svenske ejendomme, trods deres eller meget positive udvikling, fordi de ikke forstå 

markedet godt nok. 

Ressourcer og kompetencer 

Forståelse for det Københavnske ejendomsmarked 

Jeudan har en særdeles god forståelse for det Københavnske ejendomsmarked og analyserer nøje 

timing og pris på alle investeringer og frasalg. Ligeledes foretages konstante reguleringer af ejen-

dommenes værdier i forhold til markedets konditioner, når afkastkrav og markedsleje ændrer sig.  

Samspil mellem Jeudan og Jeudan Servicepartner 

Aktiviteterne i Jeudan Servicepartner består af Jeudan Projekt, Jeudan Ejendomsservice og Jeudan 

Byg (se Figur 18). Aktiviteterne i Jeudan Servicepartner sikrer koncernens opretholdelse af konkur-

renceevne, indtjening og kommunikation med koncernens kunder.  

Jeudans fokus ligger på at kunne opfylde kundernes behov i værdikæden fra tidspunktet hvor kunden 

søger lokaler, over indretningsforslag, udarbejdelse af lejekontrakt samt tegninger, indretning af 

lokalerne samt den efterfølgende servicering af lokalerne. 

Når en kunde henvender sig til Jeudan med en forespørgsel på kontorlejemål stiller selskabet først og 

fremmest en kundechef til rådighed, som mødes med kunden for at konstatere og klarlægge behov. 

Med kundechefens indgående kendskab til markedet, samt selskabets udbud af lejemål og ydelser, 

afdækkes kundens behov ved professionel rådgivning, fremsætning af idéer og alternativer. Kunde-

chefen opstiller kalkuler for såvel kunden som for Jeudan, for til sidst at afgive et tilbud til kunden. 

Den selvsamme kundechef indgår i dialog med kunden om tilbuddet, forestår forhandlinger og i sid-

ste ende indgår aftale med kunden. Har Jeudan ikke et lejemål der matcher kundens behov, holder 

selskabet ikke tilbage med, at søge efter alternative muligheder, enten ved opkøb, eller ved at flytte 

rundt i porteføljen. Det ses med jævne mellemrum, at en eksisterende kunde i Jeudan ønsker at flyt-

te til større eller mindre lokaler, hvorved nye potentielle kunder kan få muligheden for at rykke ind.  

Når aftalen er indgået, overdrages projektet til Jeudan Servicepartner, hvor en projektleder forestår 

planlægning og selskabets egne folk forestår ombygning, indretning og flytning. Kunden kan således i 

mellemtiden koncentrere sig om sin kerneforretning og skal ikke afsætte ressourcer til indhentning af 
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tilbud, forhandlinger med leverandører af diverse ydelser og så fremdeles. Lokalerne står klar i aftalt 

stand på aftalt dato, således kunden kan flytte ind og tage i brug på samme tid.  

I lejeperioden kan kunden benytte sig af alle Jeudan Servicepartners ydelser, herunder vedligehold, 

rengøring, servicering af tekniske installationer m.m.. Jeudan Servicepartner har et døgnbemandet 

kundecenter til rettidig og effektiv ekspedition af mindre vedligeholdelsesopgaver, fejl og skader på 

lejemål og ejendomme. Hele værdikæden er illustreret i Figur 19. 

 

Figur 19 Kilde: Egen tilvirkning efter inspiration af Jeudan Årsrapport 2008 

 

Som eksempel på ovenstående kan nævnes, at Jeudan købte ejendommen Borgergade 24, hvor Jeu-

dan Servicepartner indrettede lokaler til en ny IRMA butik, der åbnede i sensommeren 2008. De øvri-

ge 4.000 kvm. i ejendommen er blevet indrettet til Parkering København, der fraflyttede sit hoved-

sæde i Gammeltoftsgade 17. Gammeltoftsgade 17 der er en del af Jeudans ejendom på Øster Fari-

magsgade 5, blev genudlejet til Københavns Universitet (som i forvejen er kunde i Øster Farimagsga-

de 5), hvor Jeudan Servicepartner i øjeblikket er i gang med indretningsarbejderne.  

Således sikrer Jeudan Market at lejere er tilfredse med deres kontorlejemål, både hvad angår størrel-

se og udbytte, og Jeudan Servicepartner sikrer opretholdelse af kvaliteten af Jeudans ejendomsporte-

følje.  

Medarbejdere 

Jeudans medarbejdere er repræsentative fysisk og menneskeligt. Medarbejderne uddannes og træ-

nes i selskabets værdigrundlag, adfærd, kommunikation, salg m.m., således de kan møde kunden på 

en kvalitativ facon. Dette sikrer at selskabets kerneværdier (ordentlighed, dygtighed og tilgængelig-

hed) afspejles i enhver handling. Faglig uddannelse står også højt på selskabets liste, hvad enten det 

drejer sig om fysisk eller mentalt håndværk. Medarbejderomsætningshastigheden i selskabet er for-
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holdsvis lav30, hvilket er et udtryk for at medarbejderne er tilfredse. Den lave medarbejderomsæt-

ningshastighed sikrer effektivitet og minimale oplæringsomkostninger.  Medarbejderstaben består af 

såvel danskfødte personer som personer med anden etnisk herkomst end dansk og gennemsnitalde-

ren er ca. 35 år. Den kønsmæssige fordeling tilstræbes ligeligt fordelt, om end personer ansættes ud 

fra deres kompetencer og bidrag til stillingen og ikke alene ud fra en kønsfordeling.  

Jeudan tilbyder udover bruttolønnen en række lønsupplementer, såsom personalearrangementer, 

feriebolig, pensionsordning, sundhedsforsikring, uddannelse, frokostordning, hjemme pc, m.m.. Alle 

ordninger som er med til at skabe en værdi for medarbejderne. 

 Ledelse 

Jeudans A/S’s ledelse består af bestyrelse, direktion og en ledergruppe. Se organisationsdiagram i 

bilag 2. 

Bestyrelsen ledes af bestyrelsesformand Niels Heering, som til dagligt arbejder som Advokat og Ma-

naging Partner i ét af Danmarks større advokatkontorer, Gorrissen Federspiel Kierkegaard. Niels Hee-

ring har fungeret som formand siden 1994 og var med under fusionen af jeuDAN-koncernen og Ejen-

domsselskabet EEC A/S. Niels Heering har med sine 15 års medlemskab af bestyrelsen, et indgroet 

kendskab til Jeudan A/S og har derigennem også fået et særdeles godt kendskab til det københavn-

ske ejendomsmarked. Derudover bidrager han naturligvis til bestyrelsesarbejdet med sine juridiske 

kundskaber. Niels Heering har udover formandsposten i Jeudan yderligere syv formandsposter, samt 

otte ordinære medlemsposter. Niels Heering er således også særdeles erfaren for så vidt angår ledel-

se. 

Næstformand Tommy Petersen har været medlem af bestyrelsen siden 1997 og har ligeledes tilegnet 

sig et godt kendskab til selskabet. Tommy Petersen er Adm. Direktør for Chr. Augustinus Fabrikker 

Aktieselskab og Augustinus Fonden. Han har HD i regnskabsvæsen, samt HD i organisation og strate-

gisk planlægning. Udover posten i Jeudan, har Tommy Petersen fire formandsposter, fire næstfor-

mandsposter, samt tretten ordinære medlemsposter. Tommy Petersen kan slutte sig til formandens 

erfaring for så vidt angår ledelse og bidrager desuden med viden af strategisk karakter. 

Bestyrelsens ordinære medlemmer består af Jens Erik Udsen, tidligere direktør i foretagendet, som 

blev valgt ind i bestyrelsen i 1994. Jens Erik Udsen er uddannet statsautoriseret ejendomsmægler og 

valuar. Jens Erik Udsen er ordinært medlem i otte selskaber udover Jeudan. Disse selskaber har fi-

nansiel- eller ejendomsmæssig karakter, hvilket alt andet lige giver Jens Erik Udsen et indgående 

kendskab til dette marked, hvilket uden tvivl tilgodeser Jeudan.  

                                                           
30 Kilde: Jeudan årsrapport 2008 side 49 
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Desuden består bestyrelsen af ordinært medlem Hans Munk Nielsen, uddannet Cand. Oecon og 

Standford Executive Program, samt Stefan Ingildsen, uddannet Cand. Merc. i finnansiering og regn-

skab – begge indvalgt i 2008.  

Direktionen består af Adm. Direktør Per Wetke Hallgren, som i 1993 blev ansat i Ejendomsselskabet 

EEC A/S og således stod for de to selskabers fusioner i 1999. Per Wetke Hallgren er uddannet og tidli-

gere ansat i den finansielle sektor, hvor han senest har arbejdet som kredit- og erhvervsdirektør i 

Forstædernes Bank (1989-1993). Per Wetke Hallgren er desuden uddannet HD i finansiering. Udover 

posten som adm. Direktør i Jeudan har han posten som næstformand i det nyetablerede Rosk Ejen-

domme A/S, én næstformandspost, samt to repræsentantskabsmedlemsposter. Direktionen i selska-

bet har således også et særdeles indgående kendskab til det københavnske ejendomsmarked, samt 

kendskab og forståelse for de finansielle og kreditmæssige aspekter i det at drive virksomhed.  

Ledergruppen er den gruppe der i det daglige varetager ledelsesmæssige og funktionelle arbejdsop-

gaver indenfor deres angivne område.  

Gruppen består af finansdirektør Kim Christiansen, med det overordnede ansvar for koncernregn-

skab, finansiel styring og finansiel kontrol, med bistand fra underdirektør Lene Sand. Underdirektør 

Morten Aagaard, med ansvar for Investor Relations og intern service, samt sekretariat for direktion 

og bestyrelse. Morten Aagaard er desuden direktør i datterselskaber, med undtagelse af Jeudan Ser-

vicepartner A/S. Underdirektør Tine Cederholm Bemberg, med det overordnede ansvar for markeds-

afdelingen, som består af 8 kundeteams. Tine Cederholm Bemberg bistås af souschef Janne Holbøll-

Bagge. Underdirektør Frank Ewert, med det overordnede ansvar for koncernens HR, IT og kommuni-

kation.  

Kapital- og finansieringsstruktur 

Jeudans strategiske målsætning for så vidt angår kapital- og finansieringsstruktur er, at selskabet skal 

opretholde en egenkapitalandel på 25-30 %, rentebærende gæld på 65-70 % og ikke rentebærende 

gæld på 5 %31. Det overordnede grundlag er, at give aktionærerne et bedst muligt afkast, ved opret-

holdelse af fremmedkapitalandelen samtidig med, at selskabet fortsat kan opnå attraktive finansie-

ringsvilkår ved, at have en vis finansiel robusthed. 

Jeudan anser ejendomsinvesteringer i et langsigtet perspektiv og finansieringsstrukturen skal afspejle 

dette ved, at holde forholdsvis stabile finansieringsomkostninger ved lange renteaftaler. Jeudan fi-

nansierer som hovedregel sine investeringer med 10-20-årige realkreditlån, enten fastforrentede, 

eller med en rente på basis af Cibor 6, suppleret med renteswaps med en løbetid på op til 30-år. 

                                                           
31 Kilde: Jeudan Årsrapport 2008, side 28 
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Strukturen afspejler Jeudans holdning om, at den primære indtjening skal realiseres gennem en ef-

fektiv drift af ejendommene og ikke gennem spekulativ finansieringsstrategi. 

Sammenfatning 

Jeudans forretningsmodel sikrer at kunden bliver mødt med kompetente og tilfredse medarbejdere 

hele vejen, fra kunden forespørger på et lejemål til kunden fører sin daglige drift i et af selskabets 

lokaler. Selskabets ledelse sikrer med sin erfaring og supplerende kompetencer, en sikker og sund 

drift af Jeudan, til glæde for selskabets medarbejdere og aktionærer. Den anvendte kapital- og finan-

sieringsstruktur sikrer en stabilitet i finansieringsomkostninger og minimerede risici i forhold til ud-

viklingen på de finansielle markeder. 

STYRKEPROFIL 

Med udgangspunkt i den foregående analyse af Jeudans omverden og Jeudans kompetencer og res-

sourcer, er det muligt at kortlægge Jeudans stærke og svage sider i styrkeprofilen, som fremgår af 

Figur 20.  

 

Figur 20 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

Stærke sider Svage sider

- Mange år på ejendomsmarkedet igennem forskellige konjunkturer - Indskrænket fokus på kerneområder/markeder
- Klar strategi og målsætning - Indskrænket fokus på kontorejendomme
- Fokus på kerneområder - Afhængig af samfundsøkonomien
- Kundefokus og "one point of entry" - Påvirkes af inflation på udgifter, men ikke nødvendigvis på indtægter
- Tiltrækker gode kunder - Høj egenkapitalandel - kapitalen kommer ikke ud og arbejde
- Eneste selskab med full service - Kortvarig erfaring med facility service
- Konkurrencedygtig - Kunderne har forhandlingsstyrken
- Dækker hele kundens værdikæde
- Delvis uafhængighed af udviklingen på de finansielle markeder
- Høj egenkapitalandel - robusthed
- Lav tomgang
- Medarbejdertilfredshed
- Kompetent ledelse og analytisk ledelse
- Kompetente medarbejdere
- Gennemgående kendskab til det Københavnske ejendomsmarked
- Jeudan Servicepartner
- Stærkt gennemslående brand
- Forhandlingsstyrke overfor leverandører
- Høj markedsandel i København
- Differentiering fra andre ejendomsselskaber
- Fokus på uddannelse

Styrkeprofil
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FINANSIEL ANALYSE 

Den finansielle analyse har til sigte, at se på Jeudans økonomiske udvikling og på hvordan virksomhe-

den skaber værdi. Sammen med den strategiske analyse skal den finansielle analyse danne grundlag 

for den senere budgettering og værdiansættelse. 

Opstilling af resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse til analyseformål 

Virksomhedens værdier skabes som udgangspunkt af driftsaktiviteterne og de finansielle aktiviteter. 

Opdelingen fremgår imidlertid ikke af årsrapporten og det er væsentligt at opdele aktiviteterne til 

analyseformål. Således fortages en reformulering af såvel resultatopgørelse, balance og egenkapital-

opgørelse. Reformuleringerne fremgår af bilag 3.  

Resultatopgørelsen for Jeudan er reformuleret således, at posterne er reklassificeret i driftsrelatere-

de poster, poster der vedrører op- og nedskrivninger på ejendomme og finansielle aktiviteter, samt 

finansielle poster. Disse poster suppleres med de bogførte poster under egenkapitalopgørelsen for at 

få en korrekt opgørelse af totalindkomsten. Skatten bliver allokeret ud på driftsoverskuddet og de 

finansielle poster. Op- og nedskrivninger på ejendomme og finansielle aktiviteter indgår ikke i den 

skattepligtige indkomst og derved er der ikke noget skatteallokering på disse poster. 

Balancen for Jeudan er reformuleret således, at aktiver og gæld i balancen klassificeres i driftsafledte 

poster og finansielle poster. Driftsaktiver og -forpligtelser er aktiver og gæld som knytter sig til drif-

ten af Jeudan hvor de finansielle forpligtelser er poster som har at gøre med tilvejebringelse af kapi-

tal til driften samt placering af overskydende likviditet. 

Reformulering af egenkapitalopgørelsen har til formål at dele posteringerne op i to - transaktioner 

med ejerne og totalindkomst. Transaktioner med ejerne er typisk udbytte, tilbagekøb af egne aktier 

eller kapitalindskud fra ejerkredsen. Totalindkomst er dels årets resultat, dels værdiskabende trans-

aktioner der ikke er bogført i resultatopgørelsen, som tillægges i den reformulerede resultatopgørel-

se. Totalindkomsten fra den reformulerede egenkapitalopgørelse skal svare til totalindkomsten i den 

reformulerede resultatopgørelse.  

Rentabilitetsanalyse 

Måling af rentabiliteten i Jeudan er et af de vigtigste områder i den finansielle analyse. En god renta-

bilitet er vigtig for Jeudans fremtidige overlevelse og for at kunne give et tilfredsstillende afkast til 

aktionærerne. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i ovenstående reformuleringer og har til 

formål at måle hvad der driver den historiske egenkapitalforrentning ROE. ROE dekomponeres såle-

des at underliggende værdidrivere, henholdsvis driftsmæssige og finansielle, analyseres på forskellige 



 

niveauer. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i Jeudans seneste fem regnskabsår (i det følge
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Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i Jeudans seneste fem regnskabsår (i det følge

Alle beregninger findes i bilag 4. 

Omsætning/omkostninger/EBITDA 

Jeudans omsætning har i analyseperioden været stigende, drevet af vækst i såvel 

som i Servicepartner. Dog oplevede Servicepartner et fald i omsætningen 

2005. Den positive udvikling i omsætningen for Investeringsejendomme kan dels tilskrives 

udvidelse af ejendomsporteføljen og dels den øgede bruttoleje på markedet for kontorlokaler. 

Den positive udvikling i omsætningen for Servicepartner skyldes blandt andet en stigning i kontor

retninger og servicekontrakter, drevet af et øget fokus på salg af disse produkter. 

strationsomkostninger har ligeledes været stigende og i nogle år mere end omsætningen. 
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Figur 21 Kilde: Egen tilvirkning 
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Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i Jeudans seneste fem regnskabsår (i det følgen-

såvel omsætningen for 

i Servicepartner. Dog oplevede Servicepartner et fald i omsætningen 

ng i omsætningen for Investeringsejendomme kan dels tilskrives 

bruttoleje på markedet for kontorlokaler. 

Den positive udvikling i omsætningen for Servicepartner skyldes blandt andet en stigning i kontorind-

retninger og servicekontrakter, drevet af et øget fokus på salg af disse produkter. Drifts- og admini-

strationsomkostninger har ligeledes været stigende og i nogle år mere end omsætningen. Dette har 

21 

af figuren er EBITDA ikke vokset nær så meget som omsætningen, hvilket har 

. En faldende EBITDA-margin betyder 

at Jeudan tjener mindre og mindre for hver omsætningskrone, men ikke desto mindre tjener selska-
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Dog må det siges at være positiv, at trenden 

kan formentlig tilskrives de faldende priser på byggematerialer og arbejder generelt

omtalte forventninger til inflationen, kan denne tendens a

Udviklingen i omsætning og driftsresultat

offentliggjort ved regnskabsårets start. 

på omkostningerne for ikke at forsætte den negative trend

have for øje, at en lav (måske faldende) inflation ikke kun vil have indflydelse på omkostningerne, 

men også på omsætningen. Dette gælder især i investeringejendommene, hvor lejen i nogle tilfælde 

er pristalsreguleret. 

Return On Equity (ROE) 

Afkastet på egenkapitalen målt ved 

-18,77 % i 2008. ROE er ikke et forklarende nøgletal, men et mål for den værdiskabende aktivitet for 

ejerne og giver således en indikation af ejernes afkast. ROE er afhængig af virk

udnytte sine ressourcer (ROIC)

Return On Invested Capital (ROIC)

ROIC måler det samlede afkast på Jeudans investerede kapital, 

pr. investeret kapitalkrone. ROIC 

frem til 2008 (-4,78 %). ROIC er et produkt af dels NOPLAT og op

samt gevinst og tab ved salg af ejendomme, sat i forhold til de gennemsnitlige netto

høje ROIC i 2005 skyldes særligt store opskrivninger på Investeringsejendomme på knap 800 mio. og 

tilsvarende skyldes den lave ROIC i 2008 

store nedskrivninger på Investeringseje

domme. Op –og nedskrivninger ses i fo

hold til den samlede bogførte værdi af 

ejendomsporteføljen i Figur 23

ROIC også er afbilledet. Illustrationen viser 

en klar sammenhæng mellem ROIC og ne

toopskrivningerne.  

Jeudan har oplevet øgede nettodriftsaktiver 

i analyseperioden, primært drevet af CAPEX, investering i ejend

negativt, så længe investeringen afkaster noget ekstra overskud af sig. 

analyseperioden, men tilsyneladende ikke nok til, at opveje den øgede binding i

der påvirker ROIC i negativ retning. 

DEL IV – CASE: OPKØB AF JEUDAN 

Dog må det siges at være positiv, at trenden er vendt i perioden 2007-2008. Den positive udvikling 

an formentlig tilskrives de faldende priser på byggematerialer og arbejder generelt

omtalte forventninger til inflationen, kan denne tendens antages at fortsætte i det kommende år.

Udviklingen i omsætning og driftsresultater svarer i alle årene til de forventninger som Jeudan 

offentliggjort ved regnskabsårets start. Jeudan er i en positiv udvikling med vækst, men 

for ikke at forsætte den negative trend i EBITDA-margin. Det er også vigtigt at 

, at en lav (måske faldende) inflation ikke kun vil have indflydelse på omkostningerne, 

men også på omsætningen. Dette gælder især i investeringejendommene, hvor lejen i nogle tilfælde 

målt ved ROE, har været faldende i analyseperioden, fra 

ROE er ikke et forklarende nøgletal, men et mål for den værdiskabende aktivitet for 

ejerne og giver således en indikation af ejernes afkast. ROE er afhængig af virk

(ROIC), samt effekten af den finansielle gearing. 

Return On Invested Capital (ROIC) 

måler det samlede afkast på Jeudans investerede kapital, dvs. hvor mange 

ROIC lå i 2005 på et ganske højt niveau (14,38 %) og har været faldende 

. ROIC er et produkt af dels NOPLAT og op -og nedskrivninger på ejendomme, 

samt gevinst og tab ved salg af ejendomme, sat i forhold til de gennemsnitlige netto

høje ROIC i 2005 skyldes særligt store opskrivninger på Investeringsejendomme på knap 800 mio. og 

tilsvarende skyldes den lave ROIC i 2008 

store nedskrivninger på Investeringsejen-

og nedskrivninger ses i for-

bogførte værdi af 

23, ligesom 

ROIC også er afbilledet. Illustrationen viser 

en klar sammenhæng mellem ROIC og net-

Jeudan har oplevet øgede nettodriftsaktiver 

rt drevet af CAPEX, investering i ejendomme. Forøgelsen i sig selv er ikke 

negativt, så længe investeringen afkaster noget ekstra overskud af sig. NOPLAT har været stigende i 

analyseperioden, men tilsyneladende ikke nok til, at opveje den øgede binding i

påvirker ROIC i negativ retning.  

Figur 23 Kilde: Egen tilvirkning 
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2008. Den positive udvikling 

an formentlig tilskrives de faldende priser på byggematerialer og arbejder generelt. Med de tidligere 

ntages at fortsætte i det kommende år. 

de forventninger som Jeudan har 

med vækst, men skal fokusere 

Det er også vigtigt at 

, at en lav (måske faldende) inflation ikke kun vil have indflydelse på omkostningerne, 

men også på omsætningen. Dette gælder især i investeringejendommene, hvor lejen i nogle tilfælde 

, har været faldende i analyseperioden, fra 30,83 % i 2005 til 

ROE er ikke et forklarende nøgletal, men et mål for den værdiskabende aktivitet for 

ejerne og giver således en indikation af ejernes afkast. ROE er afhængig af virksomhedens evne til at 

dvs. hvor mange kroner der afkastes 

og har været faldende 

nedskrivninger på ejendomme, 

samt gevinst og tab ved salg af ejendomme, sat i forhold til de gennemsnitlige nettodriftsaktiver. Den 

høje ROIC i 2005 skyldes særligt store opskrivninger på Investeringsejendomme på knap 800 mio. og 

mme. Forøgelsen i sig selv er ikke 

NOPLAT har været stigende i 

analyseperioden, men tilsyneladende ikke nok til, at opveje den øgede binding i nettodriftsaktiver, 
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Finansiel gearing 

Den finansielle gearing steg i perioden 2005-2006, men er efterfølgende faldet frem til 2008, primært 

drevet af et faldende SPREAD. Dette må skylde den faldende ROIC, idet lånerenten er nogenlunde 

stabil i perioden. Forholdet mellem netto finansielle forpligtelser og egenkapital (FGEAR) har været 

stigende i perioden, men ikke nok til at opveje det faldende SPREAD. Såvel den faldende ROIC og 

faldende finansielle gearing medvirker til et kraftigt fald i ROE. 

Overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed (OG og AOH) 

ROIC kan dekomponeres til overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Aktivernes om-

sætningshastighed har ligget på et stabilt niveau i analyseperioden, om end på et meget lavt niveau 

(0,08-0,09). Det er vel ikke unaturligt når der er tale om investeringsejendomme. Derimod har over-

skudsgraden været kraftigt faldende, fra 169,93 % i 2005 til -53,90 % i 2008. Igen er det den øgede 

binding i nettodriftsaktiver, som ikke opvejes af den stigende omsætning, der influerer på overskuds-

graden og således fortsat den bestemmende faktor for den faldende ROIC.  

Alt i alt skal det bemærkes at Jeudan oplever faldende afkast, om end afkastet har ligget på et ganske 

tilfredsstillende niveau, sammenlignet med andre investeringer med samme risiko. Normalt sam-

menlignes afkast på denne type af virksomheder med afkastet på en obligation. Dog har 2008 været 

et hårdt år for Jeudan, ligesom for mange andre virksomheder.  

MODELLER TIL VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHEDER 

Teoretisk kan værdiansættelse af virksomheder ske med udgangspunkt i forskellige modeller. Model-

lerne deles op i direkte og indirekte modeller afhængig af om virksomhedens egenkapitalværdi (Equi-

ty Value) ønskes estimeret (direkte modeller) eller om det er virksomhedens værdi (Enterprise Value) 

der ønskes estimeret (indirekte modeller). I praksis ses det også ofte, at virksomheder værdiansættes 

ud fra multipler eller ud fra en Net Asset Value-betragtning (NAV). De direkte modeller er ikke inte-

ressante i denne sammenhæng, da målet er estimering af Enterprise Value og ikke kun Equity Value. I  

det følgende beskrives de indirekte modeller, multipler og NAV. 

Indirekte modeller  

Der findes to indirekte modeller, hvor begge måler Enterprise Value med udgangspunkt i en given 

pengestrøm i en budgetperiode og et terminalår. I budgetperioden kan pengestrømmene variere fra 

år til år. Ved udløbet af budgetperioden antages en konstant pengestrøm og terminalværdien bliver 

opgjort med udgangspunkt i terminalåret herefter. Den forventede pengestrøm i terminalåret skal 

være udtryk for den gennemsnitlige pengestrøm i al fremtid. Terminalværdien er således et udtryk 
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for en uendelig annuitet. I såvel budgetperioden som terminalperioden tilbagediskonteres penge-

strømmene til nutidsværdi med det gennemsnitlige vægtede afkastkrav fra ejerne og långiverne 

(WACC).   

Den værdi der beregnes ved de indirekte modeller, er værdien af selskabets nettodriftsaktiver, dvs. 

forskellen mellem aktiver og passiver der relaterer sig til driften. Det er interessant da vi ønsker at 

finde værdien af virksomhedens drift. Der tages altså ikke hensyn til finansielle aktiver og passiver og 

værdien af virksomheden er således uafhængig af selskabets kapitalstruktur. Tages der hensyn til 

kapitalstruktur, kan virksomheden geare virksomheden og opnå fordele af skatteskjoldet ved gea-

ring, således virksomhedens værdi kan pumpes. Men så er det ikke længere driften i virksomheden 

der skaber værdien, men finansieringen. 

Når virksomhedsværdien er estimeret fratrækkes netto finansielle forpligtelser (NFF), som udgøres af 

rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser. Således fremkommer Equity Value. 

Cash flow-modellen (FCFF) 

FCFF-modellen tager udgangspunkt i selskabets fremtidige frie cash flow, hvilket tilbagediskonteres 

til nutidskroner. Det frie cash flow er et udtryk for den pengestrøm efter skat selskabet har til, at 

servicere fremmed- og egenkapitalen. Det frie cash flow beregnes som pengestrømme fra driftsakti-

viteten med fradrag af ændringen i nettodriftsaktiver. Nettodriftsaktiver består af CAPEX (investerin-

ger i anlægskapital) og nettoarbejdskapital (NWC). I den reformulerede resultatopgørelse er penge-

strømmen opgjort som ”Driftsoverskud primær drift efter skat (NOPLAT)”. Til denne ligges op- og 

nedskrivninger på ejendomme, samt tab og gevinster ved salg af ejendomme. Herefter fratrækkes 

ændringen i nettodriftsaktiver, som fremgår af den reformulerede balance. På den måde er der taget 

hensyn til drift- og investeringsaktivitet, mens finansieringsaktiviteten ikke er involveret. Enterprise 

value udgør summen af de tilbagediskonterede cash flow og nutidsværdien af terminalværdien. Fra-

trækkes herefter netto finansielle forpligtelser, estimeres Equity Value. 

Residualindkomstmodellen (RIDO) 

RIDO-modellen tager udgangspunkt i den fremtidige residualindkomst, hvilken ligeledes tilbagedis-

konteres til nutidskroner. Residualindkomsten udtrykker det økonomiske overskud i de enkelte år og 

altså ikke overskud fra driften som det frie cash flow. Residualindkomsten beregnes som ”Totalind-

komst” fra den reformulerede resultatopgørelse, fratrukket ejernes afkastkrav ganget med egenkapi-

talen primo. Residualindkomsten tager således ikke hensyn til værdien af selskabets nettodriftsakti-

ver, hvorfor denne tillægges summen af den tilbagediskonterede residualindkomst og terminalvær-

dien. Ligesom i FCFF-modellen fratrækkes netto finansielle forpligtelser for at estimere Equity Value. 
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Residualindkomstmodellen viser at selskabet skaber værdi, når det kan opnå et afkast der overstiger 

det samlede afkastkrav til egenkapital og fremmedkapital, dvs. når ROIC overstiger WACC.  

Fælles for de indirekte modeller er, at der skal foretage en nøje afvejning af budgetposterne, ligesom 

den anvendte vækst i terminalåret, har en særdeles afgørende betydning. Også udvikling af balance-

poster spiller en særlig rolle, da ændringer i disse kan påvirke det frie cash flow. 

Multipler 

De mest brugte multipler til estimation af enterprise value er EV/EBITDA og EV/EBIT. Således ganges 

den ønskede multipel på henholdsvis EBITDA eller EBIT og virksomhedens værdi estimeres. Herfra 

trækkes, som ovenfor, værdien af netto finansielle forpligtelser. Det kan godt virke som en lidt høker-

agtig metode at estimere en virksomheds værdi på, men ikke desto mindre er det en af de mest 

gængse metoder i markedet. Metoden sikrer en konsensus blandt investment bankere omkring, hvad 

virksomheder skal handles til, men tager ikke højde for særlige forhold omkring den enkelte virksom-

hed. Dog kan særlige forhold indregnes i budgetteringen af EBITDA og/eller EBIT.  

Net Asset Value 

Værdiansættes virksomheden ud fra en NAV betragtning, som for eksempel bruges ved værdiansæt-

telse af shippingvirksomheder, opgøres aktiverne (eksempelvis skibe) til markedsværdi, dvs. hvad de 

kan sælges til i handel og vandel. Hertil ligges bogført værdi af andre materielle aktiver og eventuelt 

bogført værdi af aktiver under konstruktion. Såfremt der kan ske en regulering af fremtidige indtæg-

ter til markedsværdi, tillægges eller fratrækkes nutidsværdien af disse. Tillægges den bogførte værdi 

af nettoarbejdskapital, fremkommer Enterprise Value og fratrækkes netto finansielle forpligtelser, 

fremkommer Net Asset Value (Equity Value). Er Net Asset Value større end den bogførte værdi af 

egenkapitalen, er der en merværdi. Merværdien består i forskellen mellem den bogførte værdi af – i 

dette eksempel skibene – og markedsværdien. Metoden sikrer en værdiansættelse på markedsvilkår, 

men tager ikke hensyn til udviklingen i omsætning, CAPEX og nettoarbejdskapital over en periode. 

MODELLER TIL VÆRDIANSÆTTELSE AF EJENDOMME 

Når der er tale om et ejendomsselskab med investeringsejendomme, findes der imidlertid særskilte 

metoder til værdiansættelse af ejendomsporteføljen, hvilke beskrives nærmere i det følgende.  

Værdi i handel og vandel 

Det bedste udgangspunkt for at vurdere værdien af en ejendom er, at sammenligne med handelspri-

ser på nyligt handlede ejendomme, med karakteristika svarende til den aktuelle ejendom. Karakteri-

stika kan være vedligeholdelsesstand, beliggenhed, anvendelsesmuligheder m.v.. På det københavn-
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ske erhvervsejendomsmarked er det imidlertid sjældent set, at to erhvervsejendomme er ens. En 

erhvervsejendom beliggende i Bredgade kan være vidt forskellig fra en ejendom i Frederiksgade, om 

end man kan fristes til at anse afstanden for ubetydelig. Der må derfor ske en nøje individuel værdi-

ansættelse af hver enkel ejendom. Udfordringen ligger imidlertid i manglende handler og skæve pris-

fastsættelser. 

Den afkastbaserede model 

Den afkastbaserede model er den mest anvendte og anerkendte model til værdifastsættelse af er-

hverveejendomme. Værdien opgøres på basis af ejendommens forventede driftsafkast (nettoleje) i 

et typisk driftsår og et afkastkrav der er fastsat på basis af risikoen på den enkelte ejendom. Model-

len forudsætter implicit, at afkastet er konstant ud i al fremtid, dvs. at indtægter og udgifter er kon-

stante og værdien kan blot beregnes som 1. års afkast som en uendelig annuitet ved 
afkastkrav

årsafkast
V

.1

0
= . Der 

kan i modellen foretages tillæg eller fradrag i enkelte år vedrørende særlige forhold, f.eks. tomgang 

eller udskudt vedligeholdelse eller forudsætning om ændring i afkastkravet. Skal der foretages kor-

rektioner opstilles det konstante driftsafkast i hvert regnskabsår i budgetperioden og i terminalåret, 

hvilket tilbagediskonteres med afkastkravet. Afkastkravet er realt, dvs. indeholder ikke inflation, net-

op pga. det konstante driftsafkast.  

Når det kapitaliserede nettoresultat er fundet, tillægges værdien af refusionssaldi opført i balancen, 

samt op –og nedskrivninger henført til driften eller selve ejendommens værdi. 

Den afkastbaserede model er meget simpel og derved mere eller mindre umulig at manipulere. Den 

er let at bruge i forhold til det frie cash flow modellen (se nedenfor), idet der ikke tages højde for nær 

så mange faktorer. Det er naturligvis også en bagside af modellen, idet modellen bliver meget statisk. 

Det kan diskuteres om det i virkeligheden har så stor en betydning. Som vi så i afsnittet omkring ud-

viklingen i (brutto)lejeniveauer, har disse været forholdsvis stabile i gennem længere tid og antagel-

sen om det konstante lejeniveau er ikke urealistisk. Afkastkravet har i modsætning til lejeniveauet 

været mere varierende og det ser jeg som en risiko i denne model, da afkastkravet er konstant. Også 

antagelsen om konstante udgifter er en risikofaktor, idet udgifterne ikke umiddelbart afhænger af 

udlejningsprocenten. Hvis tomgangen (som ansættes til 0 % i denne model) stiger vil en stor del ud-

gifterne fortsat være de samme og derved vil nettolejen falde. I den forbindelse bør som minimum 

foretages følsomhedsanalyser med hensyn til afkastkrav og tomgang, såfremt denne model benyttes.   

Cash flow-modellen 

Værdiansættelse af erhvervsejendomme sker traditionelt med udgangspunkt i den afkastbaserede 

model og det er også den mest anvendte model til fastsættelse af markedsværdien. Det ses dog ef-



DEL IV – CASE: OPKØB AF JEUDAN 

47 
 

terhånden også, at ejendomme værdiansættes ud fra Cash flow-modellen, især efter at revisionshuse 

er begyndt at granske nærmere i denne.  

Cash flow-modellen har samme karakteristika som nævnt ved tidligere gennemgang af Cash flow-

modellen for værdiansættelse af virksomheder. Ved anvendelse af Cash flow-modellen til værdian-

sættelse af ejendomme, tilbagediskonteres det frie cash flow, som omfatter indtægter og udgifter i 

budgetperioden, af hvilke der foretages en detaljeret budgettering og indeksering. Dvs. det frie cash 

flow er ikke konstant i denne model. Indtægter kan være i form af lejeindtægter for lokaler og parke-

ringspladser, lejereguleringer og lejestigninger på basis af kontrakter og/eller forventninger til den 

almindelige prisudvikling. Udgifter kan være i form af ejendomsservice, administration, skatter og 

afgifter, forsikringer, investeringer, omkostninger til tomgang og vedligehold. Ved estimering af det 

frie cash flow tages højde for en række risici. Overordnet kan risici ved investering i ejendomme ind-

deles i ejendomsrelaterede faktorer og makroøkonomiske forhold. Af ejendomsrelaterede faktorer 

kan nævnes kontraktlængde, faktisk leje i forhold til markedslejen, genudlejningsrisiko, tomgang, 

indretningsudgifter, deposita og udskudt vedligeholdelse.  

Tilbagediskontering af det frie cash flow sker med en diskonteringsrente, som fastsættes for den 

enkelte ejendom. Såfremt der er taget højde for inflation i budgetteringen af cash flowet, vil diskon-

teringsrenten ligeledes være nominel og vise versa. Diskonteringsrenten består af den risikofrie rente 

og en risikopræmie, som afspejler den risiko som investering i den enkelte erhvervsejendom medfø-

rer og er således forskellig ejendommene imellem.  Også her skelnes mellem ejendomsrelaterede 

faktorer og makroøkonomiske forhold. Af ejendomsrelaterede faktorer der indregnes i diskonterings-

renten kan nævnes type af ejendom, beliggenhed, lejers bonitet, udbud og efterspørgsel og af 

makroøkonomiske faktorer kan nævnes BNP, beskæftigelse, risikofri rente m.m.. 

Cash flow-modellen er således særdeles fleksibel og der er mulighed for indregning af alle kendte 

indtægter og udgifter på ejendommen. Omvendt er den noget mere kompleks end den afkastbase-

rede model, i kraft af dens mange hensyn. 

Alle tre ovennævnte værdiansættelsesmetoder er forbundet med usikkerhed, idet opgørelserne ba-

serer sig på subjektive skøn. Ingen kender den rette værdi af en ejendom, før den er handlet. 

Fælles for metoderne er, at der ikke tages højde for hverken skat eller kapitalstruktur. 
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VÆRDIANSÆTTELSE – ”AS IT IS” 

Til at værdiansætte Jeudan koncernen som den er i dag, deles koncernen op i værdiansættelse af 

Jeudan Servicepartner A/S og Jeudan A/S (hvorunder investeringsejendommene hører), idet det er 

min opfattelse, at de to selskaber bør værdiansættes ud fra forskellige metoder. Det er stadig formå-

let at estimere Enterprise Value, samt Equity Value for hele koncernen.  

Jeudan Servicepartner A/S værdiansættes som et selvstændigt selskab ud fra en cash flow betragt-

ning med udgangspunkt i driften i selskabet. Grunden til multipelmetoden ikke benyttes er, at jeg 

ikke har de nødvendige forudsætninger og kompetencer for, at vurdere en korrekt multipel, eller har 

adgang til multipler på tilsvarende handler. Havde jeg det kunne værdiansættelsen med fordel ske 

med udgangspunkt i begge metoder således disse kunne sammenlignes.  

Jeudan A/S værdiansættes til markedsværdi ud fra en NAV betragtning, dvs. ejendomsporteføljen 

værdiansættes for sig ud fra den afkastbaserede model og herefter tages højde for værdien af øvrige 

materielle aktiver, nettoarbejdskapital og udskudt skat. Når Cash Flow modellen ikke vælges i første 

omgang, er det fordi Jeudan anvender den afkastbaserede model i årsrapporten og derved fremgår 

de nødvendige data.   

 

 

 

 

 

JEUDAN SERVICEPARTNER A/S 

Det frie cash flow i Jeudan Servicepartner budgetteres i hvert budgetår som opstillet i Figur 25. Des-

uden estimeres terminalværdien ud fra en nærmere bestemt vækstrate. For hvert år tilbagediskonte-

res det budgetterede frie cash flow med WACC.  

 

Figur 24 Kilde: Egen tilvirkning 

Jeudan Servicepartner A/S

Frie Cash Flow Kr.

Jeudan A/S

Investeringsejendomme + Kr.

Andre materielle aktiver + Kr.

Nettoarbejdskapital + Kr.

Skat - Kr.

Enterprise Value = Kr.

Netto finansielle forpligtelser - Kr.

Equity Value = Kr.

Værdiansættelse af Jeudan koncernen deles op som følger
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Budgettering 

Jeg har valgt en budgetperiode på 10 år. Således er det muligt, at estimere over forskellige konjunk-

turer og tilpasse væksten til terminalåret. Eventuelle negative (lave) nutidsværdier, som følge af den 

aktuelle lavkonjunktur, kan udlignes over en længere periode og give et mere retvisende billede af 

virksomhedens værdi. Desuden svarer den anvendte periode til en fonds tidshorisont for investering.   

Jeudan Servicepartner udfører arbejder for såvel Jeudan som for Jeudans kunder forstået på den 

måde, at alt facility service der skal foretages af Jeudan som udlejer, købes igennem Jeudan Service-

partner og alt facility service der skal foretages af lejerne, kan købes igennem Jeudan Servicepartner. 

Jeudan Servicepartner udfører kun i mindre omfang arbejder for eksterne kunder. Således følger 

Jeudan Servicepartners omsætning udlejningen i Jeudan. I årsrapporten for 2008 fortæller ledelsen i 

sine forventninger til 2009, at denne forventer en nedgang i såvel omsætning som indtjening i Jeudan 

generelt og derved også i Jeudan Servicepartner. Ledelsen forventer en samlet omsætning i niveauet 

DKK 680-720 mio., hvilket svarer til en ændring på mellem -7,84 % og -2,42 % i forhold til 2008. Un-

der antagelse af, at omsætning i Servicepartner er 100 % korreleret med omsætningen i udlejnings-

delen, vil det således betyde et tilsvarende fald i Servicepartner. Men omvendt forventer ledelsen en 

omsætning for Investeringsejendomme på DKK 555 mio. (bruttoleje DKK 1.059 pr. kvm.), hvilket med 

udgangspunkt i det samlede omsætningsmål må blive en omsætning i Jeudan Servicepartner på DKK 

125-165 mio.. Med dette som udgangspunkt, sammenholdt med konklusionerne i den kvalitative 

analyse, samt det faktum at ledelsen sjældent har ramt forkert i sin budgettering32, budgetteres med 

en omsætning i Jeudan Servicepartner i 2009 på DKK 145 mio., svarende til en vækst på -45,07 %. I 

2010 og 2011 budgetteres med et yderligere fald på 10 %. Landets førende økonomer spår vending i 

den generelle vækst allerede i 2010, men det er min opfattelse, at dette først vil være udslagsgiven-

de for det marked Jeudan Servicepartner befinder sig på, i 2011-2012. Virksomhederne skal først 

                                                           
32 Kilde: Jeudans seneste 5 års årsrapporter 

 

Figur 25 Kilde: Egen tilvirkning 

Omsætning  og indtjening

Nettoomsætning Kr.

Driftsomkostninger - Kr.

EBITDA = Kr.

Afskrivninger - Kr.

EBIT = Kr.

Free Cash Flow to Firm (FCFF)

EBIT Kr.
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mærke effekten af den stigende vækst, inden de igen begynder at foretage investeringer. Ovenstå-

ende er også min begrundelse for, at Jeudan Servicepartner i 2012 som minimum vil opleve en nul 

vækst for hen imod terminalåret, at opleve en vækst på 2 %, svarende til den gennemsnitlige inflati-

on. 

Driftsomkostningerne i Jeudan Servicepartner har i gennem de sidste mange år ligget på et stabilt 

niveau på ca. 88 % af omsætningen, dvs. en EBITDA-margin på 12 %. Idet driftsomkostningerne ude-

lukkende afhænger af omsætningen, kan jeg være fristet til at antage, at denne trend fortsætter. Ses 

på den internationale branche for ”Construction & Engineering”, ligger EBITDA-margin i intervallet 4 

%-12 % og for branchen ”Office Services & Supplies” på 6 %-14 %33. Således ligger Jeudan Service-

partner i den høje ende mht. EBITDA-margin og spørgsmålet er om selskabet fortsat kan opretholde 

denne høje margin. I kraft af den hidtidige stabilitet finder jeg det rimeligt, at budgettere med en 

fortsat margin på 12 % i hele perioden. 

Ifølge Jeudan34 er der ingen form for arbejdskapital bundet i Jeudan Servicepartner, ligesom der hel-

ler ikke er noget investerings- eller finansieringsaktivitet i selskabet. Al aktivitet ligger i moderselska-

bet Jeudan. Dog ses det af note 3 (segmentoplysninger koncern) i Jeudans årsrapport 2008, at ca. 4,5 

% af koncernens samlede aktiver og ca. 6 % af koncernens samlede forpligtelser, ligger i Jeudan Ser-

vicepartner. Disse poster er imidlertid elimineret i koncernregnskabet. I forhold til at Jeudan Service-

partner skal værdiansættes på Stand Alone basis vil det være rimeligt, at budgettere med en vis grad 

af kapitalbinding. Selskabet vil have behov for et omfang af driftsaktiver, herunder maskiner til udfø-

relse af renoveringer m.m., ligesom der vil være en grad af arbejdskapital i form af debitorer og kre-

ditorer, samt et lager af stumper til udførelse af reparationer. Det er imidlertid ikke muligt at inddra-

ge disse poster i min værdiansættelse, idet posterne indgår under værdiansættelsen af Jeudan A/S, 

hvor udgangspunktet er koncernregnskabet. Således ville posterne blive medregnet to gange. Med 

ovenstående in mente vil det vil sige, at EBIT svarer til EBITDA (da der ingen afskrivninger er) og EBIT-

margin ligger således også på 12 %.  

Idet vi for nylig har haft en skattereform for virksomheder, er sandsynligheden for en ændring af 

selskabsskatten i budgetperioden minimal og den fortsætter således på 25 %. Under forudsætning af, 

at selskabet fortsætter uden nogen form for pengebinding i Jeudan Servicepartner, bidrager selska-

bet med én krone til værdien af Jeudan, for hver indtjeningskrone efter skat. Det er vel også én af 

årsagerne til at Jeudan Servicepartner eksisterer, idet man kan sige det er en form for ”gratis” indtje-

ning. Budgetteringen for Jeudan Servicepartner fremgår af Figur 29 på side 57 sammen med resten af 

værdiansættelsen. 

                                                           
33 Kilde: Bloomberg Statistics oktober 2008 
34 Kilde: Samtale med Adm. Direktør Per Wetke Hallgren 
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Det frie cash flow tilbagediskonteres med WACC, som estimeres nedenfor. 

Estimering af WACC 

WACC er det vægtede gennemsnit af afkastkravet for hver type kapitalindskyder. I beregnin-

gen af WACC indgår virksomhedens kapitalstruktur (egenkapital og rentebærende gæld) og 

afkastkravet til henholdsvis egenkapitalen og fremmedkapitalen. Der tages desuden hensyn 

til den skattemæssige effekt af gearingen. WACC findes som  
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Alle forudsætninger for beregning er WACC er listet op i Figur 26 på side 53. I det følgende gennem-

gås nærmere detaljer for de enkelte værdier og de opstillede forudsætninger. 

Kapitalstruktur 

Virksomhedens kapitalstruktur beregnes ved den relative andel af henholdsvis egenkapital og frem-

medkapital i forhold til værdien af egenkapital og fremmedkapital til sammen. Som før nævnt er der 

ifølge Jeudan ingen finansieringsaktivitet i Jeudan Servicepartner og kapitalstrukturen er således 100 

% egenkapital og 0 % fremmedkapital. Egenkapitalen kommer fra Jeudan som er ultimativ moder og i 

princippet er WACC således det afkastkrav Jeudan som moder stiller til Jeudan Servicepartner. Igen 

opstår problematikken omkring værdiansættelse af Jeudan Servicepartner på Stand Alone basis. Det 

er ikke realistisk, at selskabet ingen gæld vil have, ligesom ejerafkastkravet ikke vil kommer fra mode-

ren. Der vil altid være behov for en vis grad af driftslikviditet. Men igen er der taget højde for forplig-

telserne i Jeudan Servicepartner i koncernregnskabet og derved indregnet i værdiansættelsen af Jeu-

dan A/S. Jeg vurderer det derfor acceptabelt at forudsætte en kapitalstruktur med en gældsandel på 

0 %. 

Ejerafkastkravet 

 Afkastkravet til egenkapitalen(ejerafkastkravet), som er noteret som EKR , estimeres i praksis med 

udgangspunkt i enten Capital Asset Pricing Modellen (CAPM), eller på basis af en vurdering af virk-

somhedens fundamentale risikoforhold.  Anvendes CAPM estimeres ejerafkastkravet som følger: 

))((*
fMjeudanf

EK
RRERR −+= β  

CAPM tager udgangspunkt i sammenhængen mellem den enkelte virksomheds aktieafkast og afka-

stet for hele aktiemarkedet (markedsporteføljen). Ligningen for ejerafkastkravet betegnes som Secu-

rity Market Line (SML). Ejerafkastkravet er en funktion af den risikofrie rente, beta og et risikotillæg. 

Som den risikofrie rente bruges oftest afkastet på en statsobligation med lang løbetid, f.eks. en 10-
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årig stat. Beta, som udtrykker den systematiske risiko, viser den relative risiko for virksomheden i 

forhold til markedsporteføljen. Beta estimeres som regel ved regressionsanalyse med udgangspunkt i 

historiske aktiekurser og samvariationen mellem virksomheden og markedet. Systematisk risiko er 

den virksomhedsspecifikke risiko, som ikke kan diversificeres væk i en portefølje. Ved fundamental 

vurdering af den systematiske risiko må man som analytiker danne sig et overblik over virksomhe-

dens risikoforhold og virksomhedens evne til, at påvirke og kontrollere disse. Risikoen deles typisk op 

i driftsmæssig- og finansiel risiko. Driftsmæssige risici er dem som påvirker den driftsmæssige indtje-

ning. Dette være sig eksterne, strategiske og operationelle risici. Finansielle risici opstår når virksom-

heden inddrager fremmedkapital i sin finansiering. De finansielle risici relaterer sig til den finansielle 

gearing og lånekarakteristika. Det er væsentligt at anvende den ugearede beta som udgangspunkt. Er 

virksomheden gearet, skal der korrigeres for dette ved 
Ug

skatgældsandelgældsandel ββ *))1(*)1/(1( −−+= . Risi-

kotillægget er den præmie investor får for, at påtage sig risiko. Investor opnår ingen præmie for, at 

bære usystematisk risiko (idet denne kan diversificeres væk), men kun for at bære systematisk risiko. 

Tillægget beregnes som forskellen mellem afkastet på markedsporteføljen og den risikofrie rente. 

Risikotillægget kan udledes enten ex-post, hvor historiske afkast på aktiemarkedet benyttes, eller ex-

ante, hvor forventede fremtidige afkast anvendes. Der er usikkerheder forbundet med begge meto-

der. Hvem ved om fremtiden bringer det samme som fortiden, og hvem ved hvad fremtiden bringer?  

I min beregning af ejerafkastkravet vælges renten på en 10-årig dansk statsobligation pr. 30.12.2008 

som den risikofrie rente. Ved beregning af beta tages udgangspunkt i beta fra Bloomberg Statistics 

pr. oktober 2008 (har ikke adgang til senere priser). I det Jeudan Servicepartner opererer indenfor 

flere brancher, anvendes den gennemsnitlige ugearede beta for henholdsvis ”Construction & Inge-

neering”, ”Office Services & Supplies” og ”Housewares & Specialities”. Risikopræmien er svær at 

udlede uden et indgående kendskab til markedet. I min samtale med Associate Director Morten Sløk-

Jensen fra Danske Markets Corporate Finance har jeg erfaret, at den præmie der bruges i markedet i 

øjeblikket ligger på ca. 9 %. Markedsafkastet beregnes således deraf.  

Lånerenten 

Afkastkravet til fremmedkapitalen (lånerenten), som er noteret som FKR , estimeres som den risiko-

frie rente og et selskabsspecifikt risikotillæg. 
Jeudan

R
f

RFKR += . Ved fastsættelse af det selskabsspecifik-

ke tillæg indgår mange af de samme overvejelser omkring driftsmæssig og finansiel risiko, som ved 

estimation af ejerafkastkravet. Mange långivere anvender sammen med denne kvantitative analyse 

kreditratings til, at fastsætte det selskabsspecifikke tillæg. Rating foretages ofte ud fra finansielle 

nøgletal, som belyser forskellige forhold omkring virksomhedens rentabilitet og risiko. Også kapital-

strukturen er en vigtig faktor for lånerenten. Jo højere gearing i selskabet, jo højere lånerente, da 

fremmedkapitalyderne tager højde for konkursrisiko.   
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Idet kapitalstrukturen forudsættes med 0 % fremmedkapital, er lånerenten overflødig. I forhold til at 

kunne foretage følsomhedsanalyser på ændring af kapitalstruktur, er det imidlertid nødvendigt at 

tage stilling til risikopræmien. Med udgangspunkt i mit kendskab til gældende finansieringsvilkår 

vurderer jeg, at risikopræmien for en virksomhed som Jeudan Servicepartner, på Stand Alone basis, 

udgør ca. 300 basispunkter.  

Således fremgår samtlige forudsætninger af Figur 26. WACC er til 9,66 %, hvilket kan antages at være 

et rimeligt niveau.   

 

Forhold kan tale for, at der kan anvendes forskellig WACC i budgetperioden. Disse kunne være forud-

sætninger omkring ændring af kapitalstrukturen, ændring af risikopræmie fra ejerne og ændring af 

lånevilkår. Jeg anvender imidlertid samme WACC i hele perioden.  

Værdien af Jeudan Servicepartner A/S 

Med beregningen af det frie cash flow, terminalværdi og WACC, kan den samlede nutidsværdi af 

Jeudan Servicepartner estimeres til DKK 131 mio.. Budgettering og beregning af værdi fremgår af den 

samlede værdiansættelsesmodel, Figur 29 på side 57.  

 

Figur 26 Kilde: Egen tilvirkning 

Gældsandel (DR) 0%
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Skat (t) 25%

Gearet Beta (gb) 1+DR/(1-DR)*(1-t))*ub 0,699

Risikofrie rente (Rf) - DK10YT pr. 30.12.2008 3,37%

Markedsafkast (Rm) 12,37%

Risikopræmie (rm-rf) 9,00%

Gearet Beta (gb) 0,699                     

Ejerafkastkrav (Rek) Rf+gb*(Rm-Rf) 9,66%

Risikofrie rente (Rf) - DK10YT pr. 30.12.2008 3,37%

Risikopræmie på gæld 3,00%

Lånerente Rfk NFO/NFF 6,37%

Ejerafkastkrav 9,66%
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Ugearet beta (ub) - Bloomberg Statistics oktober 2008 for brancherne ”Construction & Ingeneering”, ”Office Services 

& Supplies” og ”Housewares & Specialities”
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JEUDAN A/S 

Når Jeudan skal værdiansættes gøres det som nævnt ud fra en Net Asset Value betragtning. Jeudan 

har bogført værdien af selskabets investeringsejendomme samt igangværende projekter på investe-

ringsejendomme. Denne bogførte værdi stemmer ikke nødvendigvis overens med markedsværdien 

af porteføljen. Derfor må det afklares, hvad markedsværdien af ejendommene er og differencen kan 

tillægges den bogførte værdi af egenkapitalen. Markedsværdien beregnes ud fra den afkastbaserede 

model, som Jeudan også gør i sin årsrapport. Der korrigeres for nettoarbejdskapital, andre materielle 

aktiver, samt finansielle forpligtelser. Er den beregnede Equity Value højere end den bogførte værdi 

af egenkapitalen, er der en merværdi. Skatten skal også behandles, men er en særlig post som disku-

teres senere. 

Figur 27 er en oversigt over inddelingen af selskabets nettodriftsaktiver og netto finansielle forplig-

telser. Samtlige af selskabets aktiver og passiver indgår i nedenstående.  

 

  

Figur 27 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ejendomme

Investeringsejendomme Kr.

Igangværende projekter investeringsejendomme + Kr.

Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser + Kr.
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Andre materielle aktiver
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Nettoarbejdskapital
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Igangværende arbejder +/- Kr.
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Finansielle aktiver

Kapitalandele i tilknyttede selskaber + Kr.
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Indestående Grundejernes Investeringsfond + Kr.
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Realkreditlån - Kr.
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Netto Finansielle Forpligtelser = Kr.

Nettodriftsaktiver i Jeudan A/S deles ud i

Netto Finansielle Forpligtelser i Jeudan A/S deles ud i
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Værdien af ejendomsporteføljen 

Med udgangspunkt i den afkastbaserede model, udregnes værdien af ejendomsporteføljen nedenfor. 

Værdien er i også oplyst i Jeudans årsrapport for 2008, men ikke med udspecificerede poster. For at 

kunne lave følsomhedsanalyser på værdien er det væsentligt at kende de enkelte poster. Markeds-

værdien oplyses til i gennemsnit DKK 18.564 pr. kvm. og der er 523.697 kvm.. Korrektioner til dags-

værdi oplyses til DKK -251 mio.. Refusionssaldi ses i selskabets balance og det kapitaliserede nettore-

sultat kan beregnes. Jeudan oplyser at det gennemsnitlige afkastkrav på porteføljen udgør 5,32 %. 

Ganges afkastkravet og kapitaliseret nettoresultat fremkommer nettolejen. Jeudan oplyser at admi-

nistrationsomkostninger udgør i gennemsnit ca. 2 % af lejeindtægterne. Bruttolejen oplyses til DKK 

1.059 pr. kvm., så administrationsomkostninger kan udregnes. Ind- og udvendig vedligeholdelse ud-

gør DKK 30 pr. kvm. på erhvervsejendomme og DKK 125 pr. kvm. på boligejendomme. Idet størstede-

len af porteføljen udgøres af erhvervsejendomme, ansættes vedligeholdelsesomkostningerne til DKK 

30 pr. alle 523.697 kvm. Driftsomkostningerne udgør de faktiske udgifter, hvilke ikke kendes for 

2009. Der fremstår således to ubekendte – regulering til markedsleje og driftsomkostninger. Antages 

driftsomkostningerne at svare til 2008, kan regulering til markedsleje beregnes.  

 

Således andrager værdien af den samlede ejendomsportefølje DKK 9.722 mio. hvilken kan indlægges 

i den samlede værdiansættelsesmodel, idet der ikke foretages nogen korrektioner i første omgang.  

Andre materielle aktiver og nettoarbejdskapital 

Værdien af andre materielle aktiver og nettoarbejdskapital er udspecificeret dels i Figur 27 på side 54 

og dels i den samlede værdiansættelsesmodel på side 58. Posterne har en samlet bogført værdi på 

DKK -17 mio.. 

 

Figur 28 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afkastbaserede model (beløb i DKK '000)

Årlige lejeindtægter (2009) 554.595          

Regulering til markedsleje (2009) 86.526            

Driftsomkostninger (2008) -92.380           

Ind- og udvendig vedligeholdelse (2009) -15.711           

Administrationsomkostninger (2009) -11.092           

Nettoleje (2009) 521.938          

/ Afkastkrav (2009) 5,32%

Kapitaliseret nettoresultat (2008) 9.810.863       

Refusion

Deposita (2008) 145.986          

Forudbetalt leje (2008) 11.078            

Indestående på vedligeholdelseskonti (2008) 4.984              

Mellemsum (2008) 9.972.911       

Korrektioner til dagsværdi

Nettoopskrivning i kraft af driftsøkonomi (2008) 492.000          

Nedskrivninger (2008) -531.000         

Reservationer til ombygninger (2008) -212.000         

Dagsværdi (2008) 9.721.911       
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Skat 

Posten skat er tilgodehavende skat fratrukket udskudt skat. Udskudt skat er forskellen mellem skat af 

årets resultat og den faktiske skat beregnet i skatteregnskabet. Den udskudte skat vedrører dels in-

vesteringsejendomme (positiv) og dels finansielle forpligtelser (negativ). Det fremgår ikke af årsregn-

skabet hvad det relaterer sig til. Dette er væsentligt i forhold til værdiansættelsen. Er det en skat 

fonden som køber kan risikerer at skulle betale inden for en kort årrække, må skatten betragtes som 

en finansiel forpligtelse, idet fonden så skal have finansieret denne. I så fald skal skatten fratrækkes 

Enterprise Value. Er det derimod en skat som hele tiden kan rulles fremad og f.eks. først forfalder om 

100 år, skal den ikke regnes med i hverken Enterprise Value eller Equity Value. Den udskudte skat for 

2008 er en ret væsentlig post, på knap DKK 0,5 mia.. Det er derfor også ret væsentligt om den skal 

tages med eller ej. Jeg har ikke haft mulighed for at få af vide, præcis hvad posten relaterer sig til. Der 

foreligger en sandsynlighed for, at posten udgør skat af opskrivninger på investeringsejendomme. 

Disse skatter bliver først effektueret når ejendommene sælges – IKKE når selskabet sælges. Det taler 

for ikke at trække dem fra i Enterprise Value. Omvendt kan man som køber ikke være sikker på, 

hvordan en senere køber vil behandle skatten. Hvad hvis nu en ny køber ikke vil betale for den? Så 

hænger man på den hvis man selv har betalt for den. Jeg har vurderet det mest hensigtsmæssigt, at  

trække skatten fra i værdien af Jeudan A/S, dvs. køber skal ikke betale for den.  

Værdien af Jeudan A/S 

Værdien af Jeudan A/S udgør således DKK 9.242 mio., som det også fremgår af værdiansættelsen i 

Figur 30 på side 58. 

VÆRDIEN AF JEUDAN KONCERNEN ”AS IT IS” 

På de opstillede forudsætninger udgør den samlede Enterprise Value af Jeudan koncernen DKK 9.373 

mio.. Heraf udgør netto finansielle forpligtelser DKK 5.750 mio. og markedsværdien af egenkapitalen, 

Equity Value, estimeres således til DKK 3.623 mio.. Egenkapitalen er pr. 31.12.2008 bogført til DKK 

2.955 mio., så værdiansættelsen svarer til en merværdi af koncernen på DKK 668 mio. i forhold til 

bogført værdi. Af merværdien udgør refusioner (deposita, forudbetalinger fra kunder og lovpligtige 

vedligeholdelsesforpligtelser) DKK 162 mio., som indgår i værdien af ejendomsporteføljen. Det er 

værdier som en køber naturligvis skal betale for, men værdier som på et tidspunkt skal tilbagebeta-

les. Den reelle merværdi udgør herefter DKK 506 mio., som udgøres af merværdien af ejendomspor-

teføljen, samt værdien af servicepartner.  

Den samlede værdiansættelse fremgår af Figur 29, Figur 30 og Figur 31 på de følgende sider.
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Figur 29 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 Værdiansættelse af Jeudan-koncernen (beløb i '000) 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e Terminalår

 Jeudan Servicepartner A/S 

 År 1                 2                 3                4                5                6                7                   8                   9                   10                 11                                        
 WACC 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66%
 Diskonteringsfaktor 0,912         0,832         0,758        0,691        0,631        0,575        0,524           0,478           0,436           0,398           0,363                                  
 Vækst i terminalåret 2,00%

 Omsætning  og indtjening 
 Nettoomsætning Service 145.496     264.696             145.405     130.864     117.778    117.778    117.778    118.956    120.145       122.548       124.999       127.499       
 Salgsvækst 20,08% 81,93% -45,07% -10,00% -10,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00%
 Driftsomkostninger -128.033    -232.710            -127.956    -115.161    -103.645   -103.645   -103.645   -104.681   -105.728      -107.842      -109.999      -112.199      
 I % af salg 88,00% 87,92% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00%
 EBITDA 17.463       31.986               17.449       15.704       14.133      14.133      14.133      14.275      14.417         14.706         15.000         15.300         
 EBIDTA-margin 12,00% 12,08% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
 Afskrivninger 0                 0                         0                 0                 0                0                0                0                0                   0                   0                   0                   
 I % af salg 0,00% 0,00% 0,00%
 EBIT  17.463      31.986               17.449      15.704       14.133      14.133      14.133      14.275      14.417         14.706         15.000        15.300        
 EBIT-margin 12,00% 12,08% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

 Free Cash Flow to Firm (FCFF) 
 EBIT 17.463       31.986               17.449       15.704       14.133      14.133      14.133      14.275      14.417         14.706         15.000         15.300         
 Skat eprocent på EBIT 25              25                      25              25              25             25             25             25             25                25                25                25                
 Beregnet skat på EBIT -4.366        -7.997                -4.362        -3.926        -3.533       -3.533       -3.533       -3.569       -3.604          -3.676          -3.750          -3.825          
 NOTPLAT 13.097       23.990               13.086       11.778       10.600      10.600      10.600      10.706      10.813         11.029         11.250         11.475         
 Vækst i  NOPLAT 14,67% 83,16% -45,45% -10,00% -10,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00%
 Afskrivninger 0                 0                         0                 0                 0                0                0                0                0                   0                   0                   0                   
 CAPEX 0                 0                         0                 0                 0                0                0                0                0                   0                   0                   0                   
 I % af salg 0,00% 0,00% 0,00%
 Ændring i nettoarbejdskapital 0                 0                         0                 0                 0                0                0                0                0                   0                   0                   0                   
 Nettoarbejdskapital i % af salg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 FCFF 13.097       23.990               13.086       11.778       10.600      10.600      10.600      10.706      10.813         11.029         11.250         11.475         11.704                                
 Vækst i FCFF 14,67% 83,16% -45,45% -10,00% -10,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00%

 Terminalværdi 152.734       Terminalværdi
 NPV FCFF 70.341               11.933       9.794          8.038         7.329         6.683         6.155         5.669            5.273            4.905           4.562           
 NPV Terminalværdi 60.719               60.719         NPV Terminalværdi

 Værdi af Jeudan Servicepartner A/S 131.060             
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Figur 30 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 Værdiansættelse af Jeudan-koncernen (beløb i '000) 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e Terminalår

 Jeudan A/S 

 Investeringsejendomme 

 Årlige lejeindtægter 554.595     
 Regulering til markedsleje 86.526       
 Driftsomkostninger (inkl. afskrivninger ) -92.380      
 Ind- og udvendig vedligeholdelse -15.711      
 Administrationsomkostninger (inkl. afskrivninger) -11.092      
 Nettoleje 521.938     
 Afkastkrav 5,32%
 Kapitaliseret nettoresultat 9.810.863          
 Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 4.984                  
 Deposita 145.986             
 Modtagne forudbetalinger fra kunder 11.078               
 Korrektioner til dagsværdi -251.000            
 Værdi Investeringsejendomme 9.721.911          

 Andre materielle aktiver 
 Værdi af driftsmateriel og inventar 27.060               

 Nettoarbejdskapital 
 Tilgodehavender foruden selskabsskat 39.211               
 Igangværende arbejder                           
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 23.614               
 Anden gæld 27.844               
 Periodeafgrænsningsposter 31.573               
 Værdi af nettoarbejdskapital -43.820              

 Skat 
 Selskabsskat 1.988                  
 Udskudt skat 464.788             
 I alt -462.800            

 Værdien af Jeudan A/S 9.242.351          
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Figur 31 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 Værdiansættelse af Jeudan-koncernen (beløb i '000) 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e Terminalår

 Finansielle aktiver 
 Kapitalandele i tilknyttede selskaber                           
 Værdipapirer og kapitalandele                           
 Likvide beholdninger 7.343                  
 Indestående Grundejernes Investeringsfond 3.599                  
 Værdi af finansielle aktiver 10.942               
                                                                                                                                   
 Finansielle forpligtelser 
 Realkreditlån 4.904.452          
 Finansieringsinstitutter 856.928             
 Gæld til tilknyttede virksomheder                           
 Værdi af finansielle forpligtelser -5.761.380        

 Markedsværdi Jeudan-koncernen 

 Enterprise Value 9.373.411          
 Netto finansielle forpligtelser -5.750.438        
 Equity Value 3.622.973          

 Bogført egenkapital 2.955.112          
 Merværdi 667.861             

 Af merværdien udgør: 
 Deposita, forudbetalinger til kunder, lovpligtig 

vedligeholdelsesforpligtelser (indgår i ejd.modellen) 162.048             

 Reel merværdi (efter forpligtelser) 505.813             
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Følsomhedsanalyser 

Værdiansættelsen af Jeudan koncernen (herefter blot Jeudan) er afhængig af forudsætningerne for 

værdiansættelsen af Jeudan Servicepartner og Investeringsejendommene. Værdien af andre materi-

elle aktiver, nettoarbejdskapital, netto finansielle forpligtelser og skat er ikke følsomme, idet disse er 

bogførte værdier pr. 31.12.2008. Som analytiker er nødvendigt at foretage følsomhedsanalyser på 

relevante faktorer, som er bestemmende for værdien. Disse foretages i det følgende. 

Følsomhed Jeudan Servicepartner 

Værdien af Jeudan Servicepartner afhænger overordnet af nedenstående drivere og det er således 

disse drivere der kan være relevante at lave følsomhedsanalyser på: 

• WACC, herunder specielt den anvendte kapitalstruktur 

• Vækst i omsætning i såvel budgetperiode som terminalår 

• Driftsomkostninger 

• Skat 

Idet driftsomkostningerne i Jeudan Servicepartner hænger nøje sammen med omsætningen og en 

antagelse om, at selskabsskatten som udgangspunkt ikke ændres foreløbig (da ny skattereform blev 

effektueret i 2007) undlades følsomhedsanalyser på disse faktorer. Følsomhedsanalyser på WACC og 

omsætning fremgår af det følgende. 

WACC 

Den anvendte WACC spiller en rolle for værdien af Jeudan Servicepartner, idet WACC anvendes ved 

tilbagediskontering af de fremtidige cash flows. Jo højere WACC der anvendes, jo hårdere bliver cash 

flowene diskonteret og jo lavere bliver nutidsværdien af disse. De to væsentligste variable i WACC 

der kan ændres på, er gældsandelen og risikopræmien på gælden.  

Gældsandelen påvirker implicit ejerafkastkravet og den samlede WACC og eksplicit lånerenten. Når 

gældsandelen stiger, stiger ejerafkastkravet, idet egenkapitalindskyderne vil have sig betalt for, at 

påtage sig en ekstra finansiel risiko. Dette trækker isoleret set WACC op. Men når gældsandelen sti-

ger, mindskes den vægtede andel af det høje ejerafkastkrav, mens den vægtede andel af den lave 

lånerente øges. Skatteskjoldet ved fremmedfinansieringen øges ligeledes. Dette trækker isoleret set 

WACC ned. Ligesom indskyderne af egenkapitalen kræver øget afkast ved øget gældsandel, gør ind-

skyderne af fremmedkapitalen også. Dette sker ved en øget risikopræmie på gælden. Dette trækker 

WACC op. Men hvor ejerafkastkravet stiger proportionalt med gældsandelen, stiger risikopræmien 

ved individuel fastsættelse af denne, fra finansieringskildens side. Den øgede risikopræmie afspejler 

betaling for konkursrisiko og indtræder derfor ikke nødvendigvis med det samme. Det ses ofte at 
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forøgelsen først indtræder når gældsandelen er over en vis størrelse. Til min følsomhedsanalyse for-

udsættes, at risikopræmien på gælden stiger med 25 basispunkter for hver 10 %-point gældsandelen 

øges over 50 %.  

Nedenfor i Figur 32 ses en følsomhedsanalyse på WACC med hensyn til gældsandelen. Følsomheds-

analysen viser en faldende WACC ved øget gældsandel, indtil den øgede risikopræmie på gælden 

indtræder. Det vil altså sige, at i intervallet 0-50 % gældsandel, opvejer den øgede vægtede andel af 

den lave lånerente og skatteskjoldet, det stigende afkastkrav og medfører en faldende WACC. Men 

ligeså snart lånerenten begynder at stige, samtidig med et stigende ejerafkastkrav, begynder WACC 

også at stige. Såvel udvikling i ejerafkastkrav, lånerente og WACC er illustreret i Figur 33 og Figur 34.  

 

  

 

Figur 32 Kilde: Egen tilvirkning 
 

 

Figur 33 Kilde: Egen tilvirkning             Figur 34 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Gældsandel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Levered beta 0,699 0,758 0,830 0,924 1,049 1,224 1,486 1,923 2,797 5,419

Ejerafkastkrav 9,66% 10,19% 10,84% 11,69% 12,81% 14,38% 16,74% 20,68% 28,54% 52,14%

Lånerente 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 7,96% 9,95% 12,44% 15,55%

WACC 9,66% 9,65% 9,63% 9,61% 9,60% 9,58% 10,28% 11,43% 13,17% 15,71%

Følsomhedsanalyse - ændring i kapitalstruktur
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Udviklingen i WACC påvirker isoleret set n

tidsværdien af de frie cash flow i budgetper

oden og terminalperioden. Figur 

sammenhængen mellem WACC og værdien 

af Jeudan Servicepartner illustreret

tionen forudsætter en konstant WACC i bu

getperioden og anvendelse af de sa

budgettal som hidtil. Illustrationen viser at 

værdien af Jeudan Servicepar

de, så længe WACC er faldende. Værdien begynder at falde hvor WACC har sit vendepunkt, ved 50 % 

gældsandel hvor den øgede risikopræmie på gælden indtræder. 

Ud fra dette synspunkt alene kan det konkluderes, at den optimale kapitalstruktur

telsesperspektiv, i Jeudan Servicepartne

medkapital, idet værdien her er størst.

Vækst i omsætning 

Den anvendte vækst i omsætning spiller også en rolle for værdien af Jeudan Servicepartner

jeg kalkulerer med en vækst i driftsomkostninger svarende til væksten i omsætningen og der ingen 

investeringer eller arbejdskapital er, 

sætningen. Og det er jo det fremtidige frie cash fl

budgetperioden, i hvert enkelt regnskabsår, som væksten i terminalperioden der spiller en rolle. I 

værdiansættelsen ses det, at terminalværdien udgør knap 70 % af den samlede værdi. Det er natu

ligvis muligt at lave meget detaljerede følsomhedsanalyser, med forskellige vækstscenarier i det fo

skellige budgetår, afhængig af hvordan man ser fremtiden. 

på væksten i terminalperioden

skrevne udvikling i WACC. Følsomhedsanalysen viser den samlede værdi af Jeudan Servicepartner fra 

nul-vækst til og med 4,5 % vækst, med 0,

minalperioden, jo højere vil værdien være. Dette giver god mening. Analysen viser 

vendepunktet for værdien findes dér hvor WACC vender fra nedadgående til opadgående. 
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Udviklingen i WACC påvirker isoleret set nu-

tidsværdien af de frie cash flow i budgetperi-

Figur 35 viser 

hængen mellem WACC og værdien 

illustreret. Illustra-

tionen forudsætter en konstant WACC i bud-

getperioden og anvendelse af de samme 

Illustrationen viser at 

værdien af Jeudan Servicepartner er stigen-

ge WACC er faldende. Værdien begynder at falde hvor WACC har sit vendepunkt, ved 50 % 

del hvor den øgede risikopræmie på gælden indtræder.  

Ud fra dette synspunkt alene kan det konkluderes, at den optimale kapitalstruktur

i Jeudan Servicepartner er et sted mellem 40-50 % egenkapital og 50

medkapital, idet værdien her er størst.  

Den anvendte vækst i omsætning spiller også en rolle for værdien af Jeudan Servicepartner

jeg kalkulerer med en vækst i driftsomkostninger svarende til væksten i omsætningen og der ingen 

investeringer eller arbejdskapital er, er væksten i det frie cash flow den samme som væksten i o

sætningen. Og det er jo det fremtidige frie cash flow der bestemmer værdien. 

budgetperioden, i hvert enkelt regnskabsår, som væksten i terminalperioden der spiller en rolle. I 

ses det, at terminalværdien udgør knap 70 % af den samlede værdi. Det er natu

at lave meget detaljerede følsomhedsanalyser, med forskellige vækstscenarier i det fo

skellige budgetår, afhængig af hvordan man ser fremtiden. I Figur 36 fremgår 

på væksten i terminalperioden, med hensyn til forskellige gældsandele og derved den ovenfor b

Følsomhedsanalysen viser den samlede værdi af Jeudan Servicepartner fra 

% vækst, med 0,5 % intervaller. Analysen viser at jo højere vækstrate i te

oden, jo højere vil værdien være. Dette giver god mening. Analysen viser 

vendepunktet for værdien findes dér hvor WACC vender fra nedadgående til opadgående. 

Figur 35 Kilde: Egen tilvirkning 
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ge WACC er faldende. Værdien begynder at falde hvor WACC har sit vendepunkt, ved 50 % 

Ud fra dette synspunkt alene kan det konkluderes, at den optimale kapitalstruktur, i et værdiansæt-

genkapital og 50-60 % frem-

Den anvendte vækst i omsætning spiller også en rolle for værdien af Jeudan Servicepartner. I og med 

jeg kalkulerer med en vækst i driftsomkostninger svarende til væksten i omsætningen og der ingen 

samme som væksten i om-

ow der bestemmer værdien. Det er såvel væksten i 

budgetperioden, i hvert enkelt regnskabsår, som væksten i terminalperioden der spiller en rolle. I 

ses det, at terminalværdien udgør knap 70 % af den samlede værdi. Det er natur-

at lave meget detaljerede følsomhedsanalyser, med forskellige vækstscenarier i det for-

 en følsomhedsanalyse 

forskellige gældsandele og derved den ovenfor be-

Følsomhedsanalysen viser den samlede værdi af Jeudan Servicepartner fra 

Analysen viser at jo højere vækstrate i ter-

oden, jo højere vil værdien være. Dette giver god mening. Analysen viser også (igen), at 

vendepunktet for værdien findes dér hvor WACC vender fra nedadgående til opadgående.  
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Følsomhedsanalysen kan bruges til, at finde værdien af Jeudan Servicepartner ved en given gældsan-

del og en given vækst i terminalperioden, uden at skulle foretage en ny kalkule.  

Følsomhed Investeringsejendomme 

Værdien af investeringsejendomme afhænger overordnet set, at nedenstående drivere: 

• Afkastkravet 

• Ejendommenes driftsresultater 

• Op- og nedskrivninger på ejendommene 

Op- og nedskrivninger på ejendomme er svære at forudse og svære at lave følsomhedsanalyser på. 

Jeg vil derfor afgrænse mig til, at se på afkastkravet og ejendommenes driftsresultater. 

Afkastkravet 

Værdien af investeringsejendommene påvirkes primært af afkastkravet til de enkelte ejendomme. 

Afkastkravet fastsættes blandt andet ud fra følgende faktorer: 

• Udviklingen i markedsforhold for den enkelte ejendom, f.eks. fald i efterspørgsel på ejendomsty-

pen eller beliggenhed. Forringelse af forhold øger afkastkravet på ejendommen. 

• Ændringer i den enkelte ejendoms forhold, f.eks. renovering og modernisering. Mindsker afkast-

kravet på ejendomme. 

  

 

Figur 36 Kilde: Egen tilvirkning 

 

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%

0% 9,663% 141.940      144.568     147.498     150.788     154.507     158.745     163.620     169.285     175.950     183.907     

10% 9,647% 142.162      144.803     147.749     151.057     154.797     159.061     163.966     169.669     176.382     184.400     

20% 9,630% 142.384      145.039     148.000     151.326     155.088     159.377     164.314     170.055     176.817     184.896     

30% 9,614% 142.608      145.275     148.252     151.597     155.380     159.695     164.663     170.443     177.253     185.395     

40% 9,597% 142.832      145.513     148.506     151.868     155.673     160.015     165.014     170.834     177.693     185.898     

50% 9,580% 143.056      145.751     148.760     152.141     155.968     160.335     165.367     171.226     178.135     186.403     

60% 10,280% 134.177      136.365     138.788     141.487     144.513     147.927     151.810     156.266     161.431     167.490     

70% 11,428% 121.877      123.465     125.206     127.121     129.240     131.596     134.231     137.199     140.566     144.420     

80% 13,173% 107.115      108.132     109.233     110.427     111.729     113.153     114.716     116.441     118.354     120.488     

90% 15,712% 91.243        91.812       92.420       93.070       93.768       94.519       95.329       96.205       97.156       98.191       
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Vækst i terminalperiode Værdi af Jeudan 

Servicepartner 

Følsomhedsanalyse - vækst i terminalperiode



 

I Figur 37 fremgår en følsomhedsanalyse 

viser hvorledes markedsværdien ændrer sig

samme sig gældende som ved ovenstående analyse mellem WACC og markedsværdien

Servicepartner. Jo højere afkastkrav, jo lavere markedsværdi 

illustreret i Figur 38.  

Ejendommenes driftsresultater

Desuden påvirkes værdien af den enkelte ejendoms driftsresultater

gende faktorer: 

• Udlejningsprocenten 

• Kundernes betalingsevne

• Regulering af lejeindtægter

• Omkostninger til drift og vedligehold

Udlejningsprocenten kan påvirkes af kundernes præfer

omtalt. Ønsker en kunde at fraflytte et lejemål, er der usikkerhed om hvorvidt det ledige lejemål kan 

genudlejes og i så fald til hvilken leje (genudlejningsrisiko). 

driftsresultatet i negativ retning hvis denne svækkes, idet der således vil være en risiko for fald i lej

indtægten, som følge af tomgang ved fraflytning, ekstraomkostning til istandsættelse og indretning 

til nye kunder. I den forbindelse spiller sammensætning af kun

dan også er opmærksom på. Regulering af lejeindtægter kan ske idet en stor del af Jeudans lejeko

Figur 38 Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 37 Kilde: Egen tilvirkning 

Nettoleje 521.938         
Ændring i afkastprocent -1,00%
Afkastprocent 4,32%
Ændring i markedsværdi 2.271.033     
Markedsværdi 11.992.944   
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hedsanalyse for den samlede portefølje med hensyn til afkastkravet, som 

viser hvorledes markedsværdien ændrer sig, ved henholdsvis højere og lavere afkast

samme sig gældende som ved ovenstående analyse mellem WACC og markedsværdien

. Jo højere afkastkrav, jo lavere markedsværdi – og vise versa. Sammenhængen er 

 

Ejendommenes driftsresultater 

dien af den enkelte ejendoms driftsresultater (nettoleje)

Kundernes betalingsevne 

Regulering af lejeindtægter 

Omkostninger til drift og vedligehold 

Udlejningsprocenten kan påvirkes af kundernes præferencer og generelle markedsforhold, som før 

omtalt. Ønsker en kunde at fraflytte et lejemål, er der usikkerhed om hvorvidt det ledige lejemål kan 

genudlejes og i så fald til hvilken leje (genudlejningsrisiko). Kundernes betalingsevne kan påvirke 

tatet i negativ retning hvis denne svækkes, idet der således vil være en risiko for fald i lej

indtægten, som følge af tomgang ved fraflytning, ekstraomkostning til istandsættelse og indretning 

I den forbindelse spiller sammensætning af kundemassen en vigtig rolle

Regulering af lejeindtægter kan ske idet en stor del af Jeudans lejeko

 
Afkastkrav

Sammenhæng mellem dagsværdi 
Investeringsejendomme og afkastkrav

521.938 521.938         521.938         521.938         521.938      521.938           
-1,00% -0,75% -0,50% -0,25% 0,25%
4,32% 4,57% 4,82% 5,07% 5,32% 5,57%

2.271.033 1.610.098     1.017.724     483.770         -440.344         
11.992.944 11.332.009   10.739.635   10.205.681   9.721.911   9.281.567     
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med hensyn til afkastkravet, som 

ved henholdsvis højere og lavere afkastkrav. Der gør det 

samme sig gældende som ved ovenstående analyse mellem WACC og markedsværdien af Jeudan 

og vise versa. Sammenhængen er 

 

(nettoleje), som påvirkes af føl-

encer og generelle markedsforhold, som før 

omtalt. Ønsker en kunde at fraflytte et lejemål, er der usikkerhed om hvorvidt det ledige lejemål kan 

Kundernes betalingsevne kan påvirke 

tatet i negativ retning hvis denne svækkes, idet der således vil være en risiko for fald i leje-

indtægten, som følge af tomgang ved fraflytning, ekstraomkostning til istandsættelse og indretning 

demassen en vigtig rolle, hvilket Jeu-

Regulering af lejeindtægter kan ske idet en stor del af Jeudans lejekon-

 

521.938      521.938        521.938        
0,50% 0,75% 1,00%
5,82% 6,07% 6,32%

-842.858     -1.212.215   -1.552.352   
8.879.053   8.509.696    8.169.559    



 

trakter indeholder bestemmelser om regulering i forhold til nettoprisindekset. Her spiller således den 

samfundsøkonomiske udvikling en rolle og lejen er afhængig af denne. Enkelte lejemål i porteføljen 

(butikslejemål) har omsætningsbestemt leje, dvs. lejen er afhængig af lejers omsætning. Igen påvi

kes lejen af den samfundsøkonomiske udvikling. I henhold til gældende lovgivni

hvervsejendomme reguleres i forhold til markedslejen (fremgår også af modellen), hvilket kan være 

både op og ned. Omkostninger til drift og vedligehold kan ændre sig uafhængigt af lejeindtægten. 

I Figur 39 fremgår en følsomhedsanalyse med hensyn til tomgang

værdi har udgangspunkt i 100 % udlejning. Følsomhedsanalysen viser ændringer i markedsværdien 

såfremt denne udlejningsprocent falder (tomgangen stiger). 

gen til de givne refusionssaldi og korrektioner til dagsværdi. Såfremt tomgangen ændrer sig, vil ref

sionssaldi umiddelbart også ændre sig og man bør i princippet lave følsomhedsanalyser med u

gangspunkt i det kapitaliserede nettoresultat og dere

ner til dagsværdi. Følsomhedsanalyser 

des er sammenlignelige med den beregnede dagsværdi.

Sammenfatning følsomhed 

Det ses af følsomhedsanalyserne, at værdien af Jeudan koncernen i sin væsentlighed afhænger af 

hvilke forudsætninger der anvendes. 

tomgangsprocent er faktorer, der kan have en betydelig indflydelse. 

 

Figur 40 Kilde: Egen tilvirkning 
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Sammenhæng mellem dagsværdi 
Investeringsejendomme og tomgang

Figur 39 Kilde: Egen tilvirkning 

Afkastkrav 5,32%
Tomgang 0,00%
Bruttoleje 554.595         
Nettoleje 521.938         
Ændring i markedsværdi
Markedsværdi 9.721.911     
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trakter indeholder bestemmelser om regulering i forhold til nettoprisindekset. Her spiller således den 

udvikling en rolle og lejen er afhængig af denne. Enkelte lejemål i porteføljen 

(butikslejemål) har omsætningsbestemt leje, dvs. lejen er afhængig af lejers omsætning. Igen påvi

kes lejen af den samfundsøkonomiske udvikling. I henhold til gældende lovgivni

hvervsejendomme reguleres i forhold til markedslejen (fremgår også af modellen), hvilket kan være 

Omkostninger til drift og vedligehold kan ændre sig uafhængigt af lejeindtægten. 

følsomhedsanalyse med hensyn til tomgang. Den tidligere 

udgangspunkt i 100 % udlejning. Følsomhedsanalysen viser ændringer i markedsværdien 

såfremt denne udlejningsprocent falder (tomgangen stiger). Følsomhedsanalysen er med

refusionssaldi og korrektioner til dagsværdi. Såfremt tomgangen ændrer sig, vil ref

også ændre sig og man bør i princippet lave følsomhedsanalyser med u

gangspunkt i det kapitaliserede nettoresultat og derefter tage hensyn til refusionssaldi og korrekti

ølsomhedsanalyser er med udgangspunkt i de gældende tal, idet analyserne sål

des er sammenlignelige med den beregnede dagsværdi. Forholdende er illustreret grafisk i 

 

 

Det ses af følsomhedsanalyserne, at værdien af Jeudan koncernen i sin væsentlighed afhænger af 

hvilke forudsætninger der anvendes. Særligt vækst i terminalperiode, kapitalstruktur, lånerente og 

tomgangsprocent er faktorer, der kan have en betydelig indflydelse.  

 

2,25% 3,00% 3,75% 4,50% 5,25%

Tomgang

Sammenhæng mellem dagsværdi 
Investeringsejendomme og tomgang

5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32%
0,00% 0,75% 1,50% 2,25% 3,00% 3,75%

554.595 550.436         546.276         542.117         537.957      533.798      
521.938 517.778         513.619         509.460         505.300      501.141      

-78.185          -156.371       -234.556       -312.742     -390.927     
9.721.911 9.643.726     9.565.540     9.487.355     9.409.169   9.330.984   
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trakter indeholder bestemmelser om regulering i forhold til nettoprisindekset. Her spiller således den 

udvikling en rolle og lejen er afhængig af denne. Enkelte lejemål i porteføljen 

(butikslejemål) har omsætningsbestemt leje, dvs. lejen er afhængig af lejers omsætning. Igen påvir-

kes lejen af den samfundsøkonomiske udvikling. I henhold til gældende lovgivning kan leje på er-

hvervsejendomme reguleres i forhold til markedslejen (fremgår også af modellen), hvilket kan være 

Omkostninger til drift og vedligehold kan ændre sig uafhængigt af lejeindtægten.  

tidligere beregnede markeds-

udgangspunkt i 100 % udlejning. Følsomhedsanalysen viser ændringer i markedsværdien 

Følsomhedsanalysen er med hensynsta-

refusionssaldi og korrektioner til dagsværdi. Såfremt tomgangen ændrer sig, vil refu-

også ændre sig og man bør i princippet lave følsomhedsanalyser med ud-

fter tage hensyn til refusionssaldi og korrektio-

med udgangspunkt i de gældende tal, idet analyserne såle-

Forholdende er illustreret grafisk i Figur 40. 

 

Det ses af følsomhedsanalyserne, at værdien af Jeudan koncernen i sin væsentlighed afhænger af 

de, kapitalstruktur, lånerente og 

 

5,32% 5,32% 5,32%
3,75% 4,50% 5,25%

533.798 529.638      525.479        
501.141 496.981      492.822        

-390.927 -469.112     -547.298      
9.330.984 9.252.799   9.174.613    
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VÆRDIANSÆTTELSE – “BUSINESS CASE” 

STRATEGI 

Når Jeudan værdiansættes med fondens øjne, gives et bud på hvilke strategiske overvejelser fonden 

kan gøre sig, samt hvilke finansielle områder fonden kan overveje at optimere på. Der gives i et vist 

omfang konkrete forslag til budgettering. Der henvises i øvrig til afsnittet ”De fem vigtigste value 

drivers for fondene” på side 11. 

JEUDAN SERVICEPARTNER A/S 

Driften 

Omsætning 

Det er min vurdering, at der er potentiale for vækst i omsætningen i Jeudan Servicepartner. Jeudan 

leverer i dag primært arbejder til eksisterende kunder og i mindre grad til eksterne kunder. Det er 

ledelsens opfattelse35, at Jeudan Servicepartner altid skal stå til rådighed for Jeudans kunder, inden-

for et meget kort tidsrum. Således ønsker ledelsen ikke, at en eksisterende kunde bliver udsat for en 

nedprioritering, til fordel for en ekstern kunde. Det er en ganske god filosofi og en særdeles vær-

diskabende faktor for hele koncernen. Dog er der potentiale for udvidelse af arbejder for eksterne 

kunder, uden eksisterende kunder behøver føle en nedprioritering. I mine øjne er det blot et 

spørgsmål om ekstra bemanding, i takt med en stigende efterspørgsel. Som nævnt tidligere i rappor-

ten, er der ingen form for kapitalbinding i Jeudan Servicepartner og derved bidrager en ekstra om-

sætning direkte på bundlinjen i koncernens regnskab, med den gældende EBITDA-margin.  

For så vidt angår eksisterende kunder, kan en optimering ske ved, at kundecheferne kan blive bedre 

til, at sælge facility service. Enten som omtalt ved, at sælge facility service direkte ind i lejekontrak-

terne eller ved, at holde en løbende dialog med kunderne om deres behov og lave opsøgende salg – 

både ved lejemålets start og i lejeperioden. 

JEUDAN A/S 

Udskiftning af ledelse 

Ledelsen i Jeudan er som tidligere omtalt en stærk sammensætning, med mange forskellige kompe-

tencer. Selskabet har været drevet på en sund og fornuftig vis, bedst muligt i aktionærernes interes-

ser. Umiddelbart ser jeg ikke grundlag for en udskiftning af hverken direktionen, eller bestyrelsen. 

Dog bør fonden som minimum indtage en bestyrelsespost, således fonden har mulighed for, at påvir-

                                                           
35 Kilde: Samtale med Jeudans adm. direktør Per Wetke Hallgren 
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ke driften af selskabet. Formålet skal være at påvirke ledelsen til, at fokusere på langsigtet værdiska-

belse. 

Driften 

Der er flere steder i Jeudan A/S der kan være interessante at se på, om det er muligt at optimere. 

Driften i Jeudan består som tidligere gennemgået af en bruttoleje, samt en række drifts- og admini-

strationsomkostninger.  

Bruttolejen 

Som tidligere gennemgået har lejeniveauet på kontorlejemål været forholdsvis stabile igennem de 

senere år, om end det er faldet lidt i 2008. Det kan således være svært at forestille sig, at de nuvæ-

rende markedsforhold vil ændre synderligt på lejeniveauet, specielt den samfundsøkonomiske udvik-

ling taget i betragtning. Det kan være muligt at optimere på lejen ved, at have fokus på kvalitetsleje-

mål og sørge for konstant vedligeholdelse, renovering og modernisering. Det er dog svært at se, at en 

fond vil kunne gøre det bedre end Jeudan, som i forvejen har dette fokus. Som tidligere beskrevet 

ligger lejen på Københavnske kontorejendomme på et forholdsvis lavt niveau, sammenlignet med 

andre Europæiske storbyer. Således er det ikke utænkeligt at lejen indenfor en årrække kan være 

stigende. Det kunne særligt være udenlandske virksomheders og investorers øgede fokus på Køben-

havn som et attraktivt virksomhedsmiljø og investeringsmål, der kunne påvirke lejeniveauet. Måske 

kan det at en udenlandsk fond køber så stor en portefølje af ejendomme i København også være med 

til at påvirke denne udvikling, idet det sender et signal til omverden. Dog vil fonden ikke være i stand 

til at påvirke udviklingen direkte.  

En anden mulighed er, at lave lejekontrakter med en samlet pris for leje og facility service, således 

kunden ikke skal ”vælge” leverandør i lejeperioden. Herved får selskabet en øget lejeindtægt, samti-

dig med, at selskabet hegner kunden ind. Det sikrer en på forhånd kendt omsætning i Jeudan Ser-

vicepartner og gør det svært for kunden at skifte leverandør.  

Skatter og afgifter 

Skatter og afgifter er ikke faktorer som en fond kan have direkte indflydelse på. Dog kan det være at 

fonden har en forventning om, at disse af en eller anden årsag vil øges eller mindskes. 

Vedligeholdelsesudgifter/driftsomkostninger 

Jeudan afholder den udvendige vedligeholdelse af ejendommene og lejer afholder den indvendige 

vedligeholdelse. Hvis selskabet kan være i stand til, at få lejer til at afholde så meget som muligt af 

vedligeholdelsen, kan det være et sted der kan optimeres. Et eksempel: En ejendom hvor vinduerne 
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trænger til at blive malet udenfor. Samtidig kan man se, at kunden kan opnå en varmebesparelse 

(kunden betaler varme udover lejen) ved, at skifte vinduerne til ”energivinduer”. Men skift af vindu-

erne skal lejer betale via huslejestigning. Derved er det i sidste ende lejer der betaler ”malerarbej-

det”.   

Med Jeudans konstante fokus på at holde sine ejendomme så attraktive som muligt, har selskabet en 

portefølje der for nærværende er særdeles velholdt. Det kan således tænkes, at fonden i investe-

ringsperioden ikke behøver afholde nær så mange udgifter til udvendig vedligeholdelse. Et eksempel: 

En ejendom der indenfor en årrække kan trænge til, at få skiftet tag, set med den nuværende ledel-

ses øjne. Fonden kan vælge en udskydelse af denne renovering, således den afholdes af en ny køber.  

en problematik i en sådan situation kan dog være, at en køber ikke vil betale nær så meget for denne 

ejendom, idet køber godt kan se, at der skal afholdes en udgift. 

Administrationsudgifter 

Jeudan har igennem en årrække oplevet en kraftig stigning i administrationsudgifter. Dette kan skyl-

des den øgede fokus på relationsskabelse mellem kunde og Jeudan, ved udvidelse af Jeudan Market. 

Udvidelsen har været ressourcekrævende, i kraft af omkostninger til oplæring samt opbygning af 

relationer. Denne tætte relation kan være en af årsagerne til Jeudans succes, idet det udstråler seriø-

sitet omkring kundeforholdet og derfor bør det ikke være et sted skal skæres ned. Men det kan tæn-

kes at basen nu er bygget op til det den skal være og der derved ikke vil være nær så store stigninger 

i denne udgiftspost som hidtil.  

Tomgang 

Jeudan havde i 2008 en tomgang på 1 %, hvorfor det er særdeles svært at optimere på denne. Dog 

kan ses et potentiale i, at holde tomgangen på dette niveau, især i kraft af den samfundsøkonomiske 

udvikling og det øgede udbud af kontorlokaler i København. Som beskrevet tidligere i rapporten, er 

det ikke usandsynligt at Københavnske udlejere vil opleve et fald i udlejningsprocenten. Selskabet 

kan forsøge at holde sin udlejningsprocent på sit høje niveau ved fortsat at udbyde attraktive kvali-

tetslejemål, fortsat og øget fokus på at tiltrække nye kunder og holde på de eksisterende – f.eks. ved 

at hegne kunderne ind med full service.  

Værdien af ejendomsporteføljen 

Værdireguleringer 

Værdireguleringer er som sådan ikke noget ledelsen kan bestemme, idet disse er markedsbestemte. 

Det er således heller ikke et sted hvor man direkte kan optimere. Dog kan fonden have indflydelse på 

om reguleringsstrategien er for konservativ og trænger til et løft. Jeudan har foretaget væsentlig 
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værdireguleringer igennem de senere år (både op og ned) og jeg tvivler derfor på, at der her er det 

helt store potentiale. Såfremt fonden kan påvirke reguleringerne i positiv retning kan dette være 

interessant, idet løbende værdistigninger kan belånes, men ikke bliver beskattet. Således opnår sel-

skabet en form for gratis finansiering, til nye investeringer. Det skal i øvrigt bemærkes, at der i netto-

lejen er taget højde for reguleringer til markedsleje, hvilket er en form for værdistigning. 

Afkastkrav 

Afkastkravene har været lave fordi købere har budt ind på fremtidige værdistigninger. Jeudan har 

imidlertid været forholdsvis konservative i deres fastsættelse af afkastkrav, idet fokus ligger på drif-

ten og ikke på fremtidige værdistigninger. Kan fonden påvirke ledelsen til, at budgettere med lavere 

afkastkrav, kan dette optimere værdien af porteføljen. Dette stemmer dog overens med Jeudans 

forretningsmodel, der netop er at drive ejendomme og ikke spekulere i disse. For en visualisering af 

effekten af lavere afkastkrav, henvises til afsnittet ”Følsomhed Investeringsejendomme” på side 63.  

Øget investeringsaktivitet 

En øget investeringsaktivitet kan pumpe værdien af ejendomsporteføljen, skabe øget omsætning og 

øget cash flow til nye investeringer. Det er væsentligt at have for øje, at en øget investeringsaktivitet 

og omsætning ikke nødvendigvis skaber værdi, såfremt investeringer ikke afkaster de indtjeningskro-

ner der skal til. Jeg tager ikke højde for investeringsaktiviteten i værdiansættelsen, da jeg ikke har de 

fornødne kompetencer til, at vurdere potentialet herfor.  

Dog har budgetteres med 0,5 % vækst i andre aktiver og nettoarbejdskapital, idet den øgede omsæt-

ning alt andet lige vil medføre øgede pengebindinger. Ændringen i andre aktiver og nettoarbejdskapi-

tal tilbagediskonteres med en WACC udregnet for Jeudan A/S. Der ligger de samme overvejelser bag 

som tidligere beskrevet på side 51. Branchen ”Real Estate Management & Development” anvendes 

og derved en ugearet beta på 0,3. Gældsandelen udgør 66 % og den samlede WACC kan estimeres til 

5,81 %.  

Kapitalstruktur 

Jeudans kapitalstruktur har også tradition for at være konservativ. Jeudan har ikke til sigte at geare 

sine investeringer, igen fordi fokus ligger på driften. En ændring af kapitalstrukturen kan imidlertid 

være et sted der kan øge forrentning af egenkapitalen, samt ligge et pres på ledelsen til øget cash 

flow, til betaling af øgede renteomkostninger. Nedenfor fremgår beregninger af ROE med udgangs-

punkt i den nuværende og en ændret kapitalstruktur for at illustrere effekten. I dag udgør finansielle 

forpligtelser 66,05 % af de samlede nettodriftsaktiver, hvor dette forhold er ændret til 75 %. Effekten 

af den øgede gearing er en højere ROE, hvor den ved den nuværende kapitalstruktur ligger på 6,24 

%, forøges den til 7,32 % ved den ændrede kapitalstruktur.  
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Figur 41 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Mulighederne for at øge gearingen giver imidlertid visse udfordringer, jf. de føromtalte kreditstram-

ninger fra finansieringsinstitutterne. Derfor foretages værdiansættelsen med udgangspunkt i den 

nuværende kapitalstruktur.  

Finansieringsstruktur 

Som tidligere omtalt er det et led i Jeudans finansieringsstrategi, at funde sig forholdsvist langt ud på 

rentekurven. Selskabet har været i stand til at forhandle sig frem til særdeles attraktive lånevilkår, 

men en kortere funding kan muligvis give en reduktion i finansieringsomkostninger og derved et øget 

resultat. Jeudans gennemsnitlige låneomkostning lå i 2008 på 3,19 % og en optimering af denne sy-

nes svær. På det grundlag foretages ingen ændringer i finansieringsstrukturen.  

VÆRDIEN AF JEUDAN KONCERNEN – ”BUSINESS CASE” 

Jeudan værdiansættes ud fra en cash flow betragtning, således foretage en mere detaljeret opdeling 

og budgettering af alle poster, i såvel Investeringsejendommene som i Jeudan Servicepartner, kan 

foretages. 

I beregningen tages højde for inflationen. Det får dels indflydelse på budgetteringen, men i særde-

leshed også på diskonteringsfaktoren på beregningen af værdien af nettolejen i Investeringsejen-

dommene. Med baggrund i min samfundsanalyse angives inflationen til 1,8 % og med det tidligere 

anvendte afkastkrav på 5,32 %, giver dette et afkastkrav på 7,12 %. 

Med udgangspunkt i ovenstående diskussioner er foretaget en mulig budgettering og værdiansættel-

se af Jeudan som fremgår af Figur 42, Figur 43 og Figur 44 på de følgende sider. 

 Drfitsoverskud før skat 488.854           Drfitsoverskud før skat 488.854          

 Skat på driftsoverskud -122.214          Skat på driftsoverskud -122.214         

 Driftsoverskud efter skat 366.641           Driftsoverskud efter skat 366.641          

 Nettodriftsaktiver 8.705.471        Nettodriftsaktiver 8.705.471       

 Netto finansielle forpligtelser -6.529.103      Netto finansielle forpligtelser -5.750.438     

 Egenkapital 2.176.368        Egenkapital 2.955.033       

 Lånerente 3,19%  Lånerente 3,19%

 ROIC 4,21%  ROIC 4,21%

 SPREAD 1,02%  SPREAD 1,02%

 FGEAR 3,00                  FGEAR 1,95                 

 ROE 7,27%  ROE 6,20%

ROE 75 % fremmedfinansiering ROE 66 % fremmedfinansiering
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Figur 42 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 Værdiansættelse af Jeudan-koncernen (beløb i '000) 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e Terminalår

 Jeudan Servicepartner A/S 

 År 1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                     10                   11                                        
 WACC 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66% 9,66%
 Diskonteringsfaktor 0,912            0,832            0,758            0,691            0,631            0,575            0,524            0,478            0,436            0,398            0,363                                  
 Vækst i terminalåret 2,00%

 Omsætning  og indtjening 
 Nettoomsætning Service 145.496     264.696             145.405         130.864         137.408         144.278         151.492         154.522         157.612         160.764         163.980         167.259         
 Salgsvækst 20,08% 81,93% -45,07% -10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
 Driftsomkostninger -128.033    -232.710            -127.956       -115.161       -120.919       -126.965       -133.313       -135.979       -138.699       -141.473       -144.302       -147.188       
 I % af salg 88,00% 87,92% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00%
 EBITDA 17.463       31.986               17.449           15.704           16.489           17.313           18.179           18.543           18.913           19.292           19.678           20.071           
 EBIDTA-margin 12,00% 12,08% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
 Afskrivninger 0                 0                         0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     
 I % af salg 0,00% 0,00% 0,00%
 EBIT  17.463      31.986               17.449          15.704          16.489          17.313          18.179          18.543          18.913          19.292          19.678          20.071          
 EBIT-margin 12,00% 12,08% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

 Free Cash Flow to Firm (FCFF) 
 EBIT 17.463       31.986               17.449           15.704           16.489           17.313           18.179           18.543           18.913           19.292           19.678           20.071           
 Skat eprocent på EBIT 25              25                      25                  25                  25                  25                  25                  25                  25                  25                  25                  25                  
 Beregnet skat på EBIT -4.366        -7.997                -4.362            -3.926            -4.122            -4.328            -4.545            -4.636            -4.728            -4.823            -4.919            -5.018            
 NOTPLAT 13.097       23.990               13.086           11.778           12.367           12.985           13.634           13.907           14.185           14.469           14.758           15.053           
 Vækst i  NOPLAT 14,67% 83,16% -45,45% -10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
 Afskrivninger 0                 0                         0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     
 CAPEX 0                 0                         0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     
 I % af salg 0,00% 0,00% 0,00%
 Ændring i nettoarbejdskapital 0                 0                         0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     0                     
 Nettoarbejdskapital i % af salg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 FCFF 13.097       23.990               13.086           11.778           12.367           12.985           13.634           13.907           14.185           14.469           14.758           15.053           15.354                                
 Vækst i FCFF 14,67% 83,16% -45,45% -10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

 Terminalværdi 200.364         Terminalværdi
 NPV FCFF 83.448               11.933           9.794             9.377             8.978             8.597             7.996             7.437             6.917             6.434             5.984             
 NPV Terminalværdi 79.654               79.654           NPV Terminalværdi

 Værdi af Jeudan Servicepartner A/S 163.102             
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Figur 43 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 Værdiansættelse af Jeudan-koncernen (beløb i '000) 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e Terminalår

 Jeudan A/S 

 Investeringsejendomme 

 År 1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                     10                   11                                        
 Afkastkrav 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12% 7,12%
 Diskonteringsfaktor 0,934            0,871            0,814            0,759            0,709            0,662            0,618            0,577            0,538            0,503            0,469                                  
 Vækst i terminalåret 2,00%

 Årlige lejeindtægter 554.595         582.325         611.441         635.899         661.335         681.175         694.798         708.694         722.868         737.325                                                    
 Salgsvækst 17,21% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
 Driftsomkostninger inkl. vedligehold -55.460          -58.232          -61.144          -63.590          -66.133          -68.117          -69.480          -70.869          -72.287          -73.733          
 I % af salg 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
 Administrationsomkostninger (inkl. afskrivninger) -27.730          -29.116          -30.572          -31.795          -33.067          -34.059          -34.740          -35.435          -36.143          -36.866          
 I % af salg 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
 Nettoleje 471.406         494.976         519.725         540.514         562.135         578.999         590.579         602.390         614.438         626.727         639.261                              
 Terminalværdi 12.485.570   
 NPV af nettoleje Investeringsejendomme 3.844.831          440.073         431.363         422.826         410.511         398.554         383.225         364.908         347.467         330.859         315.045         
 NPV af terminalværdi 6.276.286          6.276.286     
 Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 4.984                  
 Deposita 145.986             
 Modtagne forudbetalinger fra kunder 11.078               
 Korrektioner til dagsværdi -251.000            
 Værdi Investeringsejendomme 10.121.117        

 Andre aktiver og nettoarbejdskapital 

 År 1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                     10                   11                                        
 WACC 5,81% 5,81% 5,81% 5,81% 5,81% 5,81% 5,81% 5,81% 5,81% 5,81% 5,81%
 Diskonteringsfaktor 0,945            0,893            0,844            0,798            0,754            0,713            0,673            0,636            0,601            0,568            0,537                                  
 Vækst i terminalåret 0,50%

 Ændring i andre aktiver og nettoarbejdskapital -84                 -84                 -85                 -85                 -85                 -86                 -86                 -87                 -87                 -88                 -88                                       
 Ændring i % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
 Andre aktiver og nettoarbejdskapital -17.395              -79                 -75                 -71                 -68                 -64                 -61                 -58                 -55                 -52                 -50                 
 Terminalværdi -5                   
 NPV af terminalværdi -3                        -3                   

 Skat 
 Selskabsskat 1.988                  
 Udskudt skat 464.788             
 I alt -462.800            

 Værdien af Jeudan A/S 9.640.920          
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Figur 44 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 Værdiansættelse af Jeudan-koncernen (beløb i '000) 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e Terminalår

 Finansielle aktiver 
 Værdi af finansielle aktiver 10.942               

 Finansielle forpligtelser 
 Værdi af finansielle forpligtelser -5.761.380        

 Markedsværdi Jeudan-koncernen 

 Enterprise Value 9.804.022          
 Netto finansielle forpligtelser -5.750.438        
 Equity Value 4.053.584          

 Bogført egenkapital 2.955.112          
 Merværdi 1.098.472          

 Af merværdien udgør: 
 Deposita, forudbetalinger til kunder, lovpligtig 

vedligeholdelsesforpligtelser (indgår i ejd.modellen) 162.048             

 Reel merværdi (efter forpligtelser) 936.424             



DEL IV – CASE: OPKØB AF JEUDAN 

74 
 

På de opstillede forudsætninger udgør den samlede Enterprise Value af Jeudan koncernen DKK 9.804 

mio.. Heraf udgør netto finansielle forpligtelser fortsat DKK 5.750 mio. og markedsværdien af egen-

kapitalen, Equity Value, estimeres således til DKK 4.054 mio.. Igen er det relevant at lave følsom-

hedsanalyser, som under værdiansættelsen ”As it is”. Jeg afgrænser mig fra disse i dette afsnit, idet 

betydningen af de forskellige value driveres udvikling, som grundlæggende er de samme, tidligere er 

illustreret. 

Lad os antage at en opkøbende fond vil byde den værdi af egenkapitalen, som tidligere er udregnet, 

dvs. DKK 3.623 mio., svarer ovenstående værdiansættelse til en vil merværdi af egenkapitalen for 

fonden på DKK 431 mio. svarende til et afkast på ca. 12 %.  

Som nævnt tidligere i rapporten er det væsentligt, at fonden byder over Market Cap for, at ledelsen 

overhovedet overvejer buddet. Det er derfor relevant at se hvad Market Cap var på børsen pr. 

31.12.2008, hvilket er emnet for næste afsnit. Herunder sammenlignes Market Cap dels med den 

bogførte værdi af egenkapitalen og dels med mine værdiansættelser. Er der en forskel er det rele-

vant at diskutere årsagerne herfor.   
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VÆRDIANSÆTTELSE – ”MARKET CAP” 

Market Cap er udtryk for konsensus omkring hvad markedet mener virksomheden er værd. Jeudans 

Market Cap udgjorde pr. 31.12.2008 DKK 3.350 mio., svarende til en kurs pr. aktie på DKK 472,03 

(antal aktier i alt 7.096.631). I forhold til den bogførte værdi af egenkapitalen er det en forskel på 

DKK 395 mio., i forhold til Equity Value i værdiansættelsen ”As it is” er det en forskel på DKK -273 

mio., i forhold til værdiansættelsen ”Business Case” er det en forskel på DKK -704 mio.. 

Forskel mellem ”Market Cap” og bogført værdi af egenkapital 

Den bogførte værdi af egenkapitalen er baseret på hvad Jeudans ledelse og revisor mener, at aktiver 

og passiver er værd på balancetidspunktet. Der er således tale om en subjektiv, om end kvalificeret 

vurdering. Aktiverne og passiverne vurderes ud fra en holdning til, hvad disse vil afkaste i fremtiden, 

jf. også tidligere gennemgange. Således må årsagen til forskellen mellem Market Cap og bogført 

værdi grundlæggende bestå i forskellige holdninger til de fremtidige afkast. Når Market Cap er højere 

end den bogførte værdi, har markedet således en tro på, at værdien af aktiver og passiver er højere 

end den bogførte og derved at de fremtidige afkast er højere. Det samme gør sig gældende når min 

beregnede værdi er højere end Market Cap – så har jeg en tro på højere afkast end markedet har.   

Årsagen skal først og fremmest findes i værdiansættelsen af Investeringsejendommene. Den bogfør-

te værdi af disse udgør DKK 9.347 mio., hvilket er lavere end den beregnede markedsværdi på DKK 

9.722 mio.. Forskellen udgør DKK -375 mio.. Således er en stor del af forskellen mellem Market Cap 

og bogført værdi af egenkapital indhentet, idet merværdien af ejendommene kan ligges til egenkapi-

talen. Forskellen udgør nu DKK 20 mio., hvilket svarer til 0,6 % af den samlede Market Cap. I de stør-

relser finder jeg det ikke relevant at diskutere årsager, hvorfor årsager til forskellen mellem min vær-

diansættelse og Market Cap, diskuteres i stedet for. 

Forskel mellem min værdiansættelser ”As it is”, ”Business Case” og ”Market Cap” 

Årsagerne til forskellen mellem mine værdiansættelser af Jeudan koncernen og Market Cap er flere. 

Først og fremmest har den forventede betalingsstrøm en væsentlig betydning. Når der forventes en 

højere betalingsstrøm end markedet, forventes også en højere nutidsværdi af virksomheden. Derud-

over kan det være fordi markedet anvender en anden og højere diskonteringsrente, f.eks. på grund 

af forventning om en højere inflation, end forudsat i værdiansættelserne. Den højere præference for 

cash i markedet i øjeblikket spiller også en rolle. Når markedet hellere ønsker cash frem for aktiver 

øges udbuddet af aktiver. Dette presser priserne ned og aktiverne handler ikke til den aktuelle lang-

sigtede værdi. Vigtigst af alt er dog, at jeg i min værdiansættelse ”Business Case” forudsætter en 

række strategiske tiltag, der medfører et øget cash flow og derved en højere nutidsværdi af disse. 
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BUDDET PÅ JEUDAN KONCERNEN 

Hvad fonden skal afgive af bud på virksomheden for at ledelse og aktionærer finder dette interes-

sant, at svært at spå om. Men uanset hvad, skal buddet være højere end DKK 3.349 mio., som er 

Market Cap. Det er værd at kaste et blik på 

udviklingen i Jeudans aktiekurs over det sene-

ste par år, som er illustreret i Figur 45. Dette 

kan give et billede af, hvad aktionærerne kan 

antages at forvente af betaling. Det ses at 

aktien er faldet væsentligt i perioden – mest i 

slutningen. Den gennemsnitlige kurs har væ-

ret 587,32. Hvis det antages at aktionærerne 

som minimum vil have denne pris, hvilket jeg 

vurdere som sandsynligt, skal fonden byde DKK 4.168. Dette stemmer godt overens med hvad adm. 

direktør Per Wetke Hallgren har udtalt, kan være et interessant bud. I forhold til min værdiansættel-

se ”Business Case”, hvor Equity Value udgør DKK 4.071 mio., vil det således ikke give et afkast til fon-

den. Det kan tyde på, at Jeudan er eller har været for dyr på børsen. 

ER JEUDAN ET ATTRAKTIVT OPKØBSEMNE? 

Set i lyset det manglende merafkast, er Jeudan isoleret set ikke et attraktiv opkøbsemne for en Priva-

te Equity Real Estate fond. Der kan dog være andre faktorer der spiller ind i vurderingen. Incitamen-

ter for at foretage investeringen alligevel kan være flere: 

� At fonden kan vurdere et andet økonomisk potentiale i koncernen end jeg har vurderet. Dette 

være sig såvel i den daglige drift, men også en tro på fremtidige værdistigninger på ejendomme-

ne, som jeg ikke har kalkuleret med.  

� Et ønske om at trænge ind på det nordiske ejendomsmarked, ved at starte med en pæn mar-

kedsandel på det københavnske ejendomsmarked som kan give muligheder for, at udvide strate-

gien til at omfatte andre markedsområder.   

� En idé om at købe Jeudan forretningsmodel, som kan vurderes til at være fornuftig og sund og en 

model som ingen andre aktører benytter sig af. Fonden køber sig til viden og strategi som kan 

benyttes ved opkøb af andre ejendomsselskaber og derved indbringe værdi den vej. 

� En tro på at lejeniveauerne på det københavnske ejendomsmarked er stærkt undervurderet i 

forhold til andre europæiske storbyer og derved potentiale for høj vækst. 

� At fonden vil vente x-antal måneder/år før selskabet købes.

 

Figur 45 Kilde: Egen tilvirkning med data fra Reuters Trader 

 

400

450

500

550

600

650

700

750

02-01-2007 30-12-2008

D
K

K

Udvikling i Jeudans aktiekurs de seneste 2 år

691 

592 

472 



DEL V – KONKLUSION 

77 
 

DEL V - KONKLUSION 

Private Equity er en form for mellem- eller langfristet risikovillig virksomhedsfinansiering, hvor inve-

stor til gengæld for unoterede aktieposter i virksomheden. Investorerne er velhavende personer eller 

institutionelle investorer, der som oftest stiller kapital til rådighed for en Private Equity fond, til hele 

eller delvise opkøb af virksomheder med potentiale for værdiskabelse. Investors incitament for inve-

stering er attraktive afkast og diversifikation over aktivklasser, hvor investor ikke er nødsaget til selv, 

at have de fornødne kompetencer, praktiske ressourcer eller størrelse af kapital til, at kunne investe-

re.  

Opkøb sker i forskellige stadier af virksomhedernes livscyklus, afhængig af hvilken strategi fonden 

opererer efter. Stadierne spænder fra hvor der bidrages med finansiering af research og udvikling af 

idéer og koncepter, henover bidrag til produktudvikling, markedsføring og igangsætning af produkti-

on, til dér hvor virksomheden behøver kapital til ekspansion og udvidelse af produktionsapparat. 

Desuden handler finansiering ofte om hel eller delvis tilbagetrækning af ledelse, eller frasalg af en 

forretningsenhed. Uanset hvilke stadie der bidrages til, er målet at virksomheden skal skabe en mer-

værdi i forhold til hvad den gør i dag. 

Venturefonde investerer primært i iværksættervirksomheder, der har behov for kapital til udvikling 

eller ekspansion, hvor Buyout fonde oftest investerer i modne selskaber, hvor strategien er at give 

ledelsen et incitament til værdiskabelse ved, at den tilegner sig en signifikant aktieandel i selskabet. 

Fund of Funds investerer i en række Private Equity fonde med forskellige strategier over forskellige 

aktivklasser. Strategien er diversifikation. Debt fonde investerer i nødlidende virksomheder, der en-

ten er gået konkurs eller er tæt på. Strategien er at opkøbe gælden billigt og holde virksomheden i 

live ved indskud af kapital. Real Estate fonde investerer i fast ejendom, enten ved opkøb af hele 

ejendomsselskaber, dele af en portefølje, eller blot enkeltejendomme af en vis størrelse. Real Estate 

fonde investerer også i nødlidende ejendomsengagementer og projekter. 

Uanset hvilke strategi fondene arbejder efter, er det langsigtede mål værdiskabelse og opnåelse af 

attraktive afkast ved exit.  

De fem vigtigste drivere for værdiskabelse er strategisk optimering, udskiftning af ledelse, effektivise-

ring, ændring af kapitalstruktur, afnotering fra børsen, samt tidshorisonten. Oftest fortsætter direkti-

onen den daglige drift, idet direktionen har et indgående kendskab til virksomheden og branchen, 

medarbejderne og øvrige interessenter. Direktionen er således et vigtigt aktiv for driften af selskabet 

og derved værdiskabelse for ejerne. Bemærk at dette naturligvis er under forudsætning af, at det 
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ikke er på grund af en decideret dårlig ledelse af virksomheden, at fonde ønsker opkøb. Dér hvor 

fonden søger at påvirke drifter er via bestyrelsesposter, hvor fonden bidrager med nye kompetencer, 

nyt mindset og energi. Effektivisering sker ved omkostningstilpasning, udnyttelse af stordriftsfordele, 

frasalg af underskudsgivende forretninger og fokus på core business. Ved ændring af kapitalstruktur 

kan opnås skattemæssig værdi af øget gearing, samt en forøgelse af egenkapitalens forrentning, hvil-

ket er et vigtigt målepunkt for Private Equity fonde. Desuden presser øget gearing direktionen til, at 

skabe øget cash flow for at undgå default. Afnotering fra børsen og den lange tidshorisont betyder 

mindre fokus på kortsigtede resultater og virksomheden kan koncentrere sig om langsigtet værdiska-

belse. Overholdelse af regnskabsregler og Corporate Governance bør forsætte trods afnotering for at 

undgå, at virksomheden forringer sit image med henblik på et senere salg. 

Private Equity industrien har udviklet sig hastigt og den samlede aktive kapitalmasse udgør ved ud-

gangen af 2008 USD 2.500 mia. – vokset fra USD 960 mia. i 2003. Væksten ses bredt over alle typer af 

fonde og aktivklasser. Den globale kredit-, finans- og økonomiske krise har sat en blød stopklods for 

investeringsaktiviteten i øjeblikket, men såvel managers og investorer ønsker fortsat at investere i 

2009 – det er bare et spørgsmål om det rigtige tidspunkt. Der vil være særligt fokus på Debt fonde i 

den kommende tid, mens der ses en tilbagegang i Buyout fonde.   

Når en fond skal opkøbe en virksomhed identificeres branche, region, marked og mulige target en-

heder og der foretagen en værdiansættelse af virksomheden til markedsværdi, med udgangspunkt i 

den nuværende strategi. Efterfølgende af en analyseres virksomhedens fremtidige vækst- og indtje-

ningspotentiale med udgangspunkt i de strategiske tiltag fonden ser mulige at gennemføre og der 

foretages såvel budgettering som værdiansættelse på ny. Målet er at vurdere om de strategiske tiltag 

kan have en tilstrækkelig værdiskabende effekt til, at fonden ved exit kan opnå et tilfredsstillende 

afkast. Vurderes dette positivt indgives et bud til virksomhedens ledelse, som skal ligge over Market 

Cap, for at have aktionærernes interesse.   

Jeudan, som er target enheden i denne rapport, befinder sig på det københavnske ejendomsmarked, 

som er kendetegnet ved et attraktivt miljø for såvel befolkning g virksomheder. Den globale økono-

miske krise ramte Danmark i 2008, men indtil videre er det københavnske ejendomsmarked for kon-

torejendomme ikke synderligt berørt. Tomgangen er forholdsvis stabil, men forventes at stige inden 

for kort tid. Store byggeprojekter, særligt langs havnefronten, har medført et øget udbud af kontor-

lokaler og antallet af ledige kontorlokaler er således stigende. Trods det er tomgangen lav i Køben-

havn i forhold til andre byer. Lejeniveauet i København ligger på et stabilt niveau, om end det er gan-

ske lavt i forhold til andre europæiske storbyer.  
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Jeudan beskæftiger sig primært med udlejning af kontorejendomme i det centrale København, se-

kundært med detailejendomme på øvrige Sjælland. Desuden leverer Jeudan via datterselskabet Jeu-

dan Servicepartner, produktion og salg af ejendomsrelaterede ydelser.  

Jeudan dækker hele kundens værdikæde, lige fra denne søger lejemål, over indretning og indflytning, 

til facility service i lejeperioden, indtil kunden på ny skal søge lejemål. Jeudans forretningsmodel er 

således unik, hvilket stiller selskabet stærkt i konkurrencen om de gode kunder. 

Jeudan har oplevet en positiv vækst igennem de sidste mange år, fra selskabet i 1993 blev fusioneret 

med Ejendomsselskabet EEC A/S. Omsætningen lå dengang på DKK 9,5 mio., hvor den i dag (2008) 

ligger på DKK 738 mio.. Baggrunden for dette er en effektiv strategi og kontinuerlig udvidelse af 

ejendomsporteføljen. Jeudan forudser imidlertid for første gang i selskabets historie, en tilbagegang i 

2009, som følge af den samfundsøkonomiske udvikling. 

Med ovenstående som udgangspunkt, kombineret med en række relevante antagelse for budgette-

ring, ansættes Jeudan koncernens Enterprise Value, med udgangspunkt i Cash Flow-modellen og den 

afkastbaserede model, til DKK 9.373 mio., samt en Equity Value på DKK 3.623.  

Idet en fonds strategi kan være udvidelse af forretningsområder og mersalg i såvel Jeudan Service-

partner som i udlejningsdelen, gives et bud på mulighed optimering af konkrete finansielle mål. Jeu-

dan koncernens Enterprise Value kan i forlængelse af disse ansættes til DKK 9.804 med en Equity 

Value på DKK 4.054 mio.  

Umiddelbart ligger disse værdiansættelser op til et attraktivt afkast for fonden, men Jeudan er imid-

lertid vurderet til DKK 3.350 mio. på børsen. Under antagelse om, at eksisterende aktionærer som 

minimum vil betales med den gennemsnitlige kurs over de seneste 2 år, må fonden byde DKK 4.168 

mio. for Jeudan koncernen, hvilket således ikke giver fonden et afkast.  

Om Jeudan er et attraktivt købsemne må således ses i lyset af mere kvalitative value drivers. Selvom 

fonden ikke tjener noget på opkøbet, kan et opkøb give fonden en markedsandel på det københavn-

ske ejendomsmarked og derved en andel af det attraktive nordiske marked. Fonden får adgang til en 

unik forretningsmodel og strategi, som kan indføres i andre virksomheder og skabe værdi den vej. 

Der foreligger desuden muligheden for, at en fond kan se et andet økonomisk potentiale i Jeudan 

koncernen end forudsat, ligesom en forventning om værdistigninger og ændringer i lejeniveauer på 

det københavnske ejendomsmarked kan give incitament til et opkøb.   
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DEL VI - PERSPEKTIVERING 

 

Min første indskydelse omkring dette emne og denne problemformulering var, at jeg kendte konklu-

sionen på forhånd. En fond kan ikke være interesseret i at købe Jeudan, for så var et opkøb vel alle-

rede sket. Jeg er for nærværende af en lidt anden opfattelse.  

På trods af at det ikke nødvendigvis vil være det bedste opkøb i et afkastmæssigt perspektiv, at det 

min opfattelse at Jeudan er en særdeles sund og veldrevet virksomhed, med en ganske attraktiv for-

retningsmodel, hvor det godt kunne være interessant for en fond at købe sig ind.  

Det kræver en nærmere bearbejdelse og analyse af de kvalitative områder, som godt kunne være en 

del af emnet for en ”rapport # 2”. De kvalitative områder dækker over mange aspekter, ligesom det 

er værd at gå et spadestik dybere omkring synergieffekter, ved udveksling af strategier og viden virk-

somheder imellem.  

Det vil ligeledes være interessant, at analysere nærmere på finansieringsstrukturer- og muligheder 

for fondene. Det er min opfattelse at der her kan hentes noget værdi, men spørgsmålet er om da-

gens markeder gør det muligt for fondene. 

Desuden finder jeg exitstrategien særdeles relevant for det endelig afkast på investeringen, idet afka-

stet jo i virkeligheden handler om, hvad fonden kan sælge virksomheden på et senere tidspunkt. Det 

kunne være interessant, at grave dybere i udarbejdelsen og eksekveringen af strategien.  

Sidst men ikke mindst er det relevant at se på hvad virksomheden er værd i dag – dvs. pr. maj 2009. 

Idet jeg startede på opgaven allerede i december, er opgaven med udgangspunkt i værdi pr. 

31.12.2009. Jeg er dog af den overbevisning, at dagens markeder er ganske volatile og ændringer kan 

forekomme fra dag til dag og derved har Jeudan koncernen ikke nødvendigvis den ansatte værdi. Den 

kan være højere – den kan være lavere. 
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BILAG 1 - EJENDOMSPORTEFØLJEN 

K = Kontor  

D = Detail 

L = Logistik 

 

København 

Amaliegade 3-5, København K 1878 K 

Amaliegade 14, København K 1753 K 

Amaliegade 37, København K 1782 K 

Artillerivej 151, København S 1984 D 

Borgergade 24, København K 1974 K 

Bredgade 19, København K 1860 K 

Bredgade 20, København K 1899 K 

Bredgade 21, København K 1782 K 

Bredgade 23, København K 1896 K 

Bredgade 30, København K 1752 K 

Bredgade 32, København K 1897 K 

Bredgade 33, København K 1800 K 

Bredgade 34, København K 1754 K 

Bredgade 35, København K 1796 K 

Bredgade 63-65, København K 1886 K 

Bredgade 76, København K 1750 K 

Dampfærgevej 21-23, København Ø 1921 K 

Dr. Tværgade 4, København K 1933 K 

Dr. Tværgade 7, København K 1794 K 

Enghave Plads 11, København V 1901 D 

Frederiksborggade 5, København K 1790 K 

Frederiksborggade 20, København K 1878 K 

Frederiksborggade 22, København K 1879 K 

Frederiksborgvej 10, København NV 1940 D 

Gl. Kongevej 1/Trommesalen 7, København V 1903 K 

Gl. Kongevej 29A-B, København V 1882 K 

Gothersgade 160, København K 1876 K 

H.C. Andersens Boulevard 44-46, København V 1904 K 

Holmen, bygning 47, København K 1850 K 

Holmen, bygning 70, 71 og 156, København K 1889 K 

Holmen, bygning 90, København K 1915 K 

Holmen, P-hus, København K 2005 K 

Højbro Plads 21, København K 1785 K 

Jagtvej 1/Ågade 112, København N 1906 D 

Jagtvej 137/Ydunsgade 1, København N 1901 D 

Kastrupvej 50/Højdevej 59-61, København S 1970 D 

Kronprinsensgade 11-13/Pilestræde 37-39, Kbh K 1782 K 

Krystalgade 15-21, København K 1904 K 

Landemærket 3-5, København K 1750 K 

Landemærket 11/Suhmsgade 3, København K 1940 K 

Landgreven 3/St. Kongensgade 27, Kbh K 1851 K 

Lersø Parkallé 101, København Ø 1952 K 

Mikkel Bryggers Gade 3, København K 1874 D 

Ndr. Frihavnsgade 15, København Ø 1902 D 

Ndr. Frihavnsgade 18B, København Ø 1888 D 

Ndr. Frihavnsgade 26, København Ø 1875 D 

Nikolaj Plads 25, København K 1800 D 

Nr. Farimagsgade 65-71, København K 1878 K 

 

 

 

 

 

Ny Kongensgade 10, København K 1903 K 

Ny Østergade 10, København K 1883 K 

Nørregade 24, København K 1842 D 

Oslo Plads 12-16, København K 1901 K 

Palægade 2-4, København K 1900 K 

Palægade 6-8, København K 1900 K 

Pilestræde 34 m.fl., København K 1750 K 

Sankt Annæ Plads 13, København K 1750 K 

Sdr. Boulevard 65, København V 1906 D 

St. Kongensgade 59, København K 1787 K 

St. Kongensgade 60, København K 1812 K 

St. Kongensgade 61, København K 1895 D 

St. Kongensgade 74, København K 1858 K 

Sølvgade 10/Klerkegade 19, København K 1932 K 

Søndre Fasanvej 18-20, Frederiksberg 1883 D 

Tagensvej 53, København N 1933 D 

Toldbodgade 18/Sankt Annæ Plads 24, København K 1895 K 

Toldbodgade 53-55, København K 1894 K 

Toldbodgade 57-61, København K 1892 K 

Øster Farimagsgade 5, København K 1859 K 

Østerbro Centret, København Ø 1981 D 

Åboulevard 50, København N 1899 D 
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Region Hovedstaden ekskl. København 

Biblioteksvej 53A-55A, Hvidovre 1947 L 

Egelundsvej 1, Albertslund 1968 D 

Fabriksparken 54, Glostrup 1963 L 

Farverland 4, Glostrup 1973 L 

Frederikssundsvej 72-76, Brønshøj 2005 D 

Frederikssundsvej 131-135, Brønshøj 2006 D 

Frederikssundsvej 142, Brønshøj 1900 D 

Frydenlundsvej 30, Vedbæk 1962-98 K 

Gl. Køge Landevej 256, Hvidovre 2007 D 

Herlev Hovedgade 82, Herlev 1987 D 

Herstedøstervej 15, Glostrup 1958 L 

Hjørnagervej 10, Hvidovre 1964 D 

Hovedvejen 90-92 m.fl., Glostrup 1907 L 

Islevdalvej 186, Rødovre 1948 D 

Islevdalvej 220, Rødovre 1965 D 

Jernholmen 39-41, Hvidovre 1987 L 

Jernholmen 43-47, Hvidovre 1987 L 

Kanalgaden 2-10/Kanaltorvet 6, Albertslund 1970 D 

Køgevej 109-111, Taastrup 2007 D 

Rødager Alle 63A-E, Rødovre 1961 D 

Smedeholm 12-14, Herlev 1989 L 

Smedeland 20A-B, Glostrup 1969 L 

Stamholmen 173, Hvidovre 1968 L 

Søborg Hovedgade 39-47, Søborg 1997 D 

Valhøjs Alle 158, Rødovre 1957 L 

Vasekær 6-8, Herlev 1959 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige Sjælland 

Ahlgade 61-63, Holbæk 1975 D 

Bagsværd Hovedgade 116, Bagsværd 1969 D 

Ballerupvej 16, Værløse 1968 D 

Birkedalsvej 7-19, Helsingør 1979 D 

Bryggertorvet 2, Ølstykke 1975 D 

Buddingevej 240, Søborg 1936 D 

Bybjergvej 6A-E, Skovlunde 1978 D 

Gladsaxevej 373, Søborg 2004 D 

Hanseallee 67, Stendal (D) 1914 D 

Havnegade 26-28/Østergade 2, Frederikssund 1827 D 

Hovedgaden 32, Birkerød 1875 D 

Hovedvagtsstræde 2, Helsingør 1900 D 

Industriskellet 3, Allerød 1965 L 

Industrivej 24 A-L, Slangerup 1987 L 

J.L. Tvedes Vej 19, Helsingør 1962 D 

Jernbanegade 9, Frederiksværk 1900 D 

Jernbanegade 12-22, Slagelse 1860 D 

Jernbanegade 24, Slagelse 1982 D 

Jernbanegade 33, Frederikssund 1964 D 

Jyllingecentret 27, Jyllinge 1977 D 

Karlslunde Landevej 7-9, Karlslunde 1922 D 

Motalavej 143-149, Korsør 2006 D 

Måløv Stationsplads 1-19, Måløv 1967 D 

Niels Olsens Vej 2-4, Ølstykke 2003 D 

Ringstedet, Ringsted 2006 D 

Rønnebær Allé 110, Helsingør 1960 K 

Sct. Jacobsvej 3, Ballerup 1900 D 

Stenløse Center 1-7, Stenløse 1988 D 

Stenløse Center 27-31 og 48, Stenløse 1975 D 

Stenløse Center 41-43 og 53, Stenløse 1988 D 

Stenløse Center 69-95, Stenløse 1982 D 

Tjørne Allé 5/Smedegade 79, Slagelse 1947 D 

Østergade 1/Havnegade 21, Frederikssund 1986 D 

Østre Allé 28/Tjørne Allé 10-12, Slagelse 1940 D 
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BILAG 2 - ORGANISATIONSDIAGRAMMER 

 

 

Figur 46 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration i Jeudan årsrapport 2008 

 

 

 

 

Figur 47 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration i Jeudan årsrapport 2008
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BILAG 3 - REFORMULERINGER 

REFORMULERET BALANCE 

 

   

Reformuleret balance (alle beløb i '000) 2004 2005 2006 2007 2008
                                                                                                                Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

Driftsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver i alt                                                                                                               
Investeringsejendomme 4.132.650     4.931.271     5.601.917     7.680.860     8.634.310     
Igangværende projekter investeringsejendomme 170.983         257.788         212.257         1.065.611     712.848         
Driftsmateriel og inventar 7.981             13.726           13.612           20.793           27.060           
Tilgodehavender foruden selskabsskat 141.103         37.342           17.336           29.630           39.211           
Selskabsskat 6.930             1.308             8.655             11.055           1.988             
Driftsaktiver i alt 4.459.647     5.241.435     5.853.777     8.807.949     9.415.417     

Driftsforpligtelser
Langfristede forpligtelser
Deposita 81.149           87.083           53.728           68.177           74.214           
Udskudt skat 94.780           316.542         447.192         604.935         464.788         
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 4.412             5.187             3.130             3.321             4.820             
Kortfristede forpligtelser
Deposita                                             45.630           59.486           71.772           
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser                                             2.386             2.805             164                
Modtagne forudbetalinger fra kunder 9.282             8.097             13.340           13.808           11.078           
Igangværende arbejder                                             1.325                                                         
Leverandører af varer og tjenesteydelser 18.451           15.113           9.348             47.076           23.614           
Selskabsskat                                                                                                               
Anden gæld 19.820           17.351           16.697           24.947           27.844           
Periodeafgrænsningsposter 43.962           15.735           2.928             32.599           31.573           
Driftsforpligtelser i alt 271.856         465.108         595.704         857.154         709.867         

Netto driftsaktiver 4.187.791     4.776.327     5.258.073     7.950.795     8.705.550     

Finansielle forpligtelser
Langfristede forpligtelser
Realkreditlån 2.113.120     2.049.694     2.261.414     3.240.039     4.827.955     
Finansieringsinstitutter 267.172         233.472         217.684         209.035         471.708         
Kortfristede forpligtelser
Realkreditlån 139.040         75.065           73.121           70.886           76.497           
Finansieringsinstitutter 131.208         382.256         416.589         1.020.949     385.220         
Gæld til tilknyttede selskaber                                                                                                               
Finansielle forpligtelser i alt 2.650.540     2.740.487     2.968.808     4.540.909     5.761.380     

Finansielle aktiver
Kapitalandele i tilknyttede selskaber                                                                                                               
Værdipapirer og kapitalandele 10.847                                                                                                   
Likvide beholdninger 23.759           135.701         187.210         14.867           7.343             
Indestående Grundejernes Investeringsfond 2.507             3.154             3.693             3.995             3.599             
Finansielle aktiver i alt 37.113           138.855         190.903         18.862           10.942           

Netto finansielle forpligtelser 2.613.427     2.601.632     2.777.905     4.522.047     5.750.438     

Egenkapital 1.574.364     2.174.695     2.480.168     3.428.748     2.955.112     
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REFORMULERET EGENKAPITALOPGØRELSE 

 

Reformuleret egenkapitalopgørelse (alle beløb i '000) 2004 2005 2006 2007 2008
Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

Egenkapital 1. januar dette år 987.252         1.574.364     2.174.695     2.480.168     3.428.748     

Transaktioner med ejerne
Aktieemmision 550.000                                                       735.191                                
Udloddet udbytte -30.762          -48.869          -51.976          -57.750          -78.063          
Køb af egne aktier -36.468          -14.348          -6.967            -8.972            -47.000          
Salg af egne aktier 27.132           19.233                                  18.431           48.982           
Udbytte egne aktier                                               156                                       151                
Nettodividende 509.902         -43.984         -58.787         686.900         -75.930         

Totalindkomst
Omkostninger ved emmision -9.343                                                          -15.584                                 
Afregnede aktieoptioner -4.841            -3.005            602                                                              
Årets resultat 89.356           650.044         363.733         277.167         -397.706       
Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg                        -3.067                                                                                 
Skat af egenkapitalposter 2.038             343                -75                 97                                          
Totalindkomst 77.210           644.315         364.260         261.680         -397.706       
Egenkapital 31. december dette år 1.574.364     2.174.695     2.480.168     3.428.748     2.955.112     
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REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE 

 

 

 

Reformuleret resultatopgørelse (alle beløb i '000) 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

Driftsoverskud
Nettoomsætning 338.467    379.160      439.948    524.075      737.844    

Nettoomsætning Investeringsejendomme 244.440    290.730    318.782    378.579    473.148    
Nettoomsætning Service 94.027      88.430      121.166    145.496    264.696    

Driftsomkostninger -128.706                    -124.302                      -158.611                    -190.637                      -325.090   
Driftsomkostninger Investeringsejendomme -45.739                      -51.730                         -53.308                      -62.604                         -92.380                      
Driftsomkostninger Service -82.967                      -72.572                         -105.303                    -128.033                       -232.710                    

Bruttoresultat 209.761    254.858      281.337    333.438      412.754    
Administrationsomkostninger -20.520                      -22.669                        -28.584                      -32.898                        -44.117     
Resultat før afskrivninger EBITDA 189.241    232.189      252.753    300.540      368.637    
Afskrivninger                                                                                            
Driftsoverskud primær drift (før skat) EBIT 189.241    232.189      252.753    300.540      368.637    
Skat af driften -55.393                      -268.481                      -165.562                    -72.804                        85.196      

Skat af årets resultat -29.487                      -242.926                       -141.206                    -36.180                         130.872                     
Skattefordel af netto finansielle omkostninger 25.906                       25.555                          24.356                       36.624                          45.676                       

Netto finansielle omkostninger -86.353                      -91.269                         -86.987                      -146.497                       -182.705                    
Renter af gæld i tilknyttede selskaber                                                                                                                                                                                 
Renter af gæld til finansieringsinstitutter                                   -18.996                         -16.717                      -60.136                         -46.468                      
Renter af gæld til realkreditinstitutter -87.266                      -79.320                         -97.340                      -134.879                       -199.700                    
Øvrige finansielle omkostninger                                   -302                               -197                            -208                               -199                            
Heraf indregnet på igangværende projekter investeringsejd                                   15.053      41.310      62.516      
Renter af tilgodehavender hos tilknyttede selskaber                                                                                                                                                                                 
Renter af bankindestående mv.                                   6.769                             11.745                       6.961                             743                             
Andre finansielle indtægter 913                             580                                469                             455                                403                             

Driftsoverskud primær drift (efter skat) NOPLAT 133.848                     -36.292                        87.191                       227.736                       453.833    
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REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE FORTSAT 

 

 

 

 

  

Reformuleret resultatopgørelse (alle beløb i '000) 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

Urealiseret gevinst og tab 8.754                          744.874                       336.596                     177.290                       -640.591   
Opskrivning investeringsejendomme 99.336                       789.474                        321.055                     162.775                        201.544                     
Nedskrivning investeringsejendomme -45.843                      -20.861                         -41.267                      -41.321                         -452.423                    
Nedskrivning finansielle gældsforpligtelser -47.489                      -23.739                         56.808                       42.059                          15.625                       
Opskrivning renteswaps                                                                                                          -10.587                         -405.337                    
Nedskrivning renteswaps                                                                                                          24.364                                                            
Opskrivning finansielle anlægsaktiver 2.750                                                                                                                                                                        

Realiseret gevinst og tab 7.201                          7.176                            17.630                       -17.986                        -73.919     
Gevinst/tab ved salg af ejendomme 23.345                       54.323                          22.622                       -2.458                           -666                            
Gevinst/tab ved salg af aktier                                   6.504                                                                                                                                      
Gevinst/tab ved salg af tilknyttede virksomheder                                                                                                                                                                                 
Gevinst/tab på finansielle gældsforpligtelser -5.878                        -47.842                         -872                            -1.093                           -67.750                      
Låneomkostninger -10.266                      -5.809                           -4.120                        -14.435                         -5.503                        

Ikke skattepligtigt andet driftsoverskud 15.955      752.050      354.226    159.304      -714.510   
Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen -12.146                      -5.729                          527                             -15.487                                         

Omkostninger ved emmision -9.343                                                                              -15.584                                                           
Afregnede aktieoptioner -4.841       -3.005                           602                                                                                                    
Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg                  -3.067                                                                                                                                    
Skat af egenkapitalposter 2.038         343                                -75                              97                                                                    

Totalindkomst fra driften 137.657    710.029      441.944    371.553      -260.677   
Netto finansielle omkostninger før skat -86.353     -91.269       -86.987     -146.497     -182.705   
Skattefordel af netto finansielle omkostninger 25.906      25.555        24.356      36.624        45.676      
Netto finansielle omkostninger efter skat -60.447     -65.714       -62.631     -109.873     -137.029   
Koncern resultat 77.210      644.315      379.313    261.680      -397.706   
Minoriotetsinteressers andel af koncernresultat                                                                                            
Totalindkomst 77.210      644.315      379.313    261.680      -397.706   
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BILAG 4 - BEREGNINGER TIL RENTABILITETSANALYSE 

Beregninger for rentabilitetsanalyse 2004 2005 2006 2007 2008

Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

ROE ROIC + finansiel gearing 30,83% 14,46% 5,47% -18,77%
ROIC ekskl. realiseret og urealiseret tab/gevinster NOPLAT/nettodriftsaktiver -1,04% 2,29% 3,93% 7,05%
ROIC inkl. realiseret og urealiseret tab/gevinster Totalindkomst/nettodriftsaktiver 14,38% 7,56% 3,96% -4,78%
ROIC OG*AOH 14,38% 7,56% 3,96% -4,78%
Finansiel gearing FGEAR*SPREAD 16,45% 6,90% 1,51% -13,99%
FGEAR Netto finansielle forpligtelser/egenkapital 1,39            1,32            1,58            1,88            
Egenkapitalandel Egenkapital/passiver 40,42% 41,03% 38,84% 31,35%
SPREAD ROIC-r 11,86% 5,23% 0,95% -7,44%
r Netto finansielle omkostninger efter skat/Nettofinansielle forpligtelser 2,52% 2,33% 3,01% 2,67%
OG Totalindkomst/omsætning 169,93% 86,22% 49,93% -53,90%
AOH Omsætning/nettodriftsaktiver 0,08            0,09            0,08            0,09            
EBITDA/gennemsnitlig bogført værdi af ejendomme 6,67% 6,36% 5,88% 6,42%

Omsætning 338.467      379.160      439.948      524.075      737.844      
Vækst i omsætning 12,02% 16,03% 19,12% 40,79%
Omsætning Investeringsejendomme 244.440      290.730      318.782      378.579      473.148      
Vækst i omsætning Investeringsejendomme 18,94% 9,65% 18,76% 24,98%
Omsætning Servicepartner 94.027        88.430        121.166      145.496      264.696      
Vækst i omsætning Servicepartner -5,95% 37,02% 20,08% 81,93%

Omkostninger 149.226      146.971      187.195      223.535      369.207      
Vækst i omkostninger -1,51% 27,37% 19,41% 65,17%
Omkostninger Investeringsejendomme 66.259        74.399        81.892        95.502        136.497      
Vækst i omkostninger Investeringsejendomme 12,29% 10,07% 16,62% 42,93%
Omkostninger Servicepartner 82.967        72.572        105.303      128.033      232.710      
Vækst i omkostninger Servicepartner -12,53% 45,10% 21,59% 81,76%

EBITDA 189.241      232.189      252.753      300.540      368.637      
Vækst i EBITDA 22,69% 8,86% 18,91% 22,66%
EBITDA-margin 55,91% 61,24% 57,45% 57,35% 49,96%
EBITDA Investeringsejendomme 178.181      216.331      236.890      283.077      336.651      
Vækst i EBITDA Investeringsejendomme 21,41% 9,50% 19,50% 18,93%
EBITDA Servicepartner 11.060        15.858        15.863        17.463        31.986        
Vækst i EBITDA Servicepartner 43,38% 0,03% 10,09% 83,16%

NOPLAT 133.848      -36.292       87.191        227.736      453.833      

Nettodriftsaktiver 4.187.791   4.776.327   5.258.073   7.950.795   8.705.550   
Ændring i nettodriftsaktiver 14,05% 10,09% 51,21% 9,49%


