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Value creation in Private Equity owned Danish companies 

Executive summery 

Private Equity funds (PE-funds) and their way of doing business has drawn a lot of attention from the 

medias and the general society in recent years in Denmark. Within the last couple of years major 

Danish companies have been sold off to PE-funds, and the way the PE-funds have been portrayed in 

the medias has led to a lot of suspicion regarding the way they work. The public discussions have 

revolved around whether or not the PE-funds create value in and for their portfolio companies. This 

study aims to uncover what drives the value creation in the portfolio companies and to what extend 

the value creation can be determined by support from existing theory and literature. Further, the value 

creation in the portfolio companies will be compared to a group of comparable control companies 

similar to the portfolio companies in size and branch. To examine the value creation for our sample of 

companies we have chosen to analyze the well-known Economic Value Added (EVA) measure on 

companies owned by PE-funds in the period 2010-2013. We apply the EVA measure to a group of 73 

portfolio companies and 74 comparable control companies. 

We construct a qualitative and a quantitative analysis to examine what drives value creation in the 

portfolio firms. The analysis are based on distributions of EVA obtained on basis of a combination of 

existing literature and studies; size of the PE-funds, nationality of the PE-funds, age of the PE-funds, 

ownership share, entry year and branches. The qualitative analysis shows that Danish PE-funds 

performs worse than foreign PE-funds in creating value in portfolio companies and that the size of 

the PE-funds matters to the size of EVA. We find that more value is created in the portfolio 

companies where PE-funds own the majority of the stocks, and that less value is created in the 

portfolio companies acquired before 2008. We construct a multiple linear regression to test the 

statistical significance of these findings. The results from the regression show that only the size of PE-

funds and entry year have a significant effect on EVA. 

In order to determine whether the portfolio companies create more or less value than the comparable 

control companies, we have examined which of the two groups of companies creates most value. A 

qualitative analysis based on distribution of EVA on branches show that the control companies create 

more value than the portfolio companies. Again we find it useful to examine the findings statistically 

to verify the results. Through a multiple linear regression we find that it has a significant negative 

effect on EVA to be a portfolio company. Thus, the results show that the criticism society has 

towards PE-funds might be entitled. 
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Kapitel 1  
– Indhold og struktur 
1.1 Indledning 

Kapitalfonde har siden 00’erne fået større og større betydning for erhvervslivet, såvel globalt som i 

Danmark, hvor aktivitetsniveauet i opkøb af selskaber steg op til 2008. Under finanskrisen faldt 

aktivitetsniveauet dog markant, men er sidenhen steget igen (EY, 2014). De flere opkøb i 

Danmark har betydet større fokus fra medierne side omkring kapitalfondenes indflydelse på 

samfundsmæssig vækst, beskæftigelse og kapitalfondenes efficiens på selskaberne.  

Debatten i medierne om at kapitalfonde kun har fokus på profit og ikke samfundets bedste, er i den 

senere tid blusset op. Senest eksemplificeret ved OW Bunkers konkurs i efteråret 2014, hvor 

kritikken lød på, at kapitalfonden Altor og bankerne bag børsnoteringen, førte nogle af Danmarks 

største pensionskasser og over 20.000 danske borgere bag lyset (Fastrup, Svaneborg, & Larsen, 

2015). Derudover var kritikken af kapitalfonde også i fokus i forbindelse med salgene af DONG 

og Nets til udenlandske kapitalfonde. I særdeleshed DONG, da den statsejede energi-gigant blev 

erhvervet af amerikanske Goldman Sachs, der af medierne blev associeret med at gå efter 

kortsigtet økonomisk gevinst (DR, 2014). I Nets tilfælde lød bekymringen på, at personfølsomme 

informationer kom i hænderne på udenlandske aktører. Her udtaler tidligere finansordfører for 

Enhedslisten, Frank Aaen, sig blandt andet om kapitalfonden Bain Capital, som var med i opkøbet 

af Nets: “Det er svært at forestille sig en værre ejer af et monopol som dankortet” (Villadsen & 

Kongskov, 2014). 

Generelt tegner der sig altså en stigende utilfredshed med kapitalfondes ejerskab af danske 

selskaber. Det kan dog ikke konkluderes, at kapitalfondsejerskab er en dårlig idé, da de derved 

naturligvis ikke vil eksistere. Der har dog også været eksempler på succesfulde opkøb, for 

eksempel TDC, der nu står stærkere efter at have været ejet af 5 kapitalfonde. Kapitalfondene har 
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ifølge TDC’s administrerende direktør, været med til at gøre TDC mere konkurrencedygtige og 

kundeorienterede (Freulund, 2013).  

De flere væsentlige transaktioner der har fundet sted i Danmark samt det større fokus fra medierne 

gør, at det er interessant at få belyst, hvilke kapitalfonde der opererer på det danske marked, og om 

de skaber værdi i deres porteføljeselskaber. Dertil er det interessant at belyse om sammenlignelige 

ikke-kapitalfondsejede privatejede selskaber formår at skabe mere eller mindre værdi end 

porteføljeselskaber.  

1.2 Problemstilling 

Der er over årene, i den brede befolkning samt i medierne, skabt et billede af kapitalfonde som 

værende ”onde” aktører i erhvervslivet, der kun er ude på at tjene penge, og som er ligeglade med 

samfundet som en helhed. Kapitalfonde bliver i udpræget grad gjort til syndere for en del af 

finanskrisen, og den generelle opfattelse er, at deres eneste fokus er, at udtømme og udnytte deres 

porteføljesleskaber til egen økonomisk vinding. Men er disse generelle betragtninger nu også 

sande eller er der flere nuancer som det brede billede ikke medtager? 

Det større fokus hos medierne, har givet anledning til debat som blandt andet har lydt meget på, at 

kapitalfonde er grådige og kun har fokus på profit, og derved glemmer at bidrage til samfundets 

vækst, økonomi og beskæftigelse. Den tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup 

Rasmussen skrev i 2007 en kritisk bog om kapitalfonde, hvor han påpeger at værdiskabelsen i de 

opkøbte porteføljeselskaber ikke er til gavn for andre end kapitalfondene selv (Rasmussen, 2007). 

Der er løbende skrevet andre kritiske bøger og artikler, men især efter finanskrisen har forskellige 

medier fremhævet kapitalfondens negative indflydelse på børsmarkedet, da der er set forskellige 

eksempler på, at ”investorerne er blevet taget med bukserne nede” (Abild, 2009). Senest, i 

Danmark, set ved OW Bunker’s konkurs, der indtraf blot 9 måneder efter at den svenske 

kapitalfond Altor valgte at børsnotere OW Bunker. Som ejere af selskabet kom Altor i fokus, da de 

tjente styrtende på børsnoteringen, og mange spekulerede derfor over deres andel i konkursen. 

Der er i medierne fokus på de store danske selskaber og deres op og nedture, og mindre fokus på 

kapitalfondsejede selskaber. Størstedelen af de danske selskaber der er ejet af kapitalfonde, er små 

og mellemstore selskaber, og der er derfor et stort antal selskaber, der ikke bliver afspejlet i 

debatten (Startvækst, 2015).  
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Kapitalfonde er, som alle andre selskaber, interesserede i at tjene penge. Om der er tale om et 

produktionsselskab, serviceselskab eller handelsselskab, er ligheden for dem alle, at der forsøges 

at skabe sorte tal på bundlinjen, og afkast til investorer og ejere. Måden hvorpå dette sker i en 

kapitalfond, er i modsætning til ”normale” selskaber, ved at lave succesfulde investeringer og 

opkøb af selskaber, som ved et senere videresalg, gerne skulle give en økonomisk gevinst. I den 

mellemliggende periode forsøger kapitalfonden, med blandt andet viden og erfaring, at optimere 

og strømline det enkelte porteføljeselskab således, at de profitable dele af virksomheden holdes i 

fokus og de mindre profitable dele likvideres eller sælges fra. 

Når en kapitalfond opkøber et selskab, skyldes det muligheden og forventningen om, at man kan 

udvikle selskabets forretning til et mere rentabelt niveau, hvorefter denne udvikling gerne skulle 

genere et afkast til kapitalfondens investorer, ved et efterfølgende strategisk videresalg eller 

børsnotering af det pågældende selskab. Efter opkøbet af et selskab er foretaget, ønsker 

kapitalfonden at udnytte sin magt, ofte som majoritetsejer, til at tage beslutninger og igangsætte 

udviklings- og optimeringsstrategier. De fleste kapitalfondene ønsker at overtage kontrollen i det 

opkøbte selskab, for at præge forretningen mest muligt.  

Det er blevet postuleret, at kapitalfonde udnytter informationsasymmetri ved selskabsopkøb, 

hvilket er en del af roden til det negative billede, der tegnes af kapitalfonde. Det kan dog betvivles 

hvorvidt dette har sandhed på sig, da kapitalfonde har adgang til samme offentlige informationer, 

som alle andre selskaber. Spliid (2014) finder ingen tegn der tyder på, at kapitalfonde udnytter 

asymmetrisk information til at identificere skjulte værdier. Derimod har kapitalfondes vilje og 

ressourcer stor betydning, for den værdi der skabes i de opkøbte selskaber. 

I de senere år har både indenlandske og udenlandske kapitalfonde opkøbt adskillige små og 

mellemstore danske selskaber, samt involveret sig i store transaktioner såsom Falck, ISS og TDC, 

der alle blev opkøbt af internationale kapitalfonde. De danske kapitalfonde har været ganske 

aktive, hvor eksempelvis Polaris, Axcel og Maj Invest, hver med kapitaltilsagn på over 5 

milliarder kroner, er nogle af de mest aktive kapitalfonde på det danske marked. I 2014 blev OW 

Bunker børsnoteret af kapitalfonden Altor, der siden 2007 havde været ejer af selskabet. 

Selvsamme år som børsnoteringen fandt sted gik selskabet konkurs, og op mod 20.000 aktionærer 

mistede tilsammen 3,5 milliarder kroner. En masse kritik gik til Altor, der scorede en 

milliardgevinst på OW Bunkers børsnotering (Børsen, 2014). Der er adskillige handler af både 
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små-, mellemstore- og store danske selskaber hvert år, hvilket gør kapitalfondene til en betydelig 

spiller i det danske erhvervsliv.  

Når snakken falder på kapitalfonde, er argumenterne for at de er grådige, at de kun ønsker så stort 

et afkast som muligt, uden hensynstagen til hvilken tilstand de efterlader porteføljeselskaberne. 

Teorien forskriver at kapitalfonde ønsker et stort afkast, da det er er måden hvorpå en kapitalfond 

tjener penge. Men er målet om et stort afkast i sig selv lig med negative tilstande og forringet 

værdi i de enkelte porteføljeselskaber og for samfundet generelt?  

Motivationen i denne afhandling findes i den voksende interesse og kritik af kapitalfonde, 

herunder om hvorvidt det er en fordel for selskaber at lade sig erhverve af kapitalfonde eller ej. 

Medierne har igennem de sidste mange år haft fokus på de store kapitalfondsejede selskaber, især 

de der er blevet børsnoteret, og langt mindre fokus på de mindre og mellemstore kapitalfondsejede 

selskaber. De mindre og mellemstore kapitalfondsejede selskaber udgør størstedelen af det 

samlede antal kapitalfondsejede selskaber, hvorfor det er interessant at undersøge om der skabes 

værdi i et bredt udsnit af de danske kapitalfondsejede selskaber. 

1.3 Problemformulering 

Formålet med denne afhandling er ikke kun at vurdere, om der skabes værdi i porteføljeselskaber, 

men også at finde frem til hvad der forklare værdiskabelsen. Dertil ønskes det belyst, hvorvidt 

porteføljeselskaberne skaber mere eller mindre værdi end en sammenlignelig kontrolgruppe 

bestående af ikke-kapitalfondseje selskaber. Kapitalfonde har stort fokus på at skabe afkast til 

investorerne, og da Economic Value Added (EVA) er mål for den værdi der skabes fratrukket 

omkostninger til at finansiere et selskabs kapital, er EVA et interessant mål for værdiskabelse i 

denne sammenhæng. 

Kapitalfonde og deres virkemidler til værdiskabelse, er ekstensivt beskrevet i litteraturen, men den 

værdiskabelse der rent faktisk sker i de enkelte porteføljeselskaber, er mindre undersøgt. Således 

er der i litteraturen udarbejdet adskillige undersøgelser af kapitalfondes performance målt på 

afkast, mens den økonomiske performance i porteføljeselskaberne fylder mindre i litteraturen. 

Denne afhandling vil således bidrage til et område i litteraturen, som langt fra er udtømt. Baseret 

på ovennævnte problemstilling og problemfelt opstilles afhandlingens hovedspørgsmål, som vi 

ønsker at belyse og undersøge dybere: 
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I hvilket omfang, og ud fra hvilke parametre, skabes der økonomisk værdi, målt ved EVA, i 

kapitalfondsejede danske selskaber, sammenlignet med ikke-kapitalfondsejede privatejede danske 

selskaber? 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering, vil der først blive givet en generel 

introduktion til kapitalfonde, herunder den måde hvorpå de forsøger at skabe værdi i 

porteføljeselskaberne. Dernæst undersøges og forklares metoderne til at komme frem til den 

økonomiske værdiskabelse i de analyserede selskaber. Der vil blive inddraget en række udvalgte 

porteføljeselskaber og en sammenlignelig kontrolgruppe bestående af ikke-kapitalfondsejede 

privatejede selskaber. Efterfølgende analyseres der på resultaterne af den økonomiske 

værdiskabelse fra en kvalitativ synsvinkel, for til sidst at analysere værdiskabelsen ud fra en 

kvantitativ statistisk analyse af EVA-værdier for afhandlingens selskaber. 

Besvarelsen af hovedspørgsmålet vil tage udgangspunkt i en 4-årig periode fra 2010–2013. 

Porteføljeselskaberne der er medtaget i denne undersøgelse har været ejet i minimum 3 

konsekutive år i denne periode, og har ikke været handlet i perioden. Ud fra denne selektion er en 

række sammenlignelige ikke-kapitalfondsejede selskaber udvalgt, på baggrund af nogle objektivt 

opstillede kriterier, som vil blive beskrevet i de følgende afsnit. 

1.4 Afgrænsning 

Kapitalfonde og deres investeringer i porteføljeselskaber kan defineres som: ”Private equity is a 

medium or long-term equity investment that is not publicly traded on an exchange. PE includes 

venture capital and buyout transactions as well as investments in hedge funds, Fund of Funds, 

PIPEs (private investments in public equity), distressed debt, and other securities” (Cendrowski, 

Petro, Martin, & Wadecki, 2012). Som det fremgår af definitionen, dækker 

kapitalfondsinvesteringer således over en række forskellige investeringskasser med forskellige 

risikoprofiler. For at gøre investeringerne mest mulig sammenlignelige, og med rimelighed kan 

siges at have samme risikoprofil, vil denne afhandling udelukkende beskæftige sig med buyouts 

transaktioner, der er opkøb af allerede etablerede selskaber. Når der fremover i afhandlingen 

skrives kapitalfond, refereres der således til buyout kapitalfonde.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i kapitalfonde der er aktive på det danske marked og 

porteføljeselskaber der har været ejet i årene 2010-2013. Bestemmelse af analyseperioden skyldes 
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praktiske årsager, da det igennem de tilgængelige databaser kun har været mulighed for at finde 

regnskabsdata fra 2009 og fremadrettet. Grundet forskellig regnskabspraksis har selskaberne 

offentliggjort årsregnskaberne på forskellige tidspunkter, hvorfor det kun har været muligt at have 

en fireårige sammenligningsperiode. Det empiriske datasæt vil således omfatte ejerskab af danske 

porteføljeselskaber i perioden 2010-2013. Afgrænsningen af geografisk ejerskab skyldes 

afhandlingens omfang samt mulighed for et validt sammenligningsgrundlag. Spliid (2014) 

argumenterer for, at der er forskellige juridiske regelsæt for porteføljeselskaber i andre lande, 

hvilket kan påvirke muligheder for effektivisering, og dermed påvirke værdiskabelsen. Juridiske 

aspekter vil dog være uden for afhandlingens undersøgelsesområde. 

Derudover vil afhandlingen ikke gå i dybden med de skattemæssige forhold, der har indflydelse på 

kapitalfonde. Det er vigtigt at påpege, at kapitalfonde og deres partnere har flere relevante 

problemstillinger i forhold til skattebetalinger og fradragsret, men at afhandlingen blot vil nævne 

på de skattemæssige betydninger, hvor det har relevans.  

Afslutningsvis vil afhandlingen ikke vedrøre de afkast, som kapitalfondene generer til deres 

investorer. Selvom dette er et væsentligst aspekter vedrørende kapitalfonde, så er afhandlingens 

essens selve værdiskabelsen i porteføljeselskaber, og derfor ikke fokus på en mulig gevinst ved et 

senere exit. Investorafkastet vil dog berøres i teoriafsnit 2.3 omhandlende investorerne, men der 

foretages ikke yderligere undersøgelse heraf.   

Afgrænsningerne er foretaget for at bibeholde afhandlingens fokus omkring værdiskabelse i 

kapitalfondsejede danske selskaber, set fra porteføljeselskabernes synsvinkel. Det har været 

nødvendigt at undlade ISS A/S og OW Bunker A/S i denne afhandling. Dette skyldes, at ISS A/S 

og OW Bunker A/S begge har en størrelse der vil skabe alt for meget støj til resultaterne i forhold 

til de andre selskaber, og derudover har det heller ikke været muligt at indhente regnskaber for 

OW Bunker A/S.   

1.5 Metode og teori 

Der vil i afhandlingen blive benyttet flere anerkendte teorier og studier, da forskellige forhold skal 

belyses ud fra forskellige teorietiske og praktiske grundtanker. Først og fremmest vil afhandlingen 

indeholde en deskriptiv del vedrørende kapitalfondsteori, hvor kapitalfondenes opbygning, 

opkøbsstrategier, maksimering af porteføljeselskaber, værdiskabelse mm. vil indgå. Vi finder disse 

områder relevante til at forklare baggrunden for kapitalfonde. 
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Den analytiske del vil blive behandlet ud fra regnskabsmæssige og finansielle teorier og 

praksisser, hvor bagvedliggende antagelser kort vil blive gennemgået i de pågældende afsnit. Her 

tænkes især på valget af analysens regnskabsmæssige værdiskabelse, EVA, men også tekniske 

tilgange til behandling af de regnskabsmæssige poster. Metoden bag økonomisk værdiskabelse har 

således en central plads i denne afhandling, og da EVA er det overordnede mål vi ønsker belyst og 

analyseret, vil metoden til bestemmelse af de forskellige komponenter som EVA består af, blive 

gennemgået. Desuden inddrages finansiel teori i form af centrale begreber som kapitalstruktur, 

CAPM og WACC. 

De statistiske modeller er dannet på baggrund af en gennemgang af de forhold, der er antydet af 

teorien og andre empiriske studier til at have en betydning for værdiskabelsen i danske 

porteføljeselskaber i forhold til ikke-kapitalfondsejede danske selskaber. Derudover testes der for 

de variable, vi i afhandlingen formoder kan påvirke og forklare værdiskabelsen.  

1.5.1 Kildekritik 

De anvendte kilder og data kommer primært fra selskabernes årsrapporter og kapitalfondenes 

forening, DVCA. Behandlingen og brugen af disse kilder, vil blive anvendt ud fra en kritisk 

tilgang, således at analysen bliver så objektiv som mulig. Det har været muligt at få en stor del af 

årsrapporterne med regnskabsmæssige specifikationer, hvilket gør det nemmere at opnå et objekt 

billede af selskaberne. Derimod er især DVCA’s rapporter samt andet litteratur præget med 

farvede meninger og holdninger, hvilket der ses kritisk på. Dog vil det også give mulighed for at 

inddrage forskellige synsvinkler i afhandlingen, da der anvendes litteratur, som finder forskellige 

konklusioner på forskellige problemstillinger vedrørende afhandlingens område. 

I afhandlingen er der yderligere inddraget en række empiriske undersøgelser og studier. Disse 

kilder er benyttet til at underbygge og styrke vores fund, men samtidig har vi bestræbt os på at 

benytte disse kilder kritisk. 

1.5.2 Usikkerhed og bias forbundet med afhandlingen 

I dette afsnit ønsker vi kort, at skitsere de overordnede usikkerheder der er forbundet med 

afhandlingens data og udarbejdelsen af resultater. Således vil vi adressere usikkerheder omkring 

de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger, opdeling af brancher til analysen af EVA, 

størrelsen af stikprøven samt eksterne faktorer, der har haft betydning for det data vi har benyttet. 
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Bag udarbejdelsen af de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger (WACC) ligger en række 

antagelser vedrørende de komponenter der indgår i modellen. Disse vil blive forklaret og 

begrundet i afsnit 3.7, men allerede nu ønsker vi, at gøre opmærksom på usikkerheden omkring 

dette. Der er i udarbejdelsen af WACC blandt andet benyttet tal fra den indiske økonom Aswath 

Damodaran, som på regulær basis samler og sammensætter tal fra en række databaser, vedrørende 

alt fra kapitalomkostninger til dividendepolitik. Derudover er der også medtaget antagelser på 

baggrund af SKAT’s og (Petersen, Plenborg, & Schøler, 2006) analyse af markedets risikopræmie. 

Vi har ud fra dette givet et bud på markedets risikopræmie med tanke på den generelle økonomi i 

samfundet i årene 2010-2013. Samlet set har disse antagelser været nødvendige for afhandlingens 

indhold, da de faktiske tal bag WACC for unoterede virksomheder er noget nær umulige at finde 

på anden vis. 

I analyseafsnittene har vi blandt andet valgt at analysere EVA ud fra opdeling i 6 overordnede 

brancher, som er fremkommet med inspiration fra DVCA’s årsrapport (2014) og egen tilvirkning. 

Alle de virksomheder som indgår i afhandlingen er fundet ud fra specifikke branchekoder igennem 

Navne & Numre Erhverv, men til analysebrug har vi samlet dem i overordnede brancher (Navne & 

Numre Erhverv, 2015). Opdelingen i brancher er ikke som sådan teoretisk funderet, men vil 

fungere som en metode til at bestemme, hvilke typer af selskaber der klarer sig bedre end andre, 

målt på den gennemsnitlige EVA for hver af de 6 overordnede brancher. Der forekommer et 

usikkerhedsmoment i, at opdelingen til dels er sket med egen tilvirkning, og derfor er subjektivt 

fremkommet, da der kunne argumenteres for en anden opdeling, end den vi har foretaget. Det 

vurderes dog ikke, at dette er et problem for afhandlingen, men noteres som en mulig usikkerhed. 

Ifølge den danske årsregnskabslov §32 kan selskaber i regnskabsklasse B og C, det vil sige 

selskaber med en omsætning under 286 millioner kroner, undlade at oplyse om omsætningen 

(“Bekendtgørelse af årsregnskabsloven,” 2015). Da mange af porteføljeselskaberne indgår i én af 

disse to kategorier, har der været 26 selskaber ud af de 73 selskaber, hvor omsætningen ikke har 

været oplyst. I disse tilfælde har det kun været muligt at anvende bruttoresultatet, og det har derfor 

ikke været muligt at ”rense” for poster der ikke relaterer sig til bruttoresultatet, såsom 

afskrivninger, tab af debitorer og ekstraordinære poster (Petersen & Plenborg, 2012).  

Til sidst er det ligeledes værd at forholde sig til den usikkerhed der er forbundet med stikprøvens 

størrelse, både for porteføljeselskaberne og kontrolselskaberne. Alt andet lige, kan det diskuteres 

om en samlet stikprøvestørrelse på 147 selskaber og 4-årige analyseperiode giver et endegyldigt 
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svar på, hvorvidt de danske porteføljeselskaber har skabt mere eller mindre værdi end 

kontrolselskaberne. I den statiske analyse har vi tilmed udeladt 2 porteføljeselskaber og 2 

kontrolselskaber fra stikprøven, da disse er vurderet til at være outliers. Der er således risiko for, at 

stikprøven ikke er repræsenterende for hele populationen. Vi har været bevidste omkring og 

forholdt os til dette, på den måde, at vi er klar over, at vi blot kommer med ”en brik til 

puslespillet” til litteraturen på området.  

1.5.3 Videnskabsteori 

Der redegøres indledningsvis for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, da “vores måde at 

forstå verden på og besvare de nedenstående spørgsmål, som udgør paradigmets indhold, har stor 

indflydelse på vores hverdag, og hvordan vi handler i denne, fordi vi handler i verden, som vi 

forstår den” (Haug & Heldbjerg, 2009). Paradigmevalget har således betydning for afhandlingens 

metodevalg, tilgang til afhandlingen samt de konklusioner afhandlingen leder frem til.  

Et paradigme er et abstrakt begreb med adskellige definitioner, hvor denne afhandling bygger på 

paradigmedefinitionen fra Guba (1990): “Et basalt sæt af værdier, som styrer vores handlinger – 

både hverdagshanderling og handlinger forbundet med discilinerede undersøgelser.” (Guba, 

1990). Besvarelsen af det grundlæggende paradigme sker gennem følgende spørgsmål: 

Tabel 1 - Grundelementer i det videnskabelige paradigme 

Paradigmets bestanddel Spørgsmålet 

Ontologi Hvad er virkeligheden? 

Epistemologi Hvordan erkendes virkeligheden af undersøgelsen? 

Metodologi Hvordan undersøges virkeligheden? 

Kilde: (Darmer & Nygaard, 2005) og egen tilvirkning  

Ontologien er det mest grundlæggende spørgsmål og bestemmende for de andre to spørgsmål, 

fordi måden hvorpå vi erkender og undersøger virkeligheden afhænger af hvad vi opfatter som 

virkelighed. I denne afhandling arbejdes der ud fra paradigmet neopositivisme, hvor det 

neopositivisternes ontologiske ståsted er objektiv, hvilket betyder at verden anses uafhængigt af 

menneskers opfattelsesevne, og der findes derfor en endegyldig sandhed. Vi som mennesker er 

dog for begrænsede i vores opfattelsesevne til at forstå hele den endegyldige sandhed, og 

sandheden kan derfor ikke begribes totalt. Epistemologien er dermed modificeret objektiv. Det 
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neopositivistiske paradigme anvender både kvalitative og kvantitative undersøgelser idet 

metodologien er subjektiv. Dermed menes der, at afhandlingen hviler på grundantagelser om, at 

virkeligheden reelt eksisterer derude. Der findes derfor nogle sammenhænge, men afhandlingens 

forfattere er for begrænsede til at kunne opfatte de reelle sammenhænge, hvorfor den endelig 

sandhed ikke nødvendigvis afdækkes. Derudover kan afhandlingens resultater påvirkes af 

metodevalg og begrænsninger i dataadgang, men der forsøges at opretholde den objektive tilgang 

til data og resultater.   

Indeværende afhandling har både en induktiv og deduktiv undersøgelsestilgang. Hermed menes 

der, at første del af afhandlingens analyse forsøger, at analysere værdiskabelsen i de enkelte 

porteføljeselskaber i håb om, at give en generel konklusion om, hvorvidt der skabes mere eller 

mindre værdi i kapitalfondsejede selskaber sammenlignet med en kontrolgruppe, bestående af 

ikke-kapitalfondsejede privatejede selskaber. Dette sker igennem empiriske analyser af historisk 

data, i form af offentlige årsrapporter. Der forsøges at opbygges et objektivt analysegrundlag til 

beregning af værdiskabelsen i både porteføljeselskaberne og kontrolselskaber. Den induktive 

tilgang tager således udgangspunkt i enkelte observationer for at nå bredere generaliseringer. Den 

efterfølgende del består af en deduktiv tilgang, hvor der med udgangspunkt i eksisterende litteratur 

og den kvalitative analyses resultater, udformes hypoteser for værdiskabelsen, hvorefter der 

indsamles observationer, der relaterer sig til hypoteserne, for til sidste at be- eller afkræfte teorien. 

Tilgangen er i sin natur mere kvantitativ, hvor den induktive tilgang er mere kvalitativ. I sidste del 

af afhandlingen, er der således tale om en struktureret overgang fra teori til data, hvilket 

kendertegner den deduktive tilgang (Bryman & Bell, 2011).  

1.6 Data 

Data er fundet igennem selskabsdatabasen Navne & Numre Erhverv, der indeholder data for alle 

danske momsregistrerede selskaber, filialer og offentlige institutioner. Databasen indeholder 

nøgletal og komplette årsregnskaber 4-5 år tilbage, ejerforhold, firmastruktur, 

datterselskabsinformation, kreditvurderinger og brancheinformation.  

Vi har valgt at benytte koncernregnskaber hvor det har været muligt. Grunden til at der er taget 

udgangspunkt i koncernregnskaber, hvor det har været oplyst, er for at undgå, at en stor del af 

driften foregår i tilknyttede eller associerede selskaber. Såfremt det ikke har været muligt at finde 

koncernregnskaber, er regnskaber for moderselskaber benyttet. 
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Der indgår 73 porteføljeselskaber i denne afhandling i årene imellem 2010-2013, på nær 2010, 

hvor 56 selskaber indgår. Dette skyldes at 17 af porteføljeselskaberne er købt i 2010, hvorfor vi 

vurderer at kapitalfondenes fuldgyldige indflydelse på værdiskabelse først gælder fra regnskaber 

for 2011 for disse selskaber. Vi er klar over at vores initiale udvælgelse af de kapitalfondsejede 

selskaber er biased, på baggrund af de udvælgelseskriterier der ligger til grund for udvælgelsen. Vi 

gennemførte blandt andet den ovenstående selektion for, at eliminere makroøkonomiske forholds 

indvirkning på analysen af værdiskabelse over tid. Ved at se på værdiskabelsen i de 

porteføljeselskaber der var ejet i perioden imellem 2010-2013, vil den generelle økonomis 

udvikling ikke påvirke analysen i særlig grad. 

Derudover har vi til den statistiske analyse udeladt en række selskaber, såsom 

porteføljeselskaberne Chr. Hansen A/S og Unifeeder A/S, og en række kontrolselskaber, da disse 

selskaber vurderes til at være outliers grundet deres størrelse. Vinten (2008) argumenterer for at 

medtage sådanne ekstreme observationer, da han mener, at porteføljeselskaber kan være mål for en 

ekspansion eller indskrænkning efter opkøb. Hans betragtning er i overensstemmelse med teori og 

litteratur på området, men det er ikke en del af denne afhandling, at analysere forskellen før og 

efter opkøb. Vi har valgt at udelade de ekstreme observationer, da det vurderes, at disse vil 

forvrænge og skævvride billedet. Vi er klar over at analysen herved vil indeholde bias.  

Vores kontrolgruppe på 74 selskaber er ligeledes fundet igennem Navne & Numre Erhverv. 

Kontrolgruppen er fremkommet ved, at alle porteføljeselskaberne er blevet matchet med lignende 

selskaber, ud fra tre kriterier. Først og fremmest må porteføljeselskaberne og kontrolselskaberne 

være i samme branche. Dette er sikret ved at benytte branchekoder i Navne & Numre Erhverv. 

Dernæst må porteføljeselskaberne og kontrolselskaberne være ens i størrelse, hvilket uddybes 

nedenfor. Til sidst har vi sørget for at finde kontrolselskaber, der i analyseperioden (2010-2013) 

ikke har været ejet af kapitalfonde eller været børsnoterede. 

Tidligere studier inden for samme område benytter forskellige tilgange til, at finde 

sammenlignelige grupper af kontrolselskaber. Cressy et al. (2007) benytter branche og 

selskabsstørrelse (målt på omsætning) og Vinten (2008) benytter branche og selskabsstørrelse 

(målt på de totale aktiver). Da det ikke har været muligt, at finde omsætning for alle 

porteføljeselskaberne, finder vi, at dette kriterie ikke er brugbart i denne afhandling, hvorfor vi 

vælger, at benytte de totale aktiver som mål for størrelse. Ved at vælge størrelsen af de totale 

aktiver som et kriterie interfererer eller konkluderer vi ikke på den performance, som 
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kontrolselskaberne må have. Der er således tale om et (tilnærmelsesvist) objektivt kriterie, da de 

totale aktiver ikke nødvendigvis indikerer noget om den driftsmæssige performance og 

værdiskabelse i de udvalgte kontrolselskaber.  

For at finde frem til kontrolselskaberne, ud fra størrelseskriteriet, har vi fundet gennemsnitlige 

værdier for totale aktiver over analyseperioden per porteføljeselskab. Dernæst har vi konstrueret et 

interval på ((1-0,1)*gns. totale aktiver < gns. totale aktiver > (1+0,1)*gns. totale aktiver) med 

grænseværdier på 10% over og 10% under de gennemsnitlige totale aktiver.  

Studierne af Cressy et al. (2007) og Vinten (2008) viser også en forskel i kontrolgruppestørrelser. 

Cressy et al. (2007) medtager en kontrolgruppe i størrelsesforholdet 1:1 (122/122) med den 

oprindelige gruppe, hvor Vinten (2008) medtager en kontrolgruppe i størrelsesforholdet 7:1 

(545/73). Det handler om, at bestemme kontrolgruppens størrelse ud fra, om den er 

sammenlignelig med den oprindelige gruppe. Således er størrelsen på vores kontrolgruppe valgt ud 

fra tesen om, at opnå det bedst mulige sammenligningsgrundlag på baggrund af de tidligere 

opstillede matching-kriterier. Vores forhold imellem porteføljeselskaber og kontrolgruppe er 

tilnærmelsesvis 1:1. 

Det er som nævnt tilstræbt at finde kontrolselskaber, der ikke har været ejet af kapitalfonde i 

analyseperioden. Hvordan ejerstrukturen derudover ser ud, er for denne afhandlings formål i og for 

sig ligegyldigt, selvom vi anerkender, at der kan være forskel på hvordan forskellige selskaber 

drives, alt efter om det er familieejet, ejet af en finansiel institution osv. Vinten (2008) finder, at 

der er en form for bias i hans selektionen af selskaber i forhold til ejerskab, men at det er svært at 

måle bias på dette (Vinten, 2008). Vi tilslutter os dette, da vores afhandlings hovedmål er, at 

sammenligne kapitalfondsejede selskaber med en række ikke-kapitalfondsejede selskaber, uanset 

underliggende ejerstruktur. Vores kontrolselskaber består udelukkende af privatejede selskaber, og 

således er ingen af de 74 selskaber børsnoterede. 

1.7 Litteratur review 

Indeværende afsnit gennemgår det vigtigste og mest relevante eksisterende litteratur om 

kapitalfonde og deres porteføljeselskaber, med fokus på de empiriske undersøgelser der eksisterer 

inden for værdiskabelse i porteføljeselskaber. Afhandlingen beskæftiger sig med en blanding af 

teori om kapitalfonde og dele af værdiansættelses- og regnskabsanalyseuniverset, hvoraf de 
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sidstnævnte teoridele relaterer sig til den metode, der er benyttet for at komme frem til analysens 

empiri.  

Litteraturgennemgangen er i denne afhandling en tosidet gennemgang. Teori om kapitalfonde og 

relevant teori benyttet fra værdiansættelses- og regnskabsanalyseuniverset vil blive gennemgået i 

løbet af kapitel 2 og 3 i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingens empiri. Både teori, 

litteratur og metode bliver i disse kapitaler rationaliseret og begrundet, som baggrund for analysen 

og de nøgletal som vi har valgt at fokusere på. I indeværende afsnit vil fokus primært være på 

eksisterende litteratur i form af tidligere studier og fund på området eller relaterede undersøgelser, 

der på den ene eller anden måde har relevans, for den sammenhæng vi ønsker belyst i denne 

afhandling. 

Eksisterende litteraturstudier 

Der er i årenes løb foretaget en række kvantitative sammenligninger mellem kapitalfondsejede 

selskaber og selskaber under anden ejerskabsform, for at forsøge at bevise eller modbevise, at 

kapitalfonde har mere succes end andre ejerskabsformer.  

Frederik Vinten (2008) undersøgte udviklingen fra 1991-2004 i 73 danske porteføljeselskaber i 

forhold til 545 kontrolselskaber. Her testede han en række nøgletals indvirkning på performance i 

de to grupper af selskaber, herunder GROA, OROA, Asset Turnoverm, ROCE og Asset Growth. 

For hvert porteføljeselskab udvalgte han de 5 kontrolselskaber, som ud fra branche og størrelse 

matchede de enkelte porteføljeselskaber bedst muligt. Vinten konkluderer, at kapitalfondsejerskab 

har en negativ udvikling på porteføljeselskabernes performance i forhold til de udvalgte 

kontrolselskaber. Denne undersøgelse er umiddelbart den mest omfattende og mest 

sammenlignelige med denne afhandlings undersøgelse, selvom fokus og empiri er forskellige. 

En anden lignende undersøgelse blev foretaget af Økonomi – og erhvervsministeriet (2006). I 

denne undersøgelse blev 108 kapitalfondsejede selskaber og en kontrolgruppes udvikling 

analyseret i forhold til udvikling i omsætning, kapitalapparat, kapitalintensitet, produktivitet og 

vækst i beskæftigelse. Kontrolgruppen skulle bestå af selskaber med mere end 120 ansatte. Der var 

således i denne undersøgelse ikke taget højde for branche eller mindre selskaber, hvilket kan ses 

som et svagt punkt. Konklusionen fra denne undersøgelse var blandt andet, at beskæftigelse og 

omsætning vokser mere i porteføljeselskaber sammenlignet med kontrolselskaberne. Denne 

undersøgelse pegede således på at kapitalfondsejerskab var positivt for de analyserede selskaber, 
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hvorfor den står i kontrast til Vintens (2008) konklusioner (Økonomi og Erhvervsministeriet, 

2006). 

Achleitner & Lichtner (2011) lavede en undersøgelse på værdiskabelsen ved  exits i 44 danske 

kapitalfondsejede selskaber, hvor en række børsnoterede selskaber indgik som kontrolgruppe. 

Kravene for porteføljeselskaberne og kontrolgruppen var ens ICB-sektorkoder og mindst mulig 

afvigelse i EBITDA og salg på investeringstidspunktet. Undersøgelsen inkluderede dog ikke 

danske kontrolselskaber, som tilfældet var for de to ovenstående undersøgelser. Der var i denne 

undersøgelse lagt op til en analyse af IRR, som man fandt til at være højere for 

porteføljeselskaberne. Således er denne undersøgelse anderledes end undersøgelsen i indeværende 

afhandling, hvorfor der antages et mindre sammenlignelighedsgrundlag end ved de to førnævnte 

undersøgelser (Achleitner & Lichtner, 2011).  

Udover de ovennævnte undersøgelser er der en række undersøgelser inden for samme område som 

denne afhandling behandler, som mere eller mindre er sammenlignelige med vores undersøgelse. 

Der er også en række undersøgelser, hvorfra dele og argumenter findes brugbare i denne 

afhandling. Herunder kan nævnes Cressy et al. (2007), Meerkatt et al. (2008) og Spliid (2007, 

2014), som vil blive brugt i afhandlingen (Cressy, Munari, & Malipiero, 2007) (Meerkat & 

Liechtenstein, 2008). 

Fælles for de mange af tidligere undersøgelser er, at de er lavet på rapporterede regnskabstal. 

Udviklingen og værdiskabelse i porteføljeselskaber er ikke umiddelbart tidligere blevet forsøgt 

forklaret på baggrund af reformulerede regnskabstal, og en direkte måling på den værdiskabelse 

der sker i form af EVA, er således ikke umiddelbart udført tidligere. Da EVA er et mål for den 

værdi der skabes ud over finansiering til opretholdelse af det enkelte selskab, finder vi at det er et 

godt mål til at bedømme porteføljeselskabers værdiskabelse, og dermed hvordan kapitalfonde 

formår at skabe værdi, positiv som negativ. 

1.8 Struktur for afhandlingen 

Afhandlingen vil inkludere 4 dele, hvor første del omfatter de indledende afsnit med indledning, 

problemstilling, problemformulering, afgrænsning, metode og teori, data og litteraturreview. 

Anden del omfatter kapital 2 og 3, som inkluderer en gennemgang af eksisterende teorier indenfor 

kapitalfonde samt vores metode for værdiskabelsen i portefølje- og kontrolselskaberne. Tredje del 

omfatter kapitel 4, 5 og 6, der omhandler analysen af EVA for både porteføljeselskaber og 
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kontrolselskaber ud fra forskellige variable, samt en sammenfattende statistisk analyse der tester 

disse variable. Fjerde og sidste del er den konkluderende del der opsummerer afhandlingens 

punkter og resultater samt perspektivering. Afhandlingen er struktureret som følgende:!!

Figur 1 - Struktur for afhandlingen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 2  
– Kapitalfonde 
2.1 Kapitalfondens historie  

Kapitalfonde betegnes også som Private Equity og betyder privat ejerskab i modsætning til 

eksempelvis børsnoteret eller statsligt ejerskab. I slutningen af 1970’erne og starten af 1980’erne 

blev de første kapitalfonde etableret i USA, som var inspireret af organisering fra Venture Capital 

fonde, der stammer tilbage fra 1940’erne. Private Equity-branchen begyndte at tage fart i 

slutningen af 1980’erne hvor gennembruddet kom til Europa. Her blev blandt andet Procuritas 

Partners, Nordic Capital og CapMan etableret i Norden. Den første kapitalfond i Danmark var 

Nordic Private Equity Partners, der blev etableret af Leif Jensen i 1990, med en kapital på 165 

millioner kroner, med investorer fra hele verden (Spliid, 2007). Sideløbende investerede IK 

Investment og CapMan i en række danske selskaber, og kapitalfondene kom for alvor ind på det 

danske marked i årene efter.  

Udviklingen i kapitalfondenes aktivitetsniveau har været stigende i 00’erne, hvilket hovedsageligt 

skyldes den makroøkonomiske udvikling, hvor økonomien befandt sig i højkonjunktur og renterne 

var meget lave, hvilket gav kapitalfondene muligheden for at rejse risikovillig kapital til nye 

aktiviteter indtil krisen ramte i 2008 (DVCA, 2013). Aktivitetsniveauet før, under og efter krisen 

afspejles i nedenstående graf, hvor kapital under forvaltning på verdensplan faldt drastisk i 2009. 

Derudover ses det ligeledes at antallet af kapitalfonde faldt som en effekt af finanskrisen. Der har 

siden 2010 været et stigende aktivitetsniveau for kapitalfonde, hvilket afspejles i nedenstående 

graf, der viser, at 2013 var året hvor der på verdensplan blev rejst mest kapital (fund-raising) siden 

2008. 
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Figur 2 - Rejst kapital for kapitalfonde 

Kilde: (EY, 2014) 

På det danske marked er krisen ligeledes et mere eller mindre overstået kapitel, og 

aktivitetsniveauet er stigende for danske og udenlandske kapitalfonde på det danske marked, 

hvilket både fremgår af grafen fra EY samt DVCA’s rapport (2014). I 2013 foretog kapitalfonde i 

Danmark 15 opkøb imod 9 opkøb i 2012, hvilket inkluderede fem store opkøb; EQT’s køb ad 

Tiger-kæden, Axcels køb af EG, Maj Invests køb ad PF Group, Tritions køb af Logstor og Nordic 

Capitals køb af Unifeeder. Værdien af opkøbende af disse 5 selskaber lå på omkring 8,7 milliarder 

kroner. Derudover var der opkøb af en række andre selskaber, der tilsammen udgjorde opkøb for 

omkring 15 milliarder kroner (DVCA, 2014).  

Denne afhandling har fokus på de kapitalfonde der er aktive i danske selskaber, og i kapitel 4 vil 

der blive foretaget en analyse af porteføljeselskaberne der er ejet af henholdsvis danske, norske, 

svenske, engelske og franske kapitalfonde. I appendiks A er listet porteføljeselskaberne, samt de 

ejende kapitalfonde. Dog skal det påpeges, som nævnt i afsnit 1.4, at ISS A/S og OW Bunker A/S 

ikke indgår i denne afhandling, grundet størrelsen på selskaberne.  

2.2 Kapitalfondens opbygning 

Når kapitalfonde gennemfører handler med selskaber, er der tale om en kompleks disciplin, idet 

det kræver grundige overvejelser og meget forberedelse af kommercielle, økonomiske, juridiske 

og skattemæssige parametre. Ved et kapitalfondsopkøb er der flere aktører, der berøres af 
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transaktionen, hvilket nedenstående figur 3 forsøger at give et overblik over. Dog skal det nævnes, 

at fremgangsmåden vil afhænge af kapitalfondens opbygning og struktur, og kan derfor variere 

(Spliid, 2007). 

Som det fremgår af figur 3, kommer en andel af finansieringen fra managementselskabet eller 

managementselskabets partnere, general partners, der typisk bidrager med minimum 1 procent af 

finansieringen, hvorefter resten kommer udefra i form af institutionelle investorer, såsom 

pensionskasser, kapital-forvaltere, forsikringsselskaber eller enkelte velhavende personer. Disse 

kaldes også limited partners, og vil sammen med general partners og managementselskabets 

midler skabe et limited partnerskab, også kaldet kapitalfond. Managementselskabet bag en 

kapitalfond, som eksempelvis Axcel og Altor, og dets partnere, søger at administrere de opkøbte 

selskaber i en portefølje i en rejst kapitalfond, hvorefter porteføljeselskaberne oftest sælges videre 

indenfor en periode på omkring 3–7 år (Spliid, 2014).  

 

Figur 3 - Struktur, proces og finansiering i kapitalfonde 

Kilde: Spliid (2007), Breasley, Meyers & Allen (2011) og egen tilvirkning 
!
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Finansieringen af et kapitalfondsopkøb sker typisk igennem to finansieringskilder; Egenkapital- og 

lånefinansiering. De lyseblå kasser i figur 3 illustrerer de investorer der kan bidrage i en 

investering udover kapitalfonden selv, hvor den lysegrå kasse er banken der bidrager med 

fremmedkapital. Der er over årene sket et skift i forholdet mellem de to finansieringskilder, og 

således udgør lånefinansiering i dag, siden finanskrisens start, generelt set en mindre del af et 

opkøb sammenlignet med niveauet for gældsætning fra 1980’erne og frem til midten af 00’erne. 

Managementselskabet, general partners og limited partners finansierer således i dag ca. 50% af et 

opkøb, og de resterende 50% af opkøbet sker igennem gældsfinansiering (Spliid, 2014).  

Som det ses ud fra ovenstående figur, opkøber kapitalfonden ikke porteføljeselskabet direkte, men 

igennem en underliggende struktur af holdingselskaber, der etableres ved hvert enkelt opkøb. 

Dette kan føre til en række juridiske fordele i form af blandt andet skattefri udbyttebetaling ved 

ejerandele på over 10% samt skattefrit salg efter 3 år jf. SEL § 13 og ABL § 9 stk. 1 og 2 (SKAT, 

2009). Kapitalfonde opkøber således efter en vertikal opbygning, hvilket illustreres af den 

mørkegrå farve i figur 3. 

Strukturen er typisk bygget op således, at midlerne fra kapitalfonden, samt eventuelle investeringer  

som porteføljeselskabets ledelse måtte foretage, samles i Holding I, hvor midler fra andre direkte 

investorer også kan tilføjes. Pensionskasser kan således både investere direkte i porteføljeselskaber 

eller bidrage til kapitalfonden som en helhed, og derved agere som limited partners. Holding II 

operer som akkvisitionsselskab, hvilket vil sige, at midlerne fra Holding I og 

fremmedfinansieringen fra bankerne samles i dette selskab. Porteføljeselskabet opkøbes og 

optager efterfølgende et tilsvarende lån, hvorefter de lånte penge udbetales til holdingselskabet 

som ekstraordinært udbytte. Det ekstraordinære udbytte anvendes derefter til at betale det 

oprindelige lån ud, og lånet er på den måde flyttet fra akkvisitionsselskabet til det opkøbte selskab 

umiddelbart efter låneoptagelse (Spliid, 2007). Denne fremgangsmåde vil som regel være aftalt på 

forhånd med kreditor, da de altid vil have større interesse i, at lånet er placeret i det selskab hvor 

driften og dermed indtjeningen er. Når lånet optages i akkvisitionsselskabet, vil kreditors krav 

være efterstillet de øvrige kreditorer, da akkvisitionsselskabets eneste indkommende pengestrøm 

er udbytter. Begrebet ”debt push down”, er således et ønske, kapitalfondene som regel vil have, 

når der skal optages lån. Det optagne lån til erhvervelse af aktierne skubbes ned i selskabet, 

hvorefter der udloddes et udbytte til betaling af akkvisitionsselskabet lån (Cumming, 2010).  
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En anden fremgangsmåde der også ofte anvendes, for at trække kapital ud af de opkøbte selskaber, 

er de såkaldte dividend recaps (Macfarlanes, 2013). Dette foregår ved, at der foretages en ny 

værdisætning af porteføljeselskabets aktiver, og på den måde kan man få eventuelle skjulte 

reserver frigjort. Herefter kan det opkøbte selskab optage et nyt lån, og der vil på den måde 

frigives kapital, der efterfølgende udbetales til ejerne som ekstraordinært udbytte. De såkaldte 

recaps er derfor ekstra udbytteudbetalinger til aktionærerne, som er fremskaffet gennem øget 

gældsstiftelse i det opkøbte selskab (Rasmussen, 2007).  

De store udbytter som udbetales til akkvisitionsselskaberne, er fejlagtigt blevet betragtet som en 

tømning af kapital fra de opkøbte selskaber, men i forbindelse med et ”debt push down” forsvinder 

der ikke nogen penge på koncernplan (Spliid, 2007). Analyse af moderselskabet kan derfor skjule 

essentielle poster, hvilket er grunden til, at der i denne afhandling er taget udgangspunkt i 

koncernregnskaber, som tidligere nævnt i 1.6 Metode og teori.  

2.3 Investorerne 

Som det fremgår af ovenstående figur 3, er der oftest investorer, limited partners, ind over, når 

kapitalfonde vælger at opkøbe et selskab. Disse investorer dækker som ovennævnt ofte over 

pensionskasser, kapitalforvaltere, forsikringsselskaber eller enkelte velhavende personer. I 

Danmark er de to største investorer ATP og PFA (Friis, 2014). I appendiks B ses en fordeling af 

investorerne for den danske kapitalfonde Polaris, hvor det ses, at størstedelen af investorerne i 

kapitalfondens fond III er indenlandske. Det ses også, at investorerne stammer fra 5 forskellige 

kategorier, og at midler fra pensionsselskaber og forsikringsselskaber udgør størstedelen af fonden 

med 66%. I appendiks B ses også fordelingen af investorerne for Maj Invests fond 4, hvor 

fordelingen på typerne af investorer er forskellige fra Polaris III. Maj Invest er primært 

repræsenteret af funds-of-funds og private investorer, mens hovedparten af Polaris III’s investorer 

er pensionskasser og forsikringsselskaber. Det er derfor vanskeligt at give et generelt entydigt 

billede på sammensætningen af investorerne i kapitalfondene, da den procentvise sammensætning 

af investorerne er forskellige, hvilket skyldes forskelle i størrelse og investeringsstrategi for 

kapitalfondene.  

Formålet for investorerne er, at opnå et højere afkast end de ville kunne opnå ved alternative 

investeringer. Kapitalfonden forlanger ikke, at investorerne indskyder det fulde 

investeringstilsagn, men i stedet at kapitalen stilles til rådighed i takt med at kapitalfonden finder 
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egnede porteføljeselskaber. Investorernes kapital kan være altafgørende for kapitalfonden, og 

investorerne har derfor ikke mulighed for, at trække kapital tilbage efter kontrakten er indgået. 

Investorerne betaler et management fee, som et slags årligt administrationsgebyr til 

kapitalfondene, på omkring 1-2 procent af det samlede kapitaltilsagn, for at kapitalfonden forvalter 

investorernes penge. Når en fond bliver gjort op, modtager investorerne de første X procent af 

afkastet, også kaldet hurdle rate. Denne rate kan variere, men ligger typisk på 8 procent af afkastet 

(Cumming, 2010). Dette betyder, at partnerne ikke modtager nogen gevinst, hvis kapitalfonden 

skaber et afkast der er mindre end den aftalte hurdle rate. Har kapitalfonden formået at skabe et 

højere afkast bliver den resterende del af afkastet ofte afregnet efter en 80/20 model, hvilket 

inkluderer, at kapitalfonden modtager 20 procent af afkastet, der overstiger den fastlagte hurdle 

rate. Denne del af afkastet kaldes for carried interest, og udgør således 20 procent, af den del af 

afkastet der overstiger hurdle rate.  Ovenstående betyder at kapitalfonden er sikret en indtjening 

gennem det årlige management fee i tilfælde af, at investeringen ikke viser sig at give et afkast 

(Friis, 2014). 

Investorernes investeringer i kapitalfondenes porteføljeselskaber kan ske igennem direkte eller 

indirekte investeringer. Ved direkte investeringer er der tale om co-investorer, som indebærer, at 

investorerne tager en mindre aktiepost i selskabet, hvor de derfor har mulighed for at repræsentere 

egne interesser i selskabet. De indirekte investeringer er derimod en investering gennem 

kapitaltilsagn til en kapitalfond, hvor der først trækkes på den tilsagte kapital når relevante 

porteføljeselskaber er identificeret, og omkostningerne afholdes dermed ikke nødvendigvis fra 

kontraktindgåelse (Spliid, 2007).  

Investorerne indbetaler således først investeringsbeløbene, når der er behov for det, hvilket er 

forskelligt fra andre investeringskoncepter såsom hedgefonde, pensionskasser osv., hvor kapitalen 

tilføres fra start. I de tilfælde skal porteføljemanagerne sørge for at finde egnede 

investeringsprojekter, da ikke fuldt investeret kapital kun vil forrentes til pengemarkedsrenten, 

hvilket er langt under hvad investorerne forventer i afkast (Spliid, 2007).  

Derudover tilbagebetaler kapitalfondene pengene til investorerne når porteføljeselskaberne 

frasælges eller børsnoteres, hvilket betyder, at kapitalfondene kun indestår med likviditet, når det 

kan benyttes til investeringer i selskaber og udviklingsmuligheder. Dette er med til at optimere det 

samlede afkast for investorerne, da investorerne først skal tilskrive kapital til kapitalfonden, når et 
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investeringsobjekt er identificeret. De undgår således, at deres penge ikke forrentes i perioder uden 

investeringsaktivitet (Spliid, 2007). 

2.4 Porteføljeselskaberne 

Når en kapitalfond investerer i et selskab indgår dette i kapitalfondens portefølje, deraf 

betegnelsen porteføljeselskaber. Disse selskaber kan agere indenfor alle slags brancher, men typisk 

har kapitalfondene forskellige investeringskriterier. EQT fokuserer for eksempel på mellemstore 

selskaber med stærk markedsposition og vækstpotentiale i Nordeuropa, Kina og Sydøst Asien 

(EQT, 2015), hvor Maj Invest fokuserer på små og mellemstore selskaber med et ønske om, at 

”gøre mindre selskaber større” (Maj Invest, 2015).  

Porteføljeselskaberne kan variere i størrelse samt branche, men kapitalfonde opkøber typisk mere 

modne selskaber, hvor der er vækstpotentiale i etablerede og traditionelle brancher. Fælles for alle 

kapitalfonde er, at de bruger store mængder af ressourcer på at identificere de rette selskaber, hvor 

både kapitalfondens medarbejdere samt eksterne kompetente rådgivere rådføres, såsom 

investeringsbanker, revisorer, rådgivere og direktører med kendskab til forskellige brancher  

(DVCA, 2013). 

2.5 Det aktive ejerskab 

Grundforudsætningen for kapitalfondens aktive ejerskab er, at der opnås en form for kontrol over 

det opkøbte selskabet således at de strategiske tiltag, der kan være nødvendige for, at sikre 

værdiskabelsen kan iværksættes, og dermed give et tilfredsstillende afkast til investorerne (Spliid, 

2014). Det er derfor udbredt, men bestemt ikke regelen, at kapitalfonde opkøber aktiemajoriteten, i 

de selskaber der investeres i, for derigennem at opnå kontrol over selskabet og strategien herfor. 

Dette sker med henblik på, at udvikle og forme selskabet, således at værdien stiger frem imod et 

efterfølgende salg eller børsnotering.  

Med aktivt ejerskab menes, at kapitalfonden samarbejder aktivt med porteføljeselskabets ledelse 

og bestyrelse om den fremtidige udvikling. Til at skabe værdi i porteføljeselskabet har 

kapitalfondene fem kendetegn, der adskiller dem fra andre investerings-og ejerskabsformer 

(DVCA, 2010): 
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 En enkel governance-struktur med en veldefineret ejer 

 Inddragelsen af ledelsen i ejerkredsen og incitamentsprogrammer der følger 

 værdiskabelsen  

 Begrænset ejerskabsperiode af det enkelte selskab (”sense of urgency”)  

 Optimering af finansieringsstrukturen 

 Tilstrækkeligt kapitalberedskab, der indbetales i takt med selskabets behov 

Et vigtigt kendetegn for kapitalfondes ejerskab i forhold til andre investerings- og ejerskabsformer 

er, at governance-strukturen er mere enkel og koncentreret, hvilket vil blive forklaret mere 

gennemgående senere i afsnit 2.10. Governance-strukturens udformning er med til at tilpasse 

interesseområdet, således at de involverede parters forventninger og ønsker, er i 

overensstemmelse. Ledelsen af porteføljeselskabet skal således kun stå til regnskab for én eller få 

ejere (kapitalfonden(e)), som i forvejen selv er med til at træffe beslutninger om investeringer og 

strategi.  

Som tidligere nævnt, ejes porteføljeselskaberne ofte kun i en begrænset periode, og det er derfor 

essentielt for kapitalfondene, at der skabes værdi inden for en kort årrække. Måden hvorpå 

kapitalstruktur som oftest er opbygget i porteføljeselskaberne gør, at kapitalfondene som oftest 

kræver commitment og tilsagn fra limited partners, hvis mere kapital skulle blive nødvendigt. Det 

er kutyme at limited partners underskriver en aftale, hvori de tegner sig for et beløb, men at dette 

beløb først trækkes på, når det bliver nødvendigt. Således vil kapitalfondene først trække på 

kapitaltilsagnet fra deres limited partners, når de har fundet et target-selskab, eller ønsker 

geninvestering i allerede investerede selskaber. Får kapitalfonden det fulde kapitaltilsagn up front, 

vil IRR blive forringet, da der således vil være uudnyttet kapital der skal forrentes (Spliid, 2007).  

I Danmark er selskabsformen for kapitalfonde primært kommanditselskaber (K/S). Heri er der to 

selskabsdeltagere, komplementaren og kommanditisten, hvor komplementaren, oftest én, hæfter 

personligt for kapitalfondens forpligtelser, og kommanditisterne, oftest flere, hæfter begrænset 

med den investerede kapital (Munck & Kristensen, 2010). Dermed er kapitalfonden et 

investeringsfællesskab, hvor investorerne overlader det til medarbejderne i kapitalfonden at købe, 

udvikle og efterfølgende sælge selskaber. 

Det er afgørende for kapitalfondene, at ledelsen og aktionærerne har sammenfaldne interesser. 

Dette er grunden til, at kapitalfondenes investeringsstrategier ofte er kendetegnet ved, at den 
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daglige ledelse bliver medinvestorer i de selskaber de leder. Et såkaldt incitamentsprogram er 

derfor ofte anvendt som aflønning, for at sikre ledelsens incitament til at udøve deres beføjelse i 

relation til ejernes interesser. Der skabes på den måde motivationsfaktorer, som ledelsen kan 

mærke i privatøkonomien, både når det går godt og skidt. Kapitalfonde har udover indflydelse på 

den daglige ledelse i porteføljeselskaber også indflydelse på sammensætning af bestyrelsen. Der 

forsøges så vidt det er muligt, at finde industrielle specialister eller personer med generel erfaring 

inden for omstrukturering af selskaber (Spliid, 2007). 

Figur 4 – Afkast efter tidlig vs. sen aktivitet i ejerskabsperioden 

Kilde: DVCA (2014) 

Alt tyder på, at tidlig aktivitet i ejerskabsperioden er en årsagsvirkende faktor for succes for 

kapitalfonde. DVCA har med tilvirkning fra en undersøgelse lavet af Bain & Company adspurgt 

adskillige kapitalfonde, og fælles for størstedelen er, at de mener at tidlig aktivisme skaber størst 

afkast, hvilket også kan ses ud fra figuren nedenfor (DVCA, 2014). Kapitalfondene skal skabe 

afkast, som investorerne ikke selv kan generere eller finde andetsteds, hvorfor aktiv og 

gennemgående aktivitet i porteføljeselskabet er afgørende for kapitalfondenes succes. 

2.6 Kapitalstruktur 

Det er bredt kendt, at kapitalfonde er karakteriseret ved i udstrakt grad at gældsfinansiere 

selskabsopkøb og efterfølgende restruktureringsinvesteringer (Cumming, 2010). Således udgør 

fremmedkapital en væsentlig del af købesummen, deraf udtrykket leveraged buy out (LBO). Når 

opkøbet er gennemført skubbes gælden som oftest ned i porteføljeselskabet, hvorved der sker en 

ændring i kapitalstrukturen, som regel karakteriseret ved en høj gældsandel. 
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Kapitalstruktur er en vigtig faktor i alle selskaber og specielt i kapitalfondsejede selskaber. 

Grunden til dette er, at investorerne som oftest har et højere afkastkrav end långiverne, hvilket gør 

det mere fordelagtigt at have en høj gæld. Dette vil blive yderligere uddybet senere i afhandlingen 

i forbindelse med estimeringen af de vægtede kapitalomkostninger (WACC). En anden effekt der 

taler for høj gældsandel er, at det har en disciplinerende effekt på ledelsen (Spliid, 2014). 

En årsag til at kapitalfonde kan tillade sig at lede porteføljeselskaber med høj gæld er, at der er 

mulighed for kapitaltilførsel, hvis porteføljeselskabet skulle komme i økonomiske problemer. Ved 

kapitalfondsopkøb er det kutyme, at investorerne vedlægger kapitaltilsagn, således at der hurtigt 

kan tilføres kapital til selskabet, skulle det blive nødvendigt. Ifølge Miller og Modigliani’s teorier 

øges konkursrisikoen ved at øge gælden i selskaber, men da kapitalfonde, i kraft af kapitaltilsagn 

fra limited partners, kan tilføre kapital til et porteføljeselskab, spiller konkursrisikoen ved øget 

gæld i teorien en mindre rolle end ved andre ejerskabsformer (Spliid, 2014). Der er dog stadig alt 

andet lige en konkursrisiko for alle typer selskaber. 

Douglas Cumming (2010) præsenterede i 2010 en case omkring kapitalstruktur i en række danske 

kapitalfondsbaserede buy-outs i sin bog ”Private Equity – Fund types, Risks and Returns, and 

Regulations”. Konklusionen på denne case er, at gældsandelen i opkøbsåret for danske buy-outs 

øges kraftigt, men dog ikke til et kritisk niveau. I løbet af årene efter buy-outs falder gældsandelen 

gradvist til et lavere niveau, og efter tre år er gælden nedbragt til et niveau tæt på udgangspunktet 

før opkøb (Cumming, 2010). DVCA finder frem til samme konklusion ved en undersøgelse 

sammenfattet af data fra Vinten (2008) og Købemandsstadens Oplysningsbureau (KOB). DVCA 

(2014) finder at numerisk gæld stiger kraftigt inden for det første år, hvorefter gælden gradvist 

falder over de efterfølgende år. 

Disse undersøgelser er evidens for det generelle billede, der tegner sig for kapitalfondes ønske om 

øget gæld ved opkøb og ejerskab. DVCA fandt som nævnt ovenfor, at gælden over årene falder i 

ejerskabsperioden. Dette kunne vidne om, at kapitalfondene ønsker en mere attraktiv strategi, for 

at tiltrække potentielle købere til porteføljeselskabet, når tidpunkt for videresalg nærmer sig. Altså 

kan kapitalstrukturen betragtes som en del af salgsmodningsprocessen, der vil blive beskrevet i 

afsnit 2.9. 

Kapitalstrukturen i kapitalfondsejede selskaber påvirkes af den generelle økonomi og bankernes 

villighed til at låne (DVCA, 2014). Det er klart, at en forudsætning for at optage gæld er, at det er 
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muligt for kapitalfonden at låne kapital i en pengeinstitution. Figur 5 nedenfor viser 

kapitalstrukturen i kapitalfondsejede selskaber på opkøbstidspunkt, som følge af hvordan gæld og 

egenkapital fordeler sig over tid. Dette kan bruges som proxy for trend for udlånsvillighed og den 

generelle økonomi, der alt andet lige må følges ad. 

Figur 5 - Kapitalstruktur i kapitalfondsejede danske selskaber 

 
Kilde: DVCA, 2013/14 + egen tilvirkning 

Før finanskrisens indtog var kapitalstrukturen i danske porteføljeselskaber i opkøbsåret præget af 

høj gæld, hvilket ses af figur 5. Således lå den gennemsnitlige egenkapitalsandel på et niveau 

imellem 30-37% og den gennemsnitlige gældsandel på 63-70% før 2007. Efter 2007 og frem til 

2010 steg egekapitalsandelen, hvilket er indikator på bankernes tilbageholdenhed med udlån i 

perioden under finanskrisen. I 2010 steg niveauet til en gennemsnitlig egenkapitalsandel på 64% i 

de kapitalfondskøbte selskaber, hvilket fra kapitalfondes synspunkt har været ufordelagtigt, da 

egenkapital som tidligere nævnt er dyrere end fremmedkapital. Efter 2010 og frem til 2013 er 

niveauet for egenkapital faldet, og var i årene fra 2011-2013 tilnærmelsesvist stabilt, med et lille 

årligt fald. De dårlige finansieringsmuligheder har efter al sandsynlighed været årsagsvirkende til 

de færre opkøb i løbet af finanskrisen, som nævnt tidligere. 

Kapitalstrukturen i kapitalfondsejede selskaber ændrer sig over tid. Ved opkøb er 

porteføljeselskabet præget af en høj gældsfinansiering, som så falder over tid. Der findes ikke én 

optimal kapitalstruktur, som passer samtlige selskaber (Petersen & Plenborg, 2012). Hvordan den 

optimale kapitalstruktur opnås afhænger af det enkelte porteføljeselskabs karakteristika, og de 

strategier som de enkelte kapitalfonde arbejder ud fra.  
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2.7 Opkøbsstrategier  

Kapitalfonde holder typisk deres porteføljeselskaber i en periode på 3-7 år, men dette kan dog 

variere meget alt efter de enkelte kapitalfondes strategier. Kapitalfonden Odin har for eksempel en 

strategi der går på, at omdanne mindre selskaber til attraktive mellemstore selskaber, og anvender 

typisk 4 til 7 år for at opnå dette (Odin Equity, 2015). Senest har Ernst & Young lavet en analyse 

der viser, at kapitalfonde i gennemsnit holder deres porteføljeselskaber i 5 år før videresalg. Dette 

står i kontrast til det rekordlave niveau i 2007, hvor den gennemsnitlige holdetid var på kun 2 år 

(EY, 2015). Kapitalfondes strategier for opkøb af porteføljeselskaber varierer, da der ligger 

forskellige bagvedliggende faktorer til grund for de enkelte kapitalfonde og de enkelte opkøb. Dog 

er det sikkert, at kapitalfondsejerskab altid ender i et salg, hvad enten det resulterer i et videresalg 

til en strategisk industriel køber eller børsnotering. En kapitalfond planlægger ikke nødvendigvis 

en exit-strategi før et opkøb, men det er udbredt kutyme at have en klar strategi (EY, 2015).  

Man kan dog tale om, at der er en typisk investeringshorisont for kapitalfonde, hvilket illustreres 

af J-kurven, der ses i figur 6. Kurven illustrerer afkastet på investeringer i kapitalfonde, der ofte er 

en langsigtet og illikvid investering. Kurven viser et negativt afkast i løbet af den første periode, 

hvilket skyldes, at der afholdes omkostninger til etablering og drift af fonden. I løbet af en fonds 

levetid, forventes det, at de værdiforøgende tiltag der er foretaget i porteføljeselskaberne, begynder 

at give resultater i form af en værdistigning, der illustreres i den stigende kurve (DVCA, 2010).  

Figur 6 - J-kurven 

 
Kilde: DVCA, 2010 og egen tilvirkning 
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Det endelig afkast kan dog først opgøres når investeringerne er solgt, og kapitalfonden er opløst. 

Indtil da vil investeringernes afkast være et skøn, baseret på anerkendte værdiansættelsesmetoder, 

der altid er behæftet med usikkerhed, når der er tale om unoterede selskaber (SPEAS, 2015).  

Kapitalfondene har som nævnt forskellige strategier for holdetid af porteføljeselskaber. Over årene 

har kapitalfonde generelt opkøbt mindre og mellemstore selskaber, men i de senere år har der 

været en tendens til flere investeringer i større selskaber. Dette ses især i handlerne af ISS, 

Pandora, Chr. Hansen A/S og TDC, der må kategoriseres som store selskaber. Det er derfor svært 

at sige noget konkret om branche-, struktur- eller størrelsesmæssig begrænsning for hvilke 

selskaber kapitalfonde vælger at investerer i (Spliid, 2007). 

Trods de forskellige fokusområder i forhold til det investeringer, har kapitalfondene ofte en klar 

exitstrategi når et opkøb foretages. Kapitalfondene skal i ejerskabsperioden sørge for, at de 

strategiske og forretningsmæssige tiltag, der skal føre til optimering af selskaberne, iværksættes og 

implementeres i porteføljeselskaberne. Disse tiltag omhandler næsten altid driften, herunder 

omsætningsvækst, forøgelse af indtjeningsmarginen og/eller reducering af gælden (Spliid, 2007).   

Omsætningsvæksten, kan både ske organisk eller igennem tilkøb, men ofte sker det ved hjælp af 

en kombination af disse. Organisk vækst forekommer når selskabet selv formår at sælge mere, 

mens den tilkøbte vækst opnås gennem opkøb af mindre selskaber, der sammenlagt bidrager til en 

større omsætning. 

Forøgelse af indtjeningsmarginen, forekommer når der sker en forholdsmæssig forbedring 

mellem omsætning og driftmæssige omkostninger. Her er altså fokus på, at forbedre det 

driftmæssige overskud og dermed en positiv udvikling i EBITDA (Petersen & Plenborg, 2012). 

Reduceringen af gælden, vil forøge pengestrømmene, der benyttes til at afdrage på gælden til 

kreditorerne. Denne nedbringelse af gælden vil betyde, at selskabets cash flows forøges, hvilket 

kan betyde at ejernes andel af selskabets samlede værdi stiger. Dog er det ikke kun reduceringen af 

gælden, der påvirker en stigning i den samlede værdi, men også stigning i EBITDA, reducering af 

arbejdskapitalen samt mindre anlægsinvesteringer kan påvirke en forøgelse af selskabers cash flow 

(Petersen & Plenborg, 2012).  

Ovenstående tiltag er ofte en del af kapitalfondenes strategier vedrørende opkøb, men som 

tidligere nævnt er strategierne for de forskellige kapitalfondene ofte varierende.  
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2.8 Værdiskabelse 

Der har i de sidste mange år været diskussion om kapitalfondes arbejdsmetoder og etik set fra et 

samfundsmæssigt perspektiv. Kapitalfonde forsøger at skabe værdi i deres porteføljeselskaber, og 

tilhængere af kapitalfonde, som den amerikanske økonom Michael Jensen, har argumenteret for, at 

kapitalfonde tilfører porteføljeselskaberne bedre finansieringsmuligheder, en ny 

governancestruktur og effektivisering af driften, hvilket er med til at skabe økonomisk værdi 

(Jensen, 2007). Den generelle samfundsdebat viser, at der er en samfundsmæssig skepsis overfor 

kapitalfonde, senest i Danmark oplevet ved Goldman Sachs opkøb af en aktieposition i DONG og 

salget af Nets til tre kapitalfonde. Det virker til, at der er i den brede samfundsdebat, er skabt et 

billede af at kapitalfonde er ”onde” (Villadsen & Kongskov, 2014). 

Værdiskabelse i kapitalfondsejede porteføljeselskaber og for kapitalfondens investorer, kan ske 

igennem nogle konkrete tiltag. Gearing, operationelle forbedringer og governancestruktur er nogle 

af de mest udbredte værdiskabende parametre, kapitalfonde benytter sig af at skrue på. 

Governancestruktur i porteføljeselskaber fylder en del i teorien om kapitalfonde og deres tiltag til 

værdiskabelse. Dette parameter vil derfor blive beskrevet nærmere for sig i afsnit 2.10 Corporate 

governance.  

Gearing og gældsarbitrage ved høj gældsfinansiering, er et velkendt parameter i forhold til 

værdiskabelse for kapitalfonde. Det er vigtigt at skelne imellem værdiskabelse for kapitalfonden 

og dens investorer, og den værdiskabelse der sker i selve porteføljeselskaberne. Både kapitalfond 

og porteføljeselskab kan opnå værdiskabelse igennem den skattefordel, som øget gæld giver, idet 

den højere gæld giver højere renteudgifter og dermed et mindre overskud før skat. Dette giver en 

mindre betalbar skat, hvilket forhøjer det såkaldte skatteskjold, som så igen påvirker den 

operationelle profit efter skat. Den øgede fordel ved skat kan yderligere føre til en forbedret 

WACC, hvilket gør at man har mulighed for at geninvestere mere, som kommer begge parter til 

gode (Petersen & Plenborg, 2012). Undersøgelser viser dog, at gearing i dag udgør en mindre del 

af værdiskabelsen i porteføljeselskaber, hvilket fremgår af figur 7 i indeværende afsnit.  

Operationelle forbedringer sker ved effektivisering af driften, altså optimering af aktivsiden, 

passivsiden, omkostninger og pengestrømme. Optimering af aktiverne kan eksempelvis ske ved 

investeringer i bedre materiel og reduktion af likvider bundet i arbejdskapitalen, som kan ske ved 

reduktion af lagre. Det kan også ske ved bedre udnyttelse af allerede erhvervede aktiver. 
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Omkostningsforbedringer kan ske ved reduktion af medarbejderstaben, produktivitetsforbedringer 

og minimering af de administrative omkostninger. Fokus i denne afhandling er i udstrakt grad på 

EVA som mål for værdiskabelse, og dette mål afhænger af en række selskabsspecifikke tal og 

antagelser, der blandt andet vedrører den investerede kapital, WACC og ROIC. Således 

fremkommer den investerede kapital af reformulerede regnskabstal, WACC fremkommer af en 

række kvalificerede antagelser om det enkelte selskab og ud fra branchespecifikke tal, og endelig 

afhænger afkastgraden af selskabets operationelle profit efter skat (NOPAT) og skatteskjold. 

Overordnet set kan der argumenteres for, at EVA er det bedst inkluderende mål for, hvordan et 

selskab performer, da målet medtager og påvirkes af alle tal der indgår i et regnskab (Petersen & 

Plenborg, 2012). 

I en undersøgelse lavet af Achletiner et. al. (2010), om værdiskabelse i porteføljeselskaber set ud 

fra kapitalfondes synspunkt (General Partners), er der evidens for, at 2/3 af værdiskabelsen sker 

igennem operationelle forbedringer og multipelforbedring i porteføljeselskaberne. Fordele ved 

multipelforbedring tilfalder imidlertid kun kapitalfondene, mens operationelle forbedringer 

tilfalder både kapitalfondene og porteføljeselskaberne. Dette er interessant, da vores undersøgelse 

går på værdiskabelsen i porteføljeselskaberne, og ikke den samlede værdiskabelse kapitalfondene 

må opnå, for at imødekomme deres investorer afkastkrav. Det er således de operationelle 

forbedringer som er interessante, set ud fra porteføljeselskabernes synsvinkel (Achleitner, Braun, 

Engel, Figge, & Tappeiner, 2010) 

Der er over årene sket et skifte i de værdiskabende tiltag kapitalfonde benytter sig af. Ved den 

første bølge af kapitalfonde i 1980’erne var der stort fokus på finansiel restrukturering og 

corporate governance. Disse faktorer er også i dag vigtige for succes, men der er sket et skifte i 

tilgangen til værdiskabelse over årene, hvor større og støre fokus er lagt på aktiv deltagelse i 

porteføljeselskaberne (Klier, 2009). Således kom forbedringer af driften i porteføljeselskaberne i 

fokus i løbet af 1990’erne, herunder blandt andet omkostningsreduktion. Derudover blev 

kapitalfondene mere specialiserede og fokuserede på branchekendskab. Fra 2000 og til i dag har 

fokus udpræget været på det aktive ejerskab og strategiske tiltag til fremtidig vækst. Formår 

kapitalfonde i dag ikke at gøre porteføljeselskaber attraktive igennem det aktive ejerskab og 

operationelle forbedringer, vil det komplicere videresalgspotentialet (Klier, 2009).  

Som nævnt er der sket et skifte i værdiskabelsesfaktorer og deres betydning. Denne udvikling 

understøttes af en undersøgelse, lavet over hvilke faktorer der bidrager til den samlede 
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værdiskabelse set fra kapitalfondenes synspunkt. Undersøgelsen viser, at operationelle 

forbedringer har haft større og større betydning siden 1980’erne, og i dag udgør et sted mellem 50-

60% af den samlede værdiskabelse i porteføljeselskaber. I 1980’erne var tilfældet at under 20% af 

den samlede værdiskabelse kom fra operationelle forbedringer og tiltag (Meerkat et al., 2008). 

Som det ses af figur 7 er denne udvikling sket på bekostning af gearing, som i dag ikke udgør 

mere end 10-15% af den samlede værdiskabelse. 

Figur 7 - Udvikling i værdiskabelsen for kapitalfonde 

 
Kilde: (Meerkat et al., 2008) og egen tilvirkning. 
 

2.9 Salgsmodning 

I den mellemliggende periode fra opkøb til exit, har kapitalfonde et aktivt arbejde der skal udføres 

for at opnå størst muligt afkast af investeringen, og dermed tilfredsstille sig selv og øvrige 

investorer, limited partners. Denne proces kaldes salgsmodning, og går i sin enkelthed ud på, at 

optimere og omstrukturere virksomhedens aktiviteter med henblik på værdiskabelse. Der skelnes 

imellem værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter, hvor ikke-værdiskabende bliver solgt 

fra eller likvideret i ejerskabsperioden. Der skæres således ind til benet i porteføljeselskaberne, og 

målet er ideelt set, at overflødige dele af en virksomhed afhændes. Salgsmodning og optimering 

tager tid, ofte flere år, 3-7 år, og den fulde optimering er principielt først udført, når enhver sten i 

virksomheden har været vendt (Nørbjerg & Plenborg, 2009).  
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Det handler for kapitalfonde om, at få porteføljeselskaber til at fremstå attraktive overfor mulige 

købere. Den ønskede modningsperiode kan som tidligere nævnt variere fra kapitalfond til 

kapitalfond, men denne information er sjældent tilgængelig for offentligheden. Det er således 

svært at udarbejde endegyldige konklusioner på modningsperiodens betydning for den 

værdiskabelse, der sker over tid i porteføljeselskaber. Det må dog pointeres at ”sense of urgency” 

overordnet set appellerer til kort modningsperiode (DVCA, 2010). 

Der foreligger nogle centrale faktorer, som kapitalfonde i almindelighed ønsker at optimere for, at 

modne deres porteføljeselskaber. Det må tilstræbes at opnå et robust og stabilt cash flow, en 

effektiv kapitalstruktur, den mest efficiente ledelsesstruktur og at eje kvalitetsaktiver (Stowell, 

2012). Formår kapitalfonden at ændre på disse parametre i positiv retning, vil virksomheden opnå 

et større potentiale og dermed sandsynligvis en højere videresalgsværdi. 

2.10 Corporate Governance 

Som det er nævnt i afsnit 2.5, så eksisterer der generelt en mere enkel governance-struktur i 

kapitalfondsejede selskaber. Forudsætningen for den enkle governance-struktur findes i 

hovedregelen om, at kapitalfonde som ofte opkøber majoriteten af et porteføljeselskab. Dette 

skyldes, at den opkøbende kapitalfond ønsker interessesammenfald for de interessenter der er 

involveret direkte i selskabet, for derved at skabe de bedste muligheder for, at alle arbejder hen 

imod de samme mål (Spliid, 2014). Der er flere bredt anerkendte praktiske tiltag som specielt for 

kapitalfonde er anvendelige til at opnå interessesammenfald sammenlignet med andre 

investeringsformer. 

Når en kapitalfond opkøber et selskab har den opkøbende fond stort fokus på sammensætningen af 

ledelse og bestyrelse, da det er essentielt at de ledelsesmæssige organer strømlines. En kompetent 

og måldrevet ledelse og bestyrelse skal sikre et tilfredsstillende afkast i sidste ende, og da 

kapitalfonde arbejder med korte tidsrammer for videresalg, må der nødvendigvis foretages 

værdiskabende tiltag hurtigt og effektivt (DVCA, 2014).  

Først og fremmest er det vigtigt for kapitalfonden, at ledelsen i selskabet har samme forventninger 

til hvordan virksomheden skal præstere. Derfor er det ofte et krav fra kapitalfondene side, at 

ledelsen selv investerer i selskabet, da der derigennem skabes en personlig økonomisk binding til 

de driftsmæssige resultater. Således er det i ledelsens interesse, at selskabet skaber de bedst mulige 

resultater. Kapitalfonden sikrer sig på den måde imod opportunistisk adfærd og moral hazard, da 
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ledelsen ikke kun agerer i andres interesse men også i sin egen. Derudover etableres der som oftest 

incitamentsprogrammer for ledelsen, såsom diverse bonusaflønningspakker, der skal forstærke 

deres tilknytning til de driftsmæssige resultater. Investorernes interesser bliver således beskyttet 

(Spliid, 2007). 

Ud over styring af den driftsmæssige ledelse er kapitalfonde stærkt involveret i sammensætning af 

bestyrelsen. Som oftest kræver kapitalfonde at få en eller flere personer af deres valg med i 

bestyrelsen. Dette kan enten være personer fra kapitalfondens managementselskab eller strategisk 

udvalgte personer, som enten har erfaring inden for branchen eller generel erfaring med udvikling 

af selskaber. Herved opnås ikke kun styring af selskabet, men også en sikkerhed for at bestyrelse 

og ledelse er på samme side (Spliid, 2007). 

I en undersøgelse lavet på amerikanske kapitalfonde, er der fundet frem til, at der er fire 

succeskriterier der kendetegner vellykkede og succesfulde kapitalfondsejerskaber (O-Brien, 2015): 

Fokus (klar aftale imellem ejere og ledelsen), beslutsomhed (parathed til at agere), 

resultatorienteret (en konstant søgning efter overnormale afkast) og engagement (robust og 

regulær kommunikation med bestyrelse og ledelsen). Det konkluderes i undersøgelsen, at 

kapitalfondsejede selskabers bestyrelser har en mere aktiv ledelsesfunktion, tæt relateret til det 

driftsmæssige, i modsætning til børsnoterede selskaber. 

I et andet studie udarbejdet af Cornelli og Karakas (2008) om kapitalfondsejede selskaber i UK i 

årene 1998-2003, finder de, at bestyrelser under kapitalfondsejerskab har en kritisk funktion i 

restruktureringen af selskaber, og dermed medvirker kraftigt til en succesfuldt ejerskabsperiode. 

De finder, at jo mere kapitalfonde involverer sig i bestyrelsens sammensætning, jo mere effektive 

er de involverede selskaber generelt set (Cornelli & Karakas, 2008).  

Der findes således empirisk evidens for, at bestyrelse og ledelse er vigtige nøglekomponenter i 

kapitalfondes higen efter succesfuldt ejerskab og værdiskabelse. Det må formodes, at de 

ovennævnte studier også er repræsenterende for danske kapitalfondsejede selskaber, på trods af at 

studierne er lavet på amerikanske og britiske kapitalfonde. 

!

!

!
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Kapitel 3  
– Metode bag økonomisk 
værdiskabelse 
Kapitalfonde har blandt andet som formål at skabe økonomisk værdi i porteføljeselskaber, og 

dermed genere afkast til investorerne ved et senere frasalg eller børsnotering. Kapitalfondene 

forsøger at opnå værdiskabelsen ved hjælp af strategier og processer som nævnt i kapitel 2. Denne 

afhandling vil måle værdiskabelsen ud fra EVA, der som mål  både fokuserer på de driftmæssige 

resultater og de finansielle mål i form af WACC. Da porteføljeselskaberne alle er unoterede 

selskaber, vil der være en hvis usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af WACC i analysen, 

hvilket er uddybet tidligere i afsnit 1.5.2. Fremgangsmåden for udregning af EVA har derfor en 

stor betydning, når man skal forholde sig til data samt resultater i denne afhandlings undersøgelse. 

Da vi ønsker at sammenligne værdiskabelsen i porteføljeselskaberne med en række udvalgte 

kontrolselskaber, udregnes EVA for de to grupper af selskaber, ud fra samme fremgangsmåde og 

metode, som indeværende kapital beskriver.   

3.1 EVA 

Forkortelsen, EVA, stammer fra Economic Valed Added og blev introduceret af Benneth Stewart i 

1991 (Stewart, 1991). EVA er sidenhen blevet et anerkendt performancemål, for den indtjening et 

selskab har generet i en given periode, under hensyntagen til kapitalomkostningerne for både 

fremmed- og egenkapital (Brealey, Myers, & Allen, 2013). EVA anvendes derfor synonymt for 

residualindkomst, økonomisk profit eller overnormalt afkast (Petersen & Plenborg, 2012).  

Ifølge modellen er positivt driftsindtjening ikke nødvendigvis værdiskabende, hvilket også 

løbende er blevet påpeget: “There is no profit unless you earn the cost of capital. Alfred Marshall 
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said that in 1896, Peter Drucker said that in 1954 and in 1973, and now EVA (economic value 

added) has systematized this idea, thank God” (Schlender, 1998). 

Selskabets driftsindtjening, målt som procentdel af den investerede kapital, skal således overstige 

de gennemsnitlige kapitalomkostninger, til långivere og aktionærer, for at der bliver skabt værdi. 

Denne værdiskabelse, EVA, kan ifølge (Stewart, 1991) forøges ved at opfylde fire følgende 

punkter:  

 Forøge det driftsmæssige resultat efter skat uden at binde mere kapital i virksomheden. 

 Investere yderligere kapital i projekter, der har et højere afkast end omkostningen ved at  

 erhverve den nye kapital. 

 Likvidere kapital fra, eller yderligere indskrænke investeringer, i forretningsenheder der 

 leverer et utilstrækkeligt afkast. 

 Strukturere finansieringen af selskabet, således at kapitalomkostningerne minimeres. 

Ovenstående forhold er selv sagt nemmere at fremhæve teoretisk end at udføre i praksis, da der er 

interne sammenhænge, som vil påvirke effekten, som blandt andet er sket for et af de analyserede 

porteføljeselskaber, SFK Systems A/S. 

Eksempel (SFK Systems A/S): 

SFK Systems A/S, der er ejet af Maj Invest, forbedrede det driftmæssige resultat fra 29,6 millioner 

kroner i 2010 til 52,8 millioner kroner i 2013. Det forberede driftsresultater skyldes hovedsageligt 

en stigning i omsætningen, der tilmed har betydet en stigning i debitorer, hvilket blandt andet er 

grunden til forøget investeret kapital på aktivsiden. Driftsindtjeningen, som procentdel af 

investeret kapital, er således lavere end WACC’en, og EVA har derfor været negativ i hele 

analyseperioden.   

Viser det sig derimod, at ROIC > WACC er det lykkedes selskabet at skabe økonomisk værdi, og 

dermed positiv EVA, mens ROIC < WACC vil føre til en negativ EVA, og dermed vil selskabet 

have destrueret økonomisk værdi. Er ROIC = WACC vil EVA blive nul, da den indtjente 

indkomst er lig med den påkrævede indkomst, hvilket ikke vil føre til overskydende profit. Med 

andre ord skabes der økonomisk profit igennem EVA, når afkastet på investeret kapital overstiger 

selskabets WACC (Petersen & Plenborg, 2012).  



!

! 40!

Selve beregningen af EVA inddrager både selskabets indtjente og påkrævede indkomst, idet den 

indtjente indkomst er det driftsmæssige resultat efter skat, også kaldet NOPAT, mens den 

påkrævede indkomst er de vægtede kapitalomkostningers effekt på investerede kapital (Brealey et 

al., 2013). Formelt kan EVA opstilles som følgende formel:  

  (1)   !"# = !"#$% − !"#$%"&'(!')%*$*+,- ∗ !"#$%&$'$&!!"#$%"& 

Alternativt kan der anvendes en anden udgave af ovennævnte formel, hvor EVA beregnes på 

baggrund af procentandelen mellem ROIC og WACC. Herved bruges et såkaldt spread, der opstår 

mellem ROIC og WACC, som efterfølgende ganges på den investerede kapital, for dermed at se 

på, om selskabet har genereret økonomisk værdi (Petersen & Plenborg, 2012): 

  (2)   !"# = !"#$ −!"## !×!"#$%&$'$&!!"#$%"& 

Der tages i afhandlingen udgangspunkt i formel (2), da den udover at give et mål for EVA også 

giver mulighed for at analysere ROIC og WACC for porteføljeselskaberne og kontrolselskaberne. 

Dette er en vigtig del af dekomponeringen af de værdiskabende faktorer.  

3.2 Fordele og ulemper ved EVA 

EVA er forbundet med både fordele og ulemper når målet anvendes som performancemål. 

Fordelen ved brugen af EVA som performancemål er, som allerede nævnt i ovenstående afsnit, at 

den er konsistent med selve værdiskabelsen i selskabet. Højere EVA leder per definition til en 

højere aktiepris, og der er således et direkte link mellem EVA og selve værdiskabelsen – mere 

EVA vil altid være bedre for aktionærerne. Positiv EVA opnås først når alle direkte interessenter 

er blevet kompenseret for deres tilførte kapital, hvilket gør de vægtede kapitalomkostningerne 

(WACC) synlige, da WACC indeholder afkastkravene fra både bidragere af egen- og 

fremmedkapital (Ehrbar, 1998). EVA-modellen er derudover forholdsvis simpel og let at 

kommunikere, hvilket gør det muligt at bruge modellen på flere forskellige ledelsesmæssige 

niveauer i et selskab. 

Til vurdering af hvor godt et performancemål EVA er for selskabets samlede markedsværdi, 

opstillede O’Byrne (1996) en regressionsanalyse, der analyserede to alternative 

performancemålinger til EVA – selskabets overskud målt som NOPAT og det frie cash flow. 

O’Byrne konkluderede, at EVA var det bedste performancemål, idet EVA forklarede 56% af 
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variationen i selskabets markedsværdi, hvorimod NOPAT kun forklarer 17% og FCF forklarede 

mindre end 1 % (O’Byrne, 1996). 

Ifølge (Stewart, 1991) er EVA ligeledes det bedste mål for selskabets performance, hvilket 

primært baseres på, hvordan selskabet kan maksimere sin markedsværdi, hvis EVA benyttes som 

internt ledelsessystem. Der fokuseres også på EVA som et decideret eksterns performancemål, 

hvilket er interessant i forhold til denne afhandlings formål. Stewart (1991) finder desuden en 

forklaringsgrad på 97% i en regressionsanalyse mellem ændringer i EVA og Market Value Added 

(MVA). Hermed er der næsten en perfekt lineær sammenhæng mellem ændringer i de to nøgletal. 

Dog kunne noget dog tyde på, at denne undersøgelse ikke er så realistisk i den virkelige verden, da 

EVA ville kunne forklare 97% af de fremtidige forventninger til aktiekursen. Idet EVA bygger på 

historiske mål for selskabets overskud i en given periode, kan der stilles spørgsmålstegn ved en 

forklaringsgrad på 97% (Stewart, 1991).  

Da EVA er baseret på historisk indtjening, tages der derfor ikke højde for fremtidige resultater – 

også kaldet ”horisontproblemet” (Petersen & Plenborg, 2012). Horisontproblemet omhandler det 

faktum, at EVA udelukkende er baseret på selskabernes resultater i det pågældende regnskabsår, 

og derfor ikke inddrager effekten af handlinger/beslutninger, som strækker sig over flere perioder. 

Der kan således være periodiske forhold, der har negativ indflydelse på EVA i enkelte analyseår, 

men som senere vil kunne føre til økonomisk profit. Dette er et interessant aspekt for denne 

afhandling, da kapitalfonde benytter sig af strategiske tiltag til fremtidig økonomisk vækst. I vores 

analyse medtages dog ikke fremtidige forventninger til porteføljeselskaberne, da dette er svært for 

unoterede selskaber, grundet mangel på offentlig information.  

Biddle, Bowen & Wallace (1997) har ligesom O’Byrne (1996) og (Stewart, 1991) også undersøgt 

problemstillingen angående anvendelse af EVA som performancemål, hvor de benytter aktieafkast 

i stedet for aktiekurs som den afhængige variabel. Der anvendes tre performancemål, Earnings 

Before Extraordinary Items (EBEI), Cash Flow for Operations (CFO) og Residual Income (RI). 

Resultatet for denne undersøgelse viser, i modsætning til de ovenstående andre studier, at EVA 

ikke er det bedste performancemål, da to af ovenstående performancenøgletal giver en højere 

forklaringsgrad sammenlignet med EVA. Det viser sig, at EBEI har den højeste forklaringsgrad på 

9,04% efterfulgt af RI på 6,24%, hvor EVA kun har en forklaringsgad på 5,7% og CFO kun 

forklares med 2,38% (Biddle, Bowen, & Wallace, 1997).  
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EVA påvirkes derudover af regnskabsmæssige posteringer og valg af regnskabspraksis, hvilket 

kan adskille sig fra selskab til selskab. Dette medvirker til, at forskellige poster kan være 

klassificeret forskelligt afhængigt af selskabets valg af regnskabspraksis, hvilket ledelsen 

naturligvis har indflydelse på. Dette problem er der i denne afhandling taget højde for i form af en 

skabelon, hvor alle regnskabsposterne er specificeret, hvilket uddybes i afsnit 3.4. Desuden vil 

analyseperioden for selskaberne være baseret på fire år, hvilket gør, at det føromtalte 

horisontproblem forsøges minimeret gennem normaliseringsjusteringer. Endvidere skal det 

nævnes, at brugen af EVA ikke tager højde for niveauet i den generelle verdensøkonomi, de 

såkaldte makroøkonomiske forhold. Disse kan have en indflydelse på selskabs indtjeningsevne, 

kapitalfremskaffelse mm.. Dette gør, at selskaber som eksempelvis drives fornuftigt på lang sigt, 

kan have lav eller negativ EVA grundet lavkonjunktur i verdensøkonomien, og ikke som resultat 

af dårlig operationel ledelse.  

Ud fra ovenstående kan det konstateres, at litteraturen er splittet i vurdering af, hvorvidt EVA er et 

godt værkstøj til måling af værdiskabelsen i selskaber. Da EVA, som ovennævnt, er et operationelt 

værktøj med beregninger på baggrund af den driftsøkonomiske værdi, over en fastlagt tidsperiode, 

anses EVA som det bedst mulige performancemål til, at analysere om selskaber skaber eller 

nedbryder værdi. Ulemperne omkring EVA indgår naturligvis i vurderingen af analysens 

resultater.  

3.3 Regnskabsmæssige metode 

3.3.1 EBITDA, EBIT og NOPAT 

Til udregning af EVA, kræver det som ovennævnt kendskab til ROIC, investeret kapital og 

WACC. For at beregne disse nøgletal er det vigtigt at klarlægge fremgangsmåden, da der kræves 

kendskab til forskellige resultater i resultatopgørelsen. For eksempel skal det driftsmæssige 

resultat efter skat kendes for at udregne ROIC, ligesom EBITDA, EBIT og NOPAT også er 

vigtige resultater til udregning af nøgletal til brug for EVA.  

EBITDA, som er betegnelsen for driftsoverskuddet før renter, skat, afskrivninger og 

amortiseringer, er fundet ved at fratrække de driftsrelateret omkostninger fra nettoomsætningen. 

Såfremt afskrivningerne ikke er oplyst som en isoleret post, er de fundet i specifikationerne, enten 

under produktions- og driftsomkostningerne eller fra regnskabets pengestrømsopgørelse.  

Afskrivningerne kan være oplyst separat i pengestrømsopgørelsen, da de skal justeres for at finde 
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ændringerne i virksomhedens likviditet, som er definitionen for pengestrømsopgørelsen (Petersen 

& Plenborg, 2012). 

EBIT, som er betegnelsen for det primære resultat af ordinær drift før finansielle poster og skat, er 

fundet ved at fratrække afskrivninger fra EBITDA. I analysen anvendes EBIT før særlige poster, 

da disse indtægter og udgifter ikke anses for at være driftsrelaterede eller tilbagevendende. Disse 

poster er udeladt, da man ellers ville risikere at medtage poster der ikke vil give et retvisende 

billede af selskabets driftsmæssige performance. Dette er blandt andet gældende for 

porteføljeselskabet Norisol A/S, der i 2010 havde en fortjeneste ved salg af anlægsaktiv på 643 

tusinde kroner, hvilket naturligvis ikke er normalt i driften for selskabet og derfor ikke medtaget i 

EBIT. 

Til sidst anvendes NOPAT også, hvilket er EBIT efter den rapporterede skat og skatteskjold. Den 

rapporterede skat er selskabets effektive skattesats, hvilket kan variere meget, da selskaberne kan 

have udskudt skat, rentefradragsbegrænsninger eller andre skattemæssige forhold indregnet i de 

pågældende skattebetalinger. For at give et sammenligneligt grundlag for analysen, er de 

nettofinansielle omkostninger ganget med skatteprocenten for det pågældende år, hvor 

urealiserede og realiserede kursreguleringer er fratrukket i finansielle indtægter og omkostninger. 

Dette er gjort da det kan skabe støj i størrelsen på de nettofinansielle omkostninger, der knytter sig 

til rentebærende poster i balancen. 

3.3.2 Investeret kapital 

Den investerede kapital udtrykker ”den kapital selskabet har investeret i dets operationelle 

aktiviteter, og som kræver et afkast” (Petersen & Plenborg, 2012), hvilket udregnes på følgende 

måde:  

(3)   !"#$%&$'$&!!"#$%"& = !"#$%&'(%#)*" − !"#$%&$'"()#*%+)&+" = !"#$%&'()&* + !"#$ 

Den investerede kapital kan således udregnes ved enten, at vælge de aktiver der er tillagt den 

driftmæssige del af selskabet fratrukket de driftsmæssige forpligtelser eller den nettorentebærende 

gæld plus egenkapitalen. Til udregning af den investerede kapital er det derfor nødvendigt at 

reformulere regnskaberne for, at klassificere aktiver og passiver, som enten operationelle eller 

finansielle, hvilket uddybes i afsnittet 3.4. Der kan på baggrund af dette forekomme negativ 

investeret kapital, når der er flere driftsrelaterede passiver end driftsrelaterede aktiver (Petersen & 

Plenborg, 2012), hvilket er tilfældet for en række porteføljeselskaber i vores undersøgelse. 
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3.3.3 ROIC 

Som ovennævnt kræves et kendskab til ROIC før EVA kan udregnes, og således ligeledes et 

kendskab til NOPAT og investeret kapital før ROIC udregnes, ved hjælp af følgende formel 

(Petersen & Plenborg, 2012):  

  (4)   !"#$ = ! !"#$%
!"#$%&$'$&!!!"#$!% 

ROIC udtrykker en måling af rentabiliteten fra virksomhedens driftsaktiviteter, og som tidligere 

nævnt skal ROIC overstige WACC, for at virksomheden har generet værdi målt ved EVA.  

3.4 Reformulering 

Til analyse af, hvorvidt der er skabt økonomisk værdi i porteføljeselskaberne eller ej, er det 

nødvendigt at reformulere årsrapporterne for de pågældende selskaber. Til udregning af NOPAT i 

resultatopgørelsen og investeret kapital i balancen, kræves det blandt andet, at de forskellige 

regnskabsposter klassificeres som enten operationelle eller finansielle. En del af disse poster er 

rimelig lige til at definere, som værende enten driftsrelaterede eller finansierende, men et par af 

posterne medfører en del usikkerhed i forhold til klassifikationen, da de ofte kan indgå under 

begge klassifikationer. Det er derfor nødvendigt, at foretage specifikke klassifikationsvalg, for at 

skabe sammenhæng i analysen, når regnskaberne reformuleres. Nedenfor er listet en klassifikation 

af nogle af posterne. Det er dog ikke en udtømmende liste af alle balanceposterne, men en 

gengivelse af de poster der er præsenteret i porteføljeselskabernes årsrapporter. De poster der er 

markeret med fed skrift, har i deres form direkte tilknytning til både driften og finansieringen, 

hvorfor der efterfølgende er uddybet med en nærmere beskrivelse af deres klassificering. I 

appendiks C, ses skabelonen for reformuleringer af både porteføljeselskaber og kontrolselskaber. I 

skabelonen er der vist hvordan SFK Systems A/S er reformuleret.  
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Tabel 2 - Klassifikation af regnskabsmæssige poster 

Regnskabsmæssige poster Klassifikation 

Afledte finansielle instrumenter 

Aktiver bestemt for salg  

Anden gæld 

Anden langfristet gæld  

Andre tilgodehavende 

Ansvarlig lånekapital 

Bankgæld 

Deposita 

Egenkapital 

Finansielle anlægsaktiver  

Forudbetalinger fra kunder 

Gæld til tilknyttede-og associerede selskaber  

Hensættelser 

Igangværende arbejde 

Immaterielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i tilknyttede-og associerede selskaber 

Kreditinstitutter 

Leasing 

Leverandørgæld 

Likvide beholdninger 

Materielle anlægsaktiver 

Medarbejderobligationer 

Minoritetsinteresser 

Pensionsforpligtelser 

Periodeafgrænsningsposter 

Finansiel 

Finansiel 

Operationel 

Operationel 

Operationel 

Finansiel 

Finansiel 

Finansiel 

Egenkapital 

Finansiel 

Operationel 

Finansiel 

Operationel 

Operationel 

Operationel 

Finansiel 

Finansiel 

Finansiel 

Operationel 

Finansiel 

Operationel 

Finansiel 

Egenkapital 

Finansiel 

Operationel 
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Aktiver bestemt for salg: Ophørende aktivitet defineres som aktiver der ikke længere eller kun i 

en begrænset periode vil bidrage til virksomhedens indtjening. Salg af datterselskaber og 

associerede selskaber omfattes også af denne post (PWC, 2012). Salg af sådanne aktiver vil 

reducere nettorentebærerende gæld, da salget vil reducere gælden, hvorfor aktivet klassificeres 

som finansielt (Petersen & Plenborg, 2012).  

Anden langfristet gæld: Denne post er klassificeret som en operationel post, da gælden ikke er 

rentebærende, såfremt specifikationerne ikke har vist det modsatte. Posten klassificeres som en 

driftsforpligtelse med lang tilbagebetalingstid, og er derfor ikke rentebærende, som er et krav for at 

poster indregnes i nettorentebærende gæld (Petersen & Plenborg, 2012). 

Deposita: Denne post anses for en form for likvider, da det er penge de på et tidspunkt får tilbage 

for evt. lejede bygninger eller lignende. Derfor klassificeres denne post som værende finansiel, 

hvilket underbygges af, at den er placeret som et finansielt aktiv i balancen. Anskues deposita i 

forlængelse af posten indretning af lejede lokaler kunne man måske argumentere for, at posten er 

operationel. Dette antager vi dog ikke i denne afhandling. 

Finansielle anlægsaktiver: Finansielle anlægsaktiver omfatter aktiver, hvorfra virksomheden 

forventer at modtage fremtidige fordele i form af likvider og andre aktiver samt ejerandel i 

tilknyttede- og associerede selskaber. Såfremt det ikke har været muligt, ud fra specifikationerne i 

årsrapporterne, at klassificere det yderligre ud på for eksempel værdipapirer, deposita eller 

kapitalandele i tilknyttede- og associerede selskaber, er resten placeret som andre finansielle 

anlægsaktiver, og klassificeres som finansielt ud fra ovenstående definition af posten. Finansielle 

anlægsaktiver er normalt bestemt for vedvarende eje med en løbetid på mindst et år, hvilket 

underbygger sidstnævnte (Sørensen, 2012).  

Realkreditgæld 

Selskabsskat 

Tilgodehavende fra salg 

Tilgodehavende fra tilknyttede-og associerede selskaber  

Udskudt skat 

Varebeholdninger 

Værdipapir 

Finansiel 

Finansiel 

Operationel 

Finansiel 

Finansiel 

Operationel 

Finansiel 
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Hensættelser: Hensatte forpligtelser relaterer sig til driften, da den hensatte kapital ikke er 

rentebærende. Derudover benyttes posten til driftsrelaterede forhold, såsom tab på debitorer eller 

udskudt skat (Sørensen, 2012).  

Kapitalandele i tilknyttede- og associerede selskaber: Der er taget udgangspunkt i 

koncernregnskaber, såfremt dette har været oplyst, for at undgå, at en stor del af driften foregår i 

tilknyttede- eller associerede selskaber, og denne post er derfor ikke relevant for 

koncernregnskaber. For de selskaber hvori årsrapporten kun oplyser regnskabet for 

moderselskabet, og posten ”kapitalandele i tilknyttede-og associerede selskaber” fremgår, er der 

taget hensyn til kapitalandelenes størrelse i forhold til den samlede balance. Såfremt posten udgør 

en lille del af balancen og resultatet i resultatopgørelsen ligeså udgør en lille del, opfattes posten 

ikke som en del af driften, og kapitalandelene klassificeres som et finansieringsrelateret 

anlægsaktiv. Viser det sig derimod, at kapitalandelene udgør en stor del af den samlede balance, 

og resultatet i resultatopgørelsen afhænger af resultatet i tilknyttede selskaber, anses det for at 

være en vigtig del af driften, hvorfor regnskaberne for datterselskaberne er undersøgt for at spore 

driften i koncernen. Dette har blandt andet været tilfældet ved K.P. Holding A/S som ejes af 

Capidea, hvor aktiviteten foregår i K.P. Komponenter A/S, hvorfor dette regnskab er anvendt til 

analysen.  

Leasing: Denne post kan både klassificeres som finansiel og operationel, hvilket fastlægges ved 

indgåelse af leasingaftalen. Der er forskellige punkter der skal være opfyldt, men hvis 

leasingaftalen indebærer, at alle væsentlige risici og fordele forbundet med besiddelsen af det 

pågældende aktiv, overføres til leasingtager er der tale om finansiel leasing. Modsat gælder det, at 

såfremt leasinggiver bærer en væsentlig del af risikoen for bevægelser i aktivets markedsværdi, 

rentabilitet eller ydeevne, er der tale om operationel leasing (PwC, 2002). I reformuleringen har 

der været fokus på, om selskaberne har leaset en stor del af maskiner og inventar til produktionen, 

men i ingen tilfælde har postens størrelse berettiget til at antage, at den har været operationel, 

hvorfor reformuleringen er udarbejdet efter, at posten klassificeres som finansiel.  

Medarbejderobligationer: Da disse obligationer er rentebærende anses denne post for at være 

finansiel, og relaterer sig derfor ikke til den daglige drift. Dette er også gældende for 

pensionsforpligtelser, da nutidsværdien af den bogførte forpligtelse er renteafhængig og baseret på 

antagelser om fremtidig udvikling i løn, renter og inflation (Petersen & Plenborg, 2012).  
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Minoritetsinteresser: Denne post relaterer sig til ejerforholdet i selskabet, hvor afkastet til 

minoriteterne er forskelligt fra fremmedkapitalens. Afkastet er i stedet mere lig investorernes 

afkast og karakteriseres derfor som egenkapital. Minoritetsinteresserne tillægges dermed til den 

bogførte egenkapital, når selskabernes egenkapital opgøres.  

Selskabsskat: Selskabsskat kan både fremgå som et aktiv og passiv i balancen. Posten relaterer 

sig som udgangspunkt direkte til driften, da den opstår som resultat af, at selskaberne enten har 

betalt for meget skat a conto eller for lidt. Dog tillægges posterne som regel renter, og derfor 

klassificeres disse som finansielle (Petersen & Plenborg, 2012).  

Tilgodehavende/gæld mellem tilknyttede- og associerede selskaber: Koncernmellemregninger 

kan både klassificeres som operationel og finansiel. Anses posten som en del af den normale 

handel mellem selskaberne i koncernen, bør denne klassificeres som operationel. Som 

argumenteret for i ”kapitalandele i tilknyttede-og associerede selskaber” antages det, at driften 

foregår i moderselskaberne der er indtastet og reformuleret, og tilknyttede- og associerede 

selskaber indgår derfor ikke som en del af driften. I de tilfælde hvor koncernregnskab er anvendt, 

er koncernmellemregninger mellem tilknyttede selskaber allerede elimineret i årsrapporten, 

hvorfor posten relaterer sig til associerede selskaber, der ikke indgår som en del af driften i 

koncernen. Ydermere antages det, at tilgodehavende er rentebærende, hvorved denne post derfor 

bliver klassificeret som finansiel.  

Udskudt skat: Udskudt skat kan være en tvetydig post, da skatten som regel stammer fra driften, 

men også kan relatere sig til investeringer i aktier, finansielle instrumenter osv. Posten relaterer sig 

dog ofte direkte til driften, og behandles derfor som operationel, da den udskudte skat antages at 

være kapitaliseret, og derfor ikke er rentebærende (Petersen & Plenborg, 2012).  

3.5 Korrektion af nettorentebærende gæld og egenkapital 

De reformulerede regnskaber repræsenterer et mere retvisende billede af selskabernes balancetal 

og værdiskabelsen, da der er sket en opdeling af finansielle- og driftsmæssige poster. Herigennem 

er fundet den nettorentebærende gæld (NIBD), som fremkommer ved forskellen mellem 

rentebærende gæld og rentebærende aktiver (Petersen & Plenborg, 2012). Kapitalstrukturen i de 

enkelte selskaber afhænger således af forholdet mellem NIBD og EK. 
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Da der for nogle af selskaberne fremkommer negativ NIBD og negativ EK, er der i analysen valgt 

at korrigere for de negative værdier. Det er især store likvide beholdninger, der er skyld i de 

negative værdier for NIDB. Ved at finde et simpelt gennemsnit af NIBD og EK for alle selskaber 

med positive værdier, er der beregnet en gennemsnitlig kapitalstruktur per år i perioden 2010-

2013. Disse værdier benyttes til at korrigere de negative værdier. Den årlige gennemsnitlige 

gearing benyttes til at korrigere negativ NIBD hvor nødvendigt, og negativ EK korrigeres med den 

reciprokke værdi. Følgende er konkrete eksempler på korrektionerne der er foretaget: 

Eksempel: 

NIBD: Sonion A/S havde i 2010 en negativ NIBD. Den gennemsnitlige kapitalstruktur i 2010 er 

fundet til at være D/E = 1,245. Sonion havde i 2010 en EK på 349.559, hvorfor denne værdi er 

ganget med 1,245 for at finde gældens størrelse ud fra en common sense betragtning: 

349.559*1,245 = 435.221. 

EK: Hi-Con A/S havde i 2010 en negativ EK. Den gennemsnitlige kapitalstruktur i 2010 er fundet 

til at være D/E = 1,245. Hi-Con havde i 2010 en NIBD på 14.566, hvorfor denne værdi divideres 

med 1,245 for at finde størrelsen på egenkapitalen ud fra en common sense betragtning: 

14.566/1,245 = 11.699 

Ud fra en common sense betragtning, og ud fra de simple gennemsnit fundet ovenfor, korrigeres 

der også for høje D/E-værdier, som i analyseøjemed anses for at være yderpunkter. Således er alle 

værdier på over 10 D/E normaliseret ud fra de simple gennemsnit nævnt ovenfor. Oversigt over 

NIBD, EK og D/E ses for samtlige selskaber, efter korrektioner, i appendiks D.7.  

3.6 Korrektion af skat 

Skattebetalinger og dermed skattesatser varierer meget for selskaberne i analysen, hvilket skyldes 

virksomhedsspecifikke valg. Et selskab der har oplevet underskud i tidligere år, kan enten vælge at 

fremføre underskuddet, og således ikke betale skat, eller de kan vælge at betale skat i de 

pågældende år (Petersen & Plenborg, 2012). Ændringerne er også foretaget i betragtning til de 

enkelte selskabers skattebetalinger over årene. Hvis der i et enkelt år er betalt væsentlig højere 

eller lavere skat end i de andre år, taler dette for, at det ikke er tilbagevendende. I Danmark var 

selskabsskattesatsen 25% i perioden 2010-2013 (Skatteministeriet, 2014). Alle effektive 

skattesatser for porteføljeselskaberne, der ligger uden for intervallet 10-45% er således 
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normaliseret til 25%. Dette sker ud fra en common sense betragtning, da det må formodes, at 

usædvanlig lave eller høje skattebetalinger ikke kan anses for at være gentagne over tid. 

Korrektionen af skattesatserne er vigtige for størrelsen af WACC, som beregnes senere i 

afhandlingen, da skattesatserne påvirker størrelsen af skatteskjoldet og dermed størrelsen af 

långivernes afkastkrav. De selskaber hvor det har været nødvendigt at korrigere skattesatserne ses i 

appendiks D.1. Følgende er konkrete eksempler på korrektion af skattesatserne: 

Eksempel: 

Skattesats (<10%): Unifeeder A/S havde i 2010 en effektiv skattebetaling på 2,1%. Denne værdi 

ligger væsentlig uden for intervallet 10-45%, hvorfor der er sket normalisering til 25%. 

Skattesats (>45%): Atchikrealtime A/S havde i 2010 en effektiv skattebetaling på 88,2%. Denne 

værdi ligger væsentlig uden for intervallet 10-45%, hvorfor der er sket normalisering til 25%. 

 

3.7 Estimering af selskabernes vægtede kapitalomkostninger, WACC 

Et selskabs vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) er et centralt begreb, som er 

diskuteret og endevendt i finansiel teori, da analyser generelt tillægger begrebet stor vægt, når man 

undersøger et selskabs performance. Formlen for WACC indfanger en række vigtige faktorers 

betydning for selskabets værdi og performance, udtrykt ved det afkast, som selskabet må opnå på 

dets aktiver for at opretholde dets værdi. Formlen tager sigte på forholdet mellem kapitalstrukturen 

og egenkapitalens- og fremmedkapitalens afkastkrav (Brealey et al., 2013). 

Dette afsnit fungerer som forklaring til både porteføljeselskaber og kontrolselskaber, og tallene for 

WACC og de enkelte dele heraf, vil for de to grupper af selskaber fremgå af appendiks D. 

Udarbejdelsen af WACC omfatter en række kvalificerede antagelser, hvilket alt andet lige vil 

skabe en form for bias i analysen, da det ikke er muligt at finde selskabernes faktiske værdier for 

WACC. Figur 8 viser opbygningen af WACC og de enkelte komponenter, som målet består af. 
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Figur 8 - Konstruktion af WACC 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.7.1 Estimering af fremmedkapitalens afkastkrav  

Fremmedkapitalens afkastkrav, med andre ord långivernes afkastkrav, er et udtryk for den 

risikovurdering, der er foretaget af långiver, og skal anses som det afkast selskaberne mindst skal 

opnå af den investerede kapital, for at opfylde långivernes minimumsafkastkrav (Brealey et al., 

2013). 

Der er en række usikkerhedsmomenter forbundet med estimeringen af fremmedkapitalens 

afkastkrav, hvilke må adresseres og belyses, da kvalificerede antagelser er en nødvendighed. 

Kapitalfondene selv, benytter oftest den effektive rente på selve transaktionen som mål for 

afkastkravet af fremmedkapitalen, men disse oplysninger er i de fleste tilfælde ikke tilgængelige 

for offentligheden (Cumming, 2010). 

Analysen af fremmedkapitalens afkastkrav vil tage udgangspunkt i tal fremstillet af den indiske 

økonom Aswath Damodaran. Han opdaterer årligt en lang række finansielle tal, herunder værdier 

for lånerenten, på et bredt udsnit af selskaber opdelt i brancher (Damodaran, 2015). Hans data 

samles fra Bloomberg, Morningstar, Capital IQ og Compustat, der alle er økonomisk valide og 

reliable datakilder. Damodarans estimater er fundet ud fra det amerikanske aktiemarked, hvilket 
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medfører en række usikkerheder, når disse værdier benyttes på danske selskaber. Tallene for 

fremmedkapitalens afkastkrav kan findes i appendiks D.2. 

Der er en række bagvedliggende antagelser, der validerer brugen af Damodarans tal for 

fremmedkapitalens afkastkrav og adresserer de usikkerheder, der er forbundet hertil. Det danske 

og amerikanske aktiemarked ligner på mange måder ens, men der er også forskelle i naturen af 

lånemarkedet, der er landsspecifikt. I Damodarans excelmodel kan man ændre på nogle få 

konkrete parametre, og det er således muligt at indsætte værdier for den risikofrie rente, 

risikospredning på tværs af brancherne og markedsrisikopræmie. Da Danmark og USA har samme 

kreditrating, Aaa, benyttes det amerikanske niveau herfor, og der tillægges således ikke nogen 

værdi for risikospredning på tværs af brancherne (Damodaran, 2015). Som mål for den risikofrie 

rente, benyttes den årlige gennemsnitlige rente for 10-årige statsobligationer fundet på månedlig 

basis, som er hentet på Danmarks Statistik for perioden 2010-2013 (Statistikbanken, 2015a). 

Størrelsen af markedsrisikopræmien er sat til 5%, hvilket er ens med det amerikanske niveau 

(SKAT, 2015). Værdien er bestemt ud fra SKAT’s vurdering heraf, samt økonomiske studier og 

eksperternes fund. Antagelserne bag den risikofrie rente og markedsrisikopræmien vil blive 

forklaret yderligere i afsnittet om egenkapitalens afkastkrav. 

Der er i fremmedkapitalens afkastkrav korrigeret for de effektive skattesatser betalt af selskaberne. 

Dette skyldes, at renteudgifter er fradragsberettigede (Brealey et al., 2013). Da de effektive 

skattesatser varierer meget i analysen, er der normaliseret herfor, som tidligere nævnt i afsnit 3.6. 

3.7.2 Egenkapitalens afkastkrav 

Egenkapitalens afkastkrav er en akkumuleret størrelse, for den kompensering investorer kræver at 

få i afkast af deres investerede kapital, hvor en række faktorer gør sig gældende. Den bedste proxy 

for denne størrelse er CAPM, som giver et teoretisk estimat på det krævede afkast, i en 

diversificeret portefølje (Petersen & Plenborg, 2012). I denne indgår den risikofrie rente, der er lig 

et afkast uden risiko, og som oftest findes ud fra renten på 10-årige danske statsobligationer. Det 

antages, at investorer ønsker et højere afkast, hvis og såfremt, at de investerer i risikobehæftede 

aktier. Således medregner modellen også en risikopræmie, kaldet markedets risikopræmie. Denne 

er udtryk for præmien ved at tilføre risikovillig kapital, og demonstreres ved forskellen mellem 

markedsporteføljen og den risikofrie rente. Den sidste del af modellen, og den del der er behæftet 

med størst usikkerhed, er risikovurderingen af egenkapitalen udtrykt ved beta. Der er tale om den 
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systematiske risiko, hvilken er markedsbestemt og således branchebestemt. Figur 9 viser formlen 

for egenkapitalens afkastkrav. 

Figur 9 - Konstruktion af egenkapitalens afkastkrav 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I CAPM-modellen indgår prissætningslinjen, kaldet Security Market Line (SML). Denne benyttes 

til at påvise ligevægtsforholdet mellem systematisk risiko og forventet afkast. Analysen bunder 

altså i den systematiske risikos indflydelse på den risikopræmie, der kan opnås ved investering i 

det risikofyldte aktiv. Til afhandlingens brug er der taget udgangspunkt i investorernes krævede 

afkast fremfor det forventede afkast, som SML ellers foreskriver. CAPM er i praksis fundet til at 

være den mest udbredte metode til bestemmelse af ejernes afkastkrav, hvilket validerer dens brug 

for denne analyse (Petersen & Plenborg, 2012). 

3.7.3 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente er et udtryk for, hvor højt et afkast en investor kan få uden at påtage sig risiko 

(Petersen & Plenborg, 2012). Teoretisk set, er den effektive rente på lange statsobligationer med 

en løbetid på 10 år, hvor der ikke er nogen konkurs- eller reinvesteringsrisiko, et godt estimat for 

den risikofire rente. Data for 10-årige statsobligationer er trukket fra Danmarks Statistikbank på 

månedlig basis i årene 2010-2013 (Statistikbanken, 2015a). I praksis kan denne rente godt være 

forbundet med en smule risiko, især i lande med generel dårlig økonomi, men da den danske 

nationaløkonomi er stabil, anses risikoen derfor ikke at være signifikant. 

Den risikofrie rente er fundet på årsbasis ved at finde et simpelt gennemsnit af de månedlige 

observationer fundet igennem Danmarks Statistikbank. Således benyttes den årlige gennemsnitlige 

risikofrie rente for alle selskaberne i afhandlingen, jf. appendiks D.3. 
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3.7.4 Beta 

Den systematiske risiko, β, bliver fundet ud fra en vurdering af driftsmæssig og finansiel risiko. 

Grunden hertil er, at risikoen for et unoteret selskab ikke er mulig at beregne på samme måde, som 

det er for et noteret selskab (Sørensen, 2012). Den systematiske risiko findes, som et udtryk for 

den risiko der er forbundet med egenkapitalen. 

En vigtig forhåndsforståelse af betydningen for β er, at det krævede afkast for ejerne fluktuerer 

med størrelsen af risiko (Petersen & Plenborg, 2012). Er der stor risiko forbundet med investering 

i det enkelte selskab vil investorerne, kræve et højere afkast, og omvendt ved lav risiko. Som det 

ses af nedenstående tabel 3, er en β-værdi lig 1 lig med markedsporteføljen, og således den 

systematiske risiko der ikke kan bortdiversificeres. Har det enkelte selskab en β-værdi under 1, er 

der mindre risiko forbundet med selskabet, og er værdien over 1 er der en risikobehæftelse større 

end markedsrisikoen. 

Tabel 3 - Betydning af !-værdi 

! = 0 Risikofri investering 

0 < ! < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

! = 1 Risiko som markedsporteføljen 

! > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Kilde: Egen tilvirkning 

Til estimering af β benyttes som oftest historiske aktieafkast, men da denne afhandling tager 

udgangspunkt i unoterede selskaber, er dette ikke muligt. I stedet anvendes en række kvalificerede 

antagelser, der beror på unlevered β-værdier og gearingsforholdet i det enkelte selskab. Det er, 

som nævnt, levered β på egenkapitalen der søges estimeret for alle selskaber i analysen. Der er en 

usikkerhed, og således bias, forbundet med denne estimation, da unlevered β-værdier bestemmes 

ud fra Damodarans tal for amerikanske selskaber, opdelt i brancher. 

Det antages, at gældsniveauet alt andet lige ændrer sig over tid for selskaberne i analysen, hvorfor 

der tages udgangspunkt i Harris & Pringles β-relation til beregning af β (Petersen, Plenborg & 

Schøler, 2006): 

  (5)   !!"#"$"% = !!"#$%$&$' ∗ 1+ !"#$
!"  
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Til brug i analysen, er anvendt branchespecifikke unlevered β-værdier, fundet ud fra Damodarans 

oversigt for amerikanske selskaber, jf. appendiks D.4. Disse er sammenlignet med de danske 

selskabers brancher og driftsområder. Der er tidligere argumenteret for validiteten af disse tal. 

Gearingsforholdet er fundet ved faktiske tal for NIBD og EK. Dog er der i tilfælde med negative 

værdier for EK og NIBD korrigeret for dette, hvilket tidligere er nævnt i afsnit 3.5, om korrektion 

af NIDB og EK.  

3.7.5 Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie er det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktier relativt til at 

investere i et risikofrit aktiv (statsobligationer) (Petersen & Plenborg, 2012). Det er i praksis svært 

at estimere markedets risikopræmie, da dennes størrelse kan variere subjektivt fra investor til 

investor. Det fremgår af SKAT’s vurdering af markedets risikopræmie i Danmark, at der historisk 

set er konsensus om, at præmien bør ligge på 4-5% (SKAT, 2015). Dette bakkes op af økonomer 

og empiriske undersøgelser. Således har Plenborg, Petersen og Schøler (2006), i et studie om 

værdiansættelser af unoterede selskaber vist, at analytikere i praksis benytter en gennemsnitlig 

risikopræmie på 4,5% på det danske marked (Petersen et al., 2006). 

Som estimat for markedets risikopræmie er i denne afhandling benyttet 5% på baggrund af 

argumentationen ovenfor, jf. appendiks D.5. Selvom det empirisk er bevist, at analytikere i praksis 

gennemsnitligt benytter 4,5%, vurderes finanskrisen at have betydning for størrelsen af markedets 

risikopræmie i denne afhandling. Perioden fra 2010-2013 var behæftet med en økonomisk 

usikkerhed og uvished, som ganske givet har gjort kravet på markedet større, hvilket også er 

argumentation for at benytte 5%. 
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Kapitel 4  
– EVA analyse af 
porteføljeselskaberne 
EVA er for de forskellige porteføljeselskaber udregnet efter fremgangsmåden og metoden 

beskrevet i kapitel 3. Herfra er investeret kapital, ROIC og WACC beregnet, og EVA er derved 

udregnet ud fra formel (2). Porteføljeselskaberne omfatter 56 selskaber i 2010 og øges til 73 

selskaber de resterende analyse år, efter 17 opkøb i 2010. I appendiks A fremgår alle EVA-

værdierne for porteføljeselskaberne i analyseperioden, og hovedresultaterne er gengivet nedenfor i 

figur 10, som viser EVA målt som gennemsnit, median, øvre og nedre kvartil i perioden 2010-

2013.  

Figur 10 - EVA for porteføljeselskaberne 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Figuren viser en faldende tendens i den gennemsnitlige EVA for porteføljeselskaberne fra 

perioden 2010–2013. Faldet i den gennemsnitlige EVA fra perioden 2010–2011 skal ses i lyset af, 

at antallet af porteføljeselskaber øges med 17 selskaber, der alle befinder sig i første år efter at 

være blevet opkøbt af en kapitalfond, hvilket analyseres nærmere i indeværende kapitel. I 2013 har 

hvert af porteføljeselskaberne i gennemsnit skabt økonomisk værdi for aktionærerne på 12 

millioner kroner, hvilket er 2,5 millioner kroner mindre end niveauet for 2010. Den dalende 

tendens i værdiskabelse har i gennemsnit været gældende for hele perioden. I analyseperioden har 

porteføljeselskaberne samlet skabt værdi på 3,5 milliarder kroner, hvilket svarer til, at hvert 

selskab i gennemsnit har generet værdi på 13 millioner kroner hvert år fra 2010–2013. Medianen 

falder i analyseperioden omkring 1 million kroner fra 2010–2013, men er dog stadig positiv, 

hvilket vil sige, at over 50% af porteføljeselskaberne skaber værdi. Medianen ligger betydeligt 

under gennemsnittet, hvilket indikerer, at enkelte af porteføljeselskaberne trækker værdiskabelsen 

gevaldigt op. Dette er blandt andet også er grunden til, at ISS er fravalgt, da den ville øge den 

gennemsnitlige værdiskabelse per selskab til 39,5 millioner kroner per selskab i 2013.  

Nedre og øvre kvartil afspejler værdiskabelsen for de 25% af selskaberne, der henholdsvis har 

opnået den største værdiforringelse og største værdiforøgelse. I 2013 har selskaberne i det øvre 

kvartil opnået en gennemsnitlig værdiskabelse per selskab på 85,4 millioner kroner, og omvendt 

har selskaberne i det nedre kvartil oplevet en gennemsnitlig værdiforringelse per selskab på 44,5 

millioner kroner. I analyseperioden ses en stigende tendens i værdiskabelse i det øvre kvartil samt 

en tendens til et forøget fald i nedre kvartil, hvilket indikerer, at spread’et er forøget. Dette viser en 

tendens af, at selskaber der skaber meget værdi fortsætter med at skabe mere værdi, hvorimod 

selskaber med meget negativ værdiskabelse fortsætter i en øget negative tendens.  

Det store spread imellem medianen og gennemsnittet, på 10,3 millioner kroner i 2010 og 9,2 

millioner kroner i 2013, indikerer således, at blandt de selskaber der formår at skabe værdi, er der 

skabt relativt mere værdi sammenlignet med de selskaber der har skabt negativ værdi i perioden, 

hvilket også underbygges af den høje værdi i øvre kvartil. I appendiks A ses det, at der kun er to 

selskaber, Chr. Hansen A/S og Unifeeder A/S, der skaber mere værdi end den øvre kvartil på 85,4 

millioner kroner i 2013, hvilket også er gældende i resten af analyseperioden. De to selskaber 

anses derfor som outliers, der vil medfører støj til analysen af EVA for porteføljeselskaberne. 

Tages disse to selskaber ud af analysen, giver det i stedet udfaldet som ses i figur 11. 
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Figur 11 - EVA for porteføljeselskaberne uden outliers 

Kilde: Egen tilvirkning 

Analysen uden outliers giver altså noget lavere værdier, men stadig samme forholdsmæssige 

tendens. Gennemsnittet ligger nu for hele analyseperioden under medianen, hvilket skyldes, at 

”Chr. Hansen A/S” og ”Unifeeder A/S” skabte uforholdsmæssig meget værdi i alle årene. Nedre 

kvartil er faldet med 42 % fra 2012–2013, hvilket hovedsageligt skyldes at ”Sikane A/S” og 

”Transmedica A/S” har skabt en værdiforringelse på henholdsvis 158,2 og 137,8 millioner kroner i 

2013 grundet afskrivninger på goodwill. Undlades disse to værdier i 2013, vil det give en nedre 

værdi på -28,7 millioner kroner, i modsætning til -45,8 millioner kroner, hvilket er 11% mindre 

end niveauet fra 2012. Gennemsnittet vil ligeledes stige til 2,2 millioner kroner, i stedet for -2,2 

millioner kroner, og man kan derfor konkludere, at Sikane A/S og Transmedica A/S har en 

betydelig påvirkning for den gennemsnitlige udvikling i EVA i 2013. Spreadet mellem nedre og 

øvre kvartil er igen stigende, som tilfældet også var da outliers var medtaget i figur 10. Denne 

udvikling viser, at der i løbet af perioden skabes gradvis mere værdi for de 25% af selskaberne der 

klarer sig bedst, og at selskaberne der leverer den største værdiforringelse, i løbet af perioden, 

gradvist fortsætter samme tendens. 

Porteføljeselskaberne har i perioden samlet skabt en værdiforringelse på i alt 61 millioner kroner, 

når outliers er udeladt. Tages de store negative EVA-værdier skabt af ”Sikane A/S” og 

”Transmedica A/S” ud i 2013, øges den samlede værdiskabelse fra –61 millioner kroner til 235 

millioner kroner. Denne samlede værdiskabelse er betydelig mindre end den ovennævnte 

værdiskabelse på 3,5 milliarder kroner, der opnås når Chr. Hansen A/S og Unifeeder A/S 
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medtages i analysen. Det er derfor væsentligt for analysen af EVA, hvorvidt disse to selskaber 

inddrages eller ej. Analysen i dette kapitel tager sigte på at undersøge værdiskabelsen både med og 

uden outliers, for derved at vise effekten af disse. 

4.1 EVA ud fra kapitalfonds nationalitet  

De 21 kapitalfonde som ejer porteføljeselskaberne stammer fra 5 forskellige lande; Danmark, 

Sverige, Frankrig, England og Norge. Ses der på fordelingen af den gennemsnitlige EVA per 

kapitalfondsnationalitet, ud fra nedenstående tabel, viser analysen, at de 11 danske kapitalfonde i 

gennemsnit har genereret en negativt EVA over analyseperioden på 10 millioner kroner per fond. 

Tabel 4 - Gennemsnitlig EVA per selskab fordelt på lande for kapitalfonde 

Kilde: Egen tilvirkning 

Til forskel har både de svenske, franske, engelske og norske kapitalfonde i gennemsnit generet en 

positiv værdiskabelse igennem deres danske porteføljeselskaber. De danske kapitalfonde ejede i 

2010 45 selskaber, som gennemsnitligt skabte en negativ EVA på 555 tusinde kroner. I 2011 er 

porteføljen øget til 60 selskaber, og den gennemsnitlige værdiforringelse per kapitalfond er faldet 

til -8,8 millioner. Fordeles denne forringelse ud på antal selskaber i de danske kapitalfonde, faldt 

værdiforringelsen fra 12 tusinde kroner per selskab i 2010 til 146 tusinde kroner per selskab i 2011 

jf. appendiks E. Norske kapitalfonde har skabt gennemsnitlig EVA på 8,2 millioner kroner per år, 

som stammer fra Lagkagehuset A/S, som er det eneste danske selskab der ejes af en norsk 

kapitalfond i vores undersøgelse. Franske kapitalfonde ejer ligeledes kun ét dansk selskab, nemlig 

Chr. Hansen A/S, som alene genererer den gennemsnitlige årlige værdiskabelse på 642,6 millioner 

kroner. De engelske kapitalfondes høje gennemsnitlige EVA skyldes Unifeeder A/S, der samlet i 

perioden har skabt værdi på 1 milliard kroner, jf. appendiks A, og undlades dette selskab, falder 

den samlede værdiskabelse til -6 millioner kroner for de engelske kapitalfonde.  

TDKK           Gennemsnitlige EVA per selskab fordelt på kapitalfondsland 

 Kapitalfonde 2010 2011 2012 2013 Gennemsnit 

Danmark 

Sverige 

Frankrig 

England 

Norge 

11 

5 

1 

3 

1 

-555 

6.288 

455.996 

106.973 

4.623 

-8.756 

19.249 

582.008 

108.296 

9.560 

-14.934 

25.609 

729.379 

89.428 

8.260 

-15.944 

27.693 

803.144 

26.169 

10.158 

-10.047 

19.710 

642.632 

82.717 

8.150 
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Analysen viser således, at de danske kapitalfonde ikke formår at skabe positiv EVA, mens de 

udenlandske generer høje EVA-værdier i deres danske porteføljeselskaber. Dog ejer de danske 

kapitalfonde størstedelen af selskaberne, hvorfor det er svært at konkludere, at de udenlandske 

kapitalfonde har klaret sig bedre end de danske i analyseperioden.  

4.2 EVA ud fra Kapitalfondsstørrelse 

Der er stor forskel på størrelsen af de 21 kapitalfonde som indgår i analysen, og det betyder alt 

andet lige, at der er forskel i størrelsen af kapital under forvaltning og købekraft. Opdeles 

kapitalfondene således i små, mellemstore og store, bedømt ud fra kapital under forvaltning, 

fordeles EVA, som det fremgår af i figur 12. Små kapitalfonde forvalter under 1 milliard kroner, 

mellemstore forvalter imellem 1-10 milliarder kroner og store kapitalfonde forvalter fra 10 

milliarder og op efter, jf. appendiks E. Den engelske kapitalfond 3i Group plc er den største 

kapitalfond i analysen med kapital under forvaltning på 88,5 milliarder kroner, hvor det danske 

selskab Soya Concepts A/S indgår i porteføljen. For tre af kapitalfondene har det ikke været 

muligt at finde præcise værdier for kapital under forvaltning, men ud fra deres porteføljer og 

udsagn er det vurderet, at de alle tre forvalter under 1 milliard kroner. Som det ses af nedenstående 

figur 12, er der en jævn fordeling af kapitalfondene på de tre forskellige størrelser. 7 kapitalfonde 

er kategoriseret som små, 8 som mellemstore og 6 som store, jf. appendiks E. 

Figur 12 - EVA fordelt på kapitalfonde af forskellige størrelser fra 2010-2013 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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De små kapitalfonde, som udelukkende består af danske kapitalfonde, har i analyseperioden 2010-

2013 genereret en samlet negativ værdiskabelse på 65,7 millioner kroner. Som det er fundet i 

førnævnte afsnit i analysen, jf. 4.1, viser EVA-værdierne at danske kapitalfonde er dårligere til at 

generere værdi sammenlignet med udenlandske kapitalfonde. 4 af de små kapitalfonde klarer sig 

godt, hvorimod 3 klarer sig dårligt i perioden, jf. appendiks E. Den helt store grund til at der er en 

samlet negativ værdiskabelse, er at Langholm Capital påvirker værdiskabelsen meget negativt med 

en samlet negativ værditilvækst på -248,6 millioner kroner. I gennemsnit har hver af de 7 små 

kapitalfonde i perioden 2010-2013 genereret en negativ værdiskabelse på -9,4 millioner kroner (-

65,7/7), jf. appendiks E. Medianen for værdiskabelsen i de 7 kapitalfonde ligger på 15,6 millioner 

kroner, hvilket indikerer, at over halvdelen af kapitalfondene formår at skabe over 15,6 millioner 

kroner i værdiskabelse. Det store spread mellem gennemsnit og median skyldes hovedsageligt 

Langholm Capitals negative værditilvækst.  

De mellemstore kapitalfonde har samlet set genereret størst positiv værdi over analyseperioden, 

2,03 milliarder kroner, men inkluderer også 40 porteføljeselskaber. 4 ud af de 8 kapitalfonde har 

genereret negativ værdi, hvorimod de resterende 4 har skabt positiv værdi, hvilket giver en negativ 

median på 91 millioner kroner. Årsagen til at der er en stor samlet positiv værditilvækst er, at Chr. 

Hansen A/S, der ejes af PAI Partners, i alle 4 år har skabt betydelig værditilvækst på samlet 2,6 

milliarder kroner over perioden. Som direkte resultat heraf udledes det, at der blandt de resterende 

7 mellemstore kapitalfonde sammenlagt er skabt negativ værdi på mere end 540,9 millioner 

kroner. Analyseres gennemsnittet sammen med medianen, indikerer det, at de mellemstore 

kapitalfonde hovedsageligt ikke formår at skabe værdi i analyseperioden. Gruppens høje positive 

værdiskabelse er således stærkt påvirket af Chr. Hansens A/S’ værditilvækst.  

De store kapitalfonde har i analyseperioden genereret en samlet værdiskabelse på 1,6 milliarder 

kroner. De største kapitalfonde er alle udenlandske, og har i gennemsnit en værditilvækst på 264 

millioner kroner (1.583,9/6) samt en median på 184 millioner kroner i analyseperioden. Det høje 

gennemsnit skyldes hovedsageligt Unifeeder A/S’ værditilvækst, men også at samtidig kun var én 

kapitalfond, Ratos, der skabte negativ værdi. Dette skyldes ejerskabet af AH Industries A/S, der er 

det eneste danske selskab Ratos har haft i sin portefølje i analyseperioden. De store kapitalfonde 

genererer altså størst økonomisk værdi gennemsnitligt per kapitalfond.  

Analysen viser, at de kapitalfonde der indgår i kategorierne små og store, klarer sig bedst når der 

ses på medianen, mens de mellemstore kapitalfonde, der til sammen ejer 40 af 
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porteføljeselskaberne i analysen, klarer sig dårligst, med en median der afspejler, at ved halvdelen 

af tilfældene sker der en værdiforringelse på mindst 91 millioner kroner. De store kapitalfonde 

formår overordnet set, at skabe størst værdi, når der både fokuseres på gennemsnit og median. 

Kapitalfondsstørrelsen er i litteraturen ofte diskuteret, hvor flere undersøgelser peger på, at der er 

konkurrencemæssige fordele forbundet med at være en stor kapitalfond, hvor blandt andet bedre 

netværk, bedre muligheder for informationsindsamling og analyser og bedre 

finansieringsmuligheder, ofte ses som fordele de store kapitalfonde kan kapitalisere af (Humphery-

Jenner, 2012) og (Gupta & Sapienza, 1992). Empiriske undersøgelser viser dog blandede 

resultater, hvor nogle studier finder et signifikant bedre afkast for store kapitalfonde, mens andre 

viser et dårligere afkast for selvsamme kapitalfondsstørrelse. Lopez-de-Silanes et al. (2013) finder, 

modsat Humphery-Jenner (2012) og Gupta & Sapienza (1992), at store kapitalfonde har 

stordriftsulemper på baggrund af organisationsteori, der fokuserer på, at organisationer har 

mulighed for at akkumulere en større mængde viden, der medfører et øget behov for vidensdeling 

og kommunikation, hvilket øger kapitalfondens omkostninger. Der konkluderes at 

kommunikationsomkostninger er nøglefaktoren for udnyttelse af størrelsen, og dermed 

performance for kapitalfondene, og derfor essentielt at disse omkostninger ikke overstiger 

gevinsten ved et øget vidensniveau (Lopez-de-Silanes, Phalippou, & Gottschalg, 2013).  

Litteraturen viser således, at der både er argumenter og empiriske resultater der taler for og imod, 

at store kapitalfonde nødvendigvis er bedre til at skabe større værdi end mindre kapitalfonde. Dog 

indikerer datasættet i indeværende afhandling, at store kapitalfonde skaber mere værdi, hvilket 

virker naturligt grundet deres størrelse. Der vil i kapitel 6, blive testet for om 

kapitalfondsstørrelsen har betydning for EVA i statistisk sammenhæng.  

4.3 EVA opdelt ud fra brancher 

I dette afsnit vil de fundne gennemsnitlige værdier for EVA blive fordelt ud på 6 overordnede 

brancher, der repræsenterer selskabernes hovedområder. Den valgte opdeling af brancherne er sket 

ud fra branchekoder på Navne & Numre Erhverv, selskabernes årsrapporter, herunder 

ledelsesberetninger, og inspiration fra DVCA’s årsrapport for 2014. Der opstår som følge af 

nedenstående tabel et billede af, at størstedelen af porteføljeselskaberne opererer indenfor 

fremstilling af diverse produkter, mens der er nogenlunde jævn fordeling af selskaber imellem 

transport, handel, detailhandel, service og teknologi.  
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Tabel 5 - Porteføljeselskaberne opdelt efter brancher 

Brancher: Transport Handel Detailhandel Fremstilling Service Teknologi 

2010 2 8 7 28 7 4 

2011-2013 2 12 8 34 11 6 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af nedenstående figur 13, er der gennemsnitligt i perioden skabt positiv værdi i 4 ud af 

6 brancheområder på tværs af porteføljeselskaber og kapitalfonde. Således er det selskaberne 

inkluderet i brancherne handel og detailhandel, der over tid har oplevet en økonomisk forringelse, 

når der ses på den gennemsnitlige EVA. Analysen viser, at der i brancherne transport, fremstilling, 

service og teknologi er skabt positiv værdi i analyseperioden. Dog ligger den gennemsnitlig EVA 

for fremstilling og service kun på henholdsvis 532 tusinde kroner og 270 tusinde kroner. Generelt 

viser figur 13, at transport- og teknologibrancherne klarer sig markant bedre end de resterende, 

hvilket igen skyldes de to førnævnte outliers, Unifeeder A/S og Chr. Hansen A/S. Da den positive 

værdi, som de to selskaber har skabt i analyseperioden, tidligere er nævnt, undlades de i resten af 

dette afsnit, og figur 14 viser derfor værdiskabelsen per branche uden de to outliers.  

Figur 13 - Gennemsnitlig EVA for 2010-2013 fordelt på brancher 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 14 - Gennemsnitlig EVA for 2010-2013 fordelt på brancher uden outliers 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 14 viser, at selv uden outliers, har porteføljeselskaberne inden for transport- og 

teknologibrancherne klaret sig bedre end de resterende brancher. For at lave en mere dybdegående 

analyse af brancherne, er medianen for EVA udregnet for hvert år i analysen, og vil blive holdt op 

imod de gennemsnitlige EVA værdier for hver af brancherne, hvilket kan findes grafisk i 

appendiks F. 

Tabel 6 - Medianen for brancher 

Median, TDKK 2010 2011 2012 2013 

Transport 17.343 -1.850 7.970 24.456 
Handel  2.349   3.674   2.675   9.521  
Detailhandel  4.623   -135   2.239   -4.681  
Fremstilling  3.888   3.833   1.688   3.809  
Service  -549   2.663   2.238  -2.353 
Teknologi  2.345   3.177   18.060   -10  

Kilde: Egen tilvirkning 

Transport: Transportbranchen består nu, efter eksklusion af Unifeeder A/S, kun af ét 

porteføljeselskab, Scan Global Logistics A/S, hvorfor værdierne i medianen og gennemsnittet er 

ens. Scan Global Logistics A/S, har i gennemsnit skabt 12 millioner kroner EVA-værdi hvert år fra 

2010-2013. Dette er til trods for en negativ EVA-værdi i 2011, der skyldtes forringet NOPAT, 

hovedsageligt på grund af forhøjede personaleomkostninger, samt forhøjet investeret kapital, der 

skyldtes højere koncernmellemregninger. Den positive gennemsnitlige EVA forekommer da 
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WACC ligger på et niveau imellem 4,5-5,7% i perioden, mens ROIC er markant højere, undtagen i 

2011.  

Handel: Den gennemsnitlige årlige EVA i handelsbranchen har været meget svingende i 

analyseperioden, hvilket overordnet giver en gennemsnitlig værdiforringelse på 403 tusinde kroner 

per år per selskab, jf. appendiks F. Som medianen i tabel 6 afspejler, ses der en mere stabil tendens 

end i f.eks. transportbranchen, dog med betydeligt højere værdiskabelse i 2013. Medianen 

sammenholdt med gennemsnittet indikerer, at få selskaber øger værdiskabelsen markant. Som 

tidligere nævnt, har Sikane A/S mistet værdi for samlet 248,6 millioner kroner over de 4 år, hvilket 

er en af hovedårsagerne til den negative gennemsnitlige værdi på 403 tusinde kroner per år per 

selskab. Aagaard Kranz & Ziegler A/S, har ligeledes klaret sig dårligt i perioden med en 

værdiforringelse på 105,4 millioner kroner samlet set i analyseperioden. Omvendt har både Wrist 

Ship Supply A/S, Epoke og Nümph Holding A/S skabt henholdsvis samlet 161,6 millioner kroner, 

51,8 millioner kroner og 56,2 millioner kroner, hvor både Epoke og Nümph Holding A/S blev 

opkøbt i 2010. Således er den store værdiskabelse for de to selskaber sket på kun 3 år.  

Detailhandel: Denne branche har haft en meget svingende median på 4,6 millioner kroner i 2010 

til -4,7 millioner kroner i 2013. I 2010 var den gennemsnitlige værdiforringelse på -1,4 millioner 

kroner, hvorimod den lå imellem -7,9 millioner kroner og -11,8 millioner kroner i de resterende år, 

jf. appendiks F. I 2010 generede 5 ud af 7 selskaber positiv værdiskabelse, hvor kun Babysam A/S 

og PWT Group A/S mistede værdi, for henholdsvis 53 millioner kroner og 36 millioner kroner. 

Begge selskaber ejes af kapitalfonden Polaris. Disse to selskaber skabte negativ værdiskabelse i 

hvert år i analyseperioden. Der er dog på den anden side 3 af porteføljeselskaberne der formåede at 

generere positiv værdi i hele analyseperioden, mens 3 af porteføljeselskaberne oplevede ukonstant 

værdiskabelse.  

Noa Noa ApS som i 2010 generede 35 millioner kroner i værdiskabelse, mistede efterfølgende 

værdi i hvert år fra 2011-2013, hvilket samlet giver en værdiforringelse på -32,3 millioner kroner 

over de 4 år. Selskabet har i perioden haft et fald i omsætningen på 18% samt negative resultater 

på bundlinjen i 2011 og fremad, hvilket giver en dalende overskudgrad fra 8 i 2010 til -6 i 2013. 

Egenkapitalen er ligeledes faldet fra 162,6 millioner kroner i 2010 til 58,7 millioner kroner i 2013.  

De 3 porteføljeselskaber der har formået at skabe positiv værdi hvert år, består af BPI A/S, 

Lagkagehuset A/S samt Ball A/S. BPI A/S har hvert år skabt værdi på mellem 3,7 millioner kroner 
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og 5,7 millioner kroner, hvorimod Lagkagehuset A/S har formået at øge værdiskabelsen hvert år, 

fra 4,6 millioner kroner i 2010 til 10,1 millioner kroner i 2013. Derimod har Ball A/S haft en 

dalende, men dog stadig positiv værdiskabelse, fra 31,9 millioner kroner i 2010 til 10,9 millioner 

kroner i 2013.   

Fremstilling: Denne branche er, med 34 af porteføljeselskaberne, den største af de 6 brancher. 

Branchen har haft en gennemsnitlig positiv værdiskabelse på 532 tusinde kroner per år per selskab, 

hvilket indebærer en gennemsnitlig værdiforringelse per selskab på 3,7 millioner kroner i 2012 

samt positive gennemsnitlige værdier de resterende år jf. appendiks F. Medianen indikerer dog et 

mere stabilt niveau, hvor den gennemsnitlig median på 3,3 millioner kroner per år per selskab 

afspejler, at gennemsnit og median ligger meget tæt. Porteføljeselskaberne i branchen skaber 

således i gennemsnit værdi per år per selskab, og over halvdelen af selskaberne formåede at skabe 

positiv EVA. Dog er 2012 en undtagelse, hvor den markante værdiforringelse skyldes selskaberne 

Hydratech Industries, AH Industries A/S, Logstor og F. Junckers Industries A/S, der alle har en 

værdiforringelse på mere en 50 millioner kroner i det pågældende år..  

Service: Uden Transmedica A/S’ værdiskabelse i 2013, der som tidligere nævnt generede en 

ekstraordinær værdiforringelse på 137,8 millioner kroner i det år, lå gennemsnittet på 2 millioner i 

stedet for -10,7 millioner kroner, og gennemsnittet forholder sig således stabilt i analyseperioden 

jf. appendiks F. Medianen, der lå imellem -549 tusinde kroner og 2,6 millioner kroner, når 

Transmedica A/S undlades i 2013, afspejler dog en branche der har haft svingende EVA værdier. 

Omkring 57% af porteføljeselskaberne generede negativ værdi i 2010, mens der i de resterende år 

var omkring 36% af porteføljeselskaberne der genererede negativ værdi.  

Teknologi: Denne branche består af 3 porteføljeselskaber i 2010 og 5 porteføljeselskaber i de 

resterende tre år. Det negative gennemsnit i 2010, jf. appendiks F, skyldes Sonion A/S, der i 2010 

genererede negativ værdi på 15,4 millioner kroner. Selskabet mistede ligeledes værdi i 2011 og 

2013, men formåede at skabe værdi for 18,1 millioner kroner i 2012, hvilket skyldtes forbedret 

NOPAT, der hovedsageligt skyldtes vækst i omsætning på 13,4%. Derudover afskrev de markant 

på deres materielle anlægsaktiver, hvilket gav en lavere investeret kapital, der sammen med en 

højere NOPAT, generede en højere ROIC. Den højere median i 2012 fremkommer således også 

grundet værdiskabelse for Sonion A/S i det år.  
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I 2011 var det kun Sonion A/S, der mistede værdi, hvorimod de andre 4 porteføljeselskaber  

tilsammen skabte værdi for 24,8 millioner kroner. Secunia ApS og Blip Systems A/S havde i årene 

efter 2011 en nedadgående værdiskabelse, hvor de begge i 2012 og 2013 mistede værdi. Det lavere 

gennemsnit i 2013 skyldtes således, at 3 ud af 5 porteføljeselskaber skabte en værdiforringelse.  

4.4 Opdeling efter entry år 

Figur 15 viser en fordeling af den gennemsnitlige EVA for analyseperioden, 2010-2013, for 

selskaber opkøbt i forskellige år. I appendiks G ses fordelingen af alle 73 selskaber, hvor følgende 

figur viser fordelingen, når Chr. Hansen A/S og Unifeeder A/S er udeladt af analysen. Som 

udgangspunkt viser grafen ikke noget entydigt tegn på, at ejerskabsperioden har væsentlig 

indflydelse på den økonomiske værdiskabelse, der sker i perioden 2010-2013. Dog er det værd at 

holde for øje, at den gennemsnitlige lave og høje EVA-værdi i henholdsvis 2004 og 2005, er 

udregnet på baggrund af ét enkelt selskab i hvert år – F Junckers Industries A/S i 2004 og Kompan 

A/S i 2005.  Ses der bort fra de to førnævnte selskaber, der er opkøbt i 2004 og 2005, viser grafen, 

at selskaber der er opkøbt før 2009 har mistet værdi i 2010-2013. Analysen har vist, at de 9 

selskaber der er opkøbt i 2009 og de 17 selskaber der er opkøbt i 2010, er de selskaber der har 

formået at skabe mest gennemsnitlig EVA i analyseperioden, på henholdsvis 8,3 og 8,2 millioner 

kroner. 

Figur 15 - Værdiskabelsen opdelt efter entry år 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som tidligere beskrevet i afsnit 2.9, om corporate governance, arbejder kapitalfonde med en kort 

tidsramme for ejerskab, og har derfor til formål at foretage værdiskabende tiltag hurtigt og 

effektivt. Figur 15 indikerer, at kapitalfondene har formået at skabe værdi for porteføljeselskaber 

opkøbt i 2009 og 2010, hvorimod selskaber der er opkøbt før og under finanskrisen i gennemsnit 

skabte værdiforringelse i 2010-2013. Analysen tager dog ikke højde for, hvorvidt de selskaber der 

blev opkøbt i 2009 og 2010 skabte værdi inden opkøb, og det er derfor svært at konkludere, om 

kapitalfondene har formået at effektivisere selskaberne hurtigt, og derved skabe mere værdi, end 

da selskaberne ikke var kapitalfondsejede.  

Som nævnt i afsnit 2.7, om opkøbsstrategier, holder kapitalfondene typisk porteføljeselskaberne i 

en årrække på 3-7 år. Porteføljeselskaberne der er erhververet for mere end 6 år siden generer i 

gennemsnit en værdiforringelse i analyseperioden, hvilket giver mening, da kapitalfondene typisk 

allrede ville have solgt porteføljeselskaberne, hvis de havde formået at skabe værdi.  

4.5 Opdeling efter ejerskabsandel 

For at en investor har bestemmende indflydelse over et selskab juridisk set, kræver det en 

ejerandel på over 50%, jf. SEL §7, stk. 2 (Karnov Group, 2013). Teorien foreskriver, at 

kapitalfonde ønsker at udøve aktivt ejerskab og påvirke det opkøbte selskab mest muligt imod et 

fremtidigt salg, for derved at sælge med profit, som tidligere uddybet i afsnit 2.5, om det aktive 

ejerskab. Derfor findes det væsentligt, at se på ejerandelene imellem de analyserede kapitalfonde 

og porteføljeselskaber, da dette kan sammenholdes med den økonomiske udvikling, målt på EVA. 

Alt andet lige vil en større ejerandel give den enkelte kapitalfond et juridisk bedre grundlag for 

bestemmelse, og dermed indflydelse på den økonomiske udvikling i det enkelte selskab. 

Tabel 7 - Porteføljeselskaberne opdelt efter ejerskabs andel 

Kilde: Egen tilvirkning 

Analysen viser, at der er en majoritet af selskaberne, hvori kapitalfondene ejer mere end 50%. 

Ovenstående tabel viser andelen af selskaber, for hvert år, opdelt i ejerskab imellem 0-50% og 50-

100%. For 7 af selskaberne har det ikke været muligt, at finde det præcise ejerskabsforhold, men 

 2010 2011 2012 2013 
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ud fra DVCA’s årsrapport (2014), er det angivet om der er bestemmende indflydelse ”ja” eller 

”nej”. Det fremgår, at der er væsentlig færre af selskaberne der er ejet under 50%, jf. appendiks A. 

Et eksempel på et selskab, hvor ejerandelen er under 50% er Chr. Hansen A/S. Selskabernes 

størrelser varierer meget, og dermed også ejerandelene, da det alt andet lige er svære at opnå 

majoriteten i et stort selskab, sammenlignet med et mindre selskab. Som eksempel er Chr. Hansen 

A/S et signifikant større selskab end de resterende af selskaberne i analysen, hvorfor det vil kræve 

en stor kapital at erhverve majoriteten i selskabet. Chr. Hansen A/S anses dog som en outlier i 

undersøgelsen, hvorfor dette blot skal ses som et eksempel. Information om ejerandelene viser, at 

det er de færreste af porteføljeselskaberne der er ejet 100%, men at de fleste ligger imellem 50-

99%. Informationerne er fundet igennem DVCA’s årsrapport (2014) og tilhørende liste over 

buyouts i Danmark, samt Navne & Numre Erhverv’s register.  

Ved at finde den gennemsnitlige EVA per år per selskab, fremkommer der i figur 16 et billede af, 

at der genereres mere værdi i de selskaber, som er ejet under 50%, hvor udviklingen i EVA tilmed 

er positivt stigende i hvert år fra 2010-2013. Det modsatte billede tegner sig for de selskaber der er 

ejet mere end 50%. Værdiskabelsen er mindre per år per selskab, og der er et fald i alle årene.  

Figur 16 - Gennemsnitlig EVA per år per selskab 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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eksklusion af disse to selskaber, er de gennemsnitlige værdier per år per selskab væsentlig ændret 

og mindsket.  

Udelades de to outliers, viser udviklingen for selskaberne der er ejet mindre end 50%, en 

inkonsistent udvikling. I 3 af årene er der negativ værdiskabelse per selskab, mens der i 2012, som 

det eneste år, er positiv værdiskabelse. Gennemsnitligt er der i de 4 år skabt negativ værdi på 1 

million kroner, for de selskaber der er ejet mindre end 50%. For de selskaber der er ejet mere end 

50%, forekommer der positiv værdiskabelse i de to første år og negativ værdiskabelse i de to sidste 

år. Findes gennemsnittet af de 4 år, imellem 2010-2013, skabes der værdi på 75 tusinde kroner per 

år per selskab, hvilket må betegnes som en lille værdiskabelse, sammenlignet med tallene i figur 

16, hvor outliers var medtaget. 

Figur 17 - Gennemsnitlig EVA per selskab uden outliers 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Da EVA, som tidligere nævnt, udregnes ud fra ROIC, WACC og investeret kapital, er det 

hensigtsmæssigt at undersøge disse komponenter nærmere, hvilket er illustreret i figur 18. 
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Værdierne findes i appendiks D.8. Det ses, at den gennemsnitlige investerede kapital har ligget på 

et stabilt niveau i analyseperioden. Det samme er gældende for niveauet for den gennemsnitlige 

WACC, der har ligget stabilt i spændet fra 4,8-6,0%. Den gennemsnitlige ROIC har derimod været 

væsentlig ustabil fra 28% i 2010 til 11,3% i 2011, og igen til 26,9% i 2012, for til sidst at falde til 

8,9% i 2013, hvilket giver en gennemsnitlig ROIC på 18,8% per år per selskab i analyseperioden. 

Den høje ROIC i 2010, skyldes at der er 6 af porteføljeselskaberne med en ROIC på mere end 

100%: Carnegie Asset Management, Kompan A/S, Soya Concepts A/S, Unifeeder A/S, Blip 

Systems A/S og Bollerup Jensen A/S. Carnegie Assets Management går fra at have en ROIC på 

329,6% i 2010, til en negativ ROIC på -104,1% i 2011, og fortsætter med negativ ROIC i den 

resterende analyseperiode. Dette fald skyldes ikke dårlige resultater på resultatopgørelsen, da 

NOPAT ligger på et fint niveau mellem 57,1 og 72,5 millioner kroner i perioden, men skyldes i 

stedet at investeret kapital er gået fra 18,6 millioner kroner i 2010 til -61,6 millioner kroner i 2011, 

og derefter fortsætter negativt grundet den driftsrelaterede post ”skyldig løn” der er steget fra 7,7 

til 88,4 millioner kroner.  

For de andre selskaber med høj ROIC, skyldes det høje niveau blandt andet, at egenkapitalen for 

nogle af disse selskaber, har været relativt lavere i 2010 end i de andre år, og investeret kapital 

derfor har været lavere (Kompan A/S). Samtidig har nogle af disse selskaber generet en højere 

NOPAT end investeret kapital, hvilket naturligt fører til høj ROIC (Soya Concepts A/S og 

Bollerup Jensen A/S).  

Figur 18 - Udvikling i EVA komponenter 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

0,00%!

5,00%!

10,00%!

15,00%!

20,00%!

25,00%!

30,00%!

0!

20.000!

40.000!

60.000!

80.000!

100.000!

120.000!

140.000!

160.000!

180.000!

200.000!

2010! 2011! 2012! 2013!

Investeret!kapital! WACC! ROIC!

TDKK!



!

! 72!

Udviklingen i de forskellige komponenter, kan altså være med til at forklare udviklingen i EVA 

for porteføljeselskaberne. De positive EVA-værdier der i gennemsnit er generet i analyseperioden 

skyldes således, at WACC i gennemsnit har været lavere end ROIC. Dog skal det holdes for øje, at 

der er ekstreme værdier, der er med til at skabe billedet ovenfor. 23 af selskaberne har generet 

negativ ROIC i minimum ét af årene i analyseperioden, og 19 af selskaberne har en gennemsnitlig 

negativ ROIC i perioden. Eksempelvis har TIA Technology A/S en ROIC i et år på -67%, hvilket 

skyldes en stor negativ investeret kapital. Den negative investerede kapital fremkommer fordi 

selskabet har store likvide beholdninger og store koncernmellemregninger. Dette er ikke 

nødvendigvis negativt, da en negativ investeret kapital og positiv NOPAT vidner om, at man 

formår at tjene penge uden at investere i driften. Negativ investeret kapital fremkommer når der er 

flere driftsrelaterede passiver end driftsrelaterede aktiver (Petersen & Plenborg, 2012). 

4.7 Delkonklusion  

Der ses en tendens til, at de danske kapitalfondsejede selskaber der er medtaget i denne 

afhandlings undersøgelse, har skabt værdi fra 2010–2013, målt ud fra både den gennemsnitlige 

EVA per år per selskab i perioden, samt at medianen ligger på mellem 2,2 og 3,8 millioner kroner 

i alle 4 analyse år. Dog indeholder analysen en del støj i forhold til relativt høje og lave værdier, 

der har betydning for EVA, når den analyseres ud fra forskelige fordelingsparametre. Chr. Hansen 

A/S og Unifeeder A/S har blandt andet hævet det positive resultat betydeligt, men fratrækkes de to 

selskaber, skabes der stadig en gennemsnitlig positiv værdi hvert år per selskab.  

Porteføljeselskaberne ejes af kapitalfonde i 5 forskellige lande, hvoraf danske kapitalfonde er de 

eneste der i gennemsnit ikke har generet en positiv EVA. Dog skal det holdes op imod, at danske 

kapitalfonde ejer 60 selskaber ud af de 73 selskaber, som analysen bygger på. De 21 kapitalfonde, 

som til sammen ejer porteføljeselskaberne, er kategoriseret i 3 forskellige størrelser ud fra kapital 

under forvaltning; under 1 milliard kroner, 1-10 milliarder kroner og over 10 milliarder, hvoraf de 

7 mindste kapitalfonde udelukkende er danske. Opdelingen af EVA ud fra kapitalfondsstørrelse 

viser, at de store kapitalfonde klarer sig bedst, når der både ses på gennemsnit og median. De store 

kapitalfonde består udelukkende af udenlandske, hvor kun én kapitalfond, ud af de 6 kapitalfonde 

der indgår i gruppen, skabte negativ værdi i analyseperioden. De mellemstore kapitalfonde har 

samlet set generet størst værdiforøgelse, men dette skyldes få meget høje EVA-værdier, da 

medianen afspejler at over halvdelen af de 40 selskaber, der indgår i denne gruppe, har mistet 

værdi i analyseperioden.  
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Både opdelingen i brancher og størrelsen af ejerskab af de enkelte selskaber i analysen, tegner 

nogle billeder af værdiskabelsen. Der er nogle brancher, hvori der skabes væsentlig mere værdi 

end andre, når de to outliers Chr. Hansen A/S og Unifeeder A/S medtages. Uden de to selskaber er 

der stadig forskel på, hvor meget værdi der skabes i de forskellige brancher, men det fremkommer 

væsentlig mindre ekstremt. Da PAI Partners ejer under 50% af Chr. Hansen A/S fremkommer der 

et misvisende billede af, at der skabes mere værdi i de selskaber, der ikke er majoritetsejede. 

Udelades Chr. Hansen A/S viser analysen, at der skabes mere værdi i de selskaber der er ejet mere 

end 50%. Uden Chr. Hansen A/S er værdiskabelsen overordnet set dog væsentlig mindre, og det er 

derfor ikke muligt, på baggrund af analysen, endeligt at konkludere på, om ejerandelen har 

betydning for størrelsen af værdiskabelse. 

Ud fra opdelingen af porteføljeselskaberne i brancher viser medianen, at der skabes værdi i over 

halvdelen af porteføljeselskaberne i handel og fremstilling. Dog viser de gennemsnitlige værdier i 

de to brancher, at der har været meget svingende værdiskabelse i de forskellige analyseår. 

Porteføljeselskaberne i handelsbranchen generer i gennemsnit en negativ EVA på 400 tusinde 

kroner hvert år per selskab. Fremstillingsbranchen har derimod en positiv gennemsnitlig EVA på 

532 tusinde kroner per år per selskab, hvor kun EVA i 2012 påvirker gennemsnittet negativt, 

hvilket blandt andet skyldes værdiforringelse på mere end 50 millioner kroner per selskab for 

Hydratech Industries, AH Industries A/S, Logstor og F. Junckers Industries A/S. Disse to brancher 

inkluderer tilsammen 46 porteføljeselskaber, og over halvdelen af disse selskaber har skabt mere 

end 1,7 millioner kroner per år per selskab målt ud fra medianen. 

Teknologibranchen havde en negativ median for værdiskabelsen på 10 tusinde kroner i 2013, hvor 

medianen ellers var positiv de resterende år. Gennemsnittet er dermed samlet positivt for 

branchen, og det må derfor konkluderes, at porteføljeselskaberne i teknologibranchen overordnet 

set har generet positiv værdi. Det samme er gældende for transportbranchen, som kun består af 

Scan Global Logistics A/S, der i gennemsnit har skabt værdi for 12 millioner kroner hvert år i 

analyseperioden.    

Detailhandel viser et billede af en mere svingende branche, med hensyn til værdiskabelse. Der har 

været en gennemsnitlig værdiforringelse på 1,4 millioner kroner per år per selskab i 

analyseperioden. Porteføljeselskaberne har generelt klaret sig bedre i 2010 end i de andre år. 

Servicebranchen er ligeledes karakteriseret ved svingende værdiskabelse med en nedadgående 
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tendens, hvoraf 57% af porteføljeselskaberne i 2010 formåede at skabe positiv værdi, mens kun ca. 

36% af porteføljeselskaberne formåede at skabe positiv værdi i de resterede tre år.  

Dekomponeringen af EVA kan være med til at forklare udviklingen i værdiskabelsen for 

porteføljeselskaber, hvor ROIC primært er grunden til svingende EVA værdier i analyseperioden. 

Dette skyldes, at den gennemsnitlige WACC har ligget på et stabilt niveau, hvilket også har været 

gældende for den investerede kapital, der dog har haft en faldende tendens.  

På baggrund af EVA analysen i indeværende kapitel, er det svært endegyldigt at vurdere, hvad der 

generelt kan forklare værdiskabelsen og størrelsen heraf i porteføljeselskaberne, målt på EVA, ud 

fra de forskellige fordelingsparametre. Analysen ændrer sig markant, hvis man vælger, at 

ekskludere og selektere i selskaberne, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med tallene, som 

alt andet lige må adresseres. Det er derfor fundet relevant at undersøge fordelingsparametrene 

statistisk, for at se om og hvordan de kan forklare EVA for porteføljeselskaberne. Derudover vil en 

kontrolgruppe af sammenlignelige selskaber blive analyseret, så der også vil blive analyseret på 

den relative størrelse af EVA-værdiskabelsen. I analysen af kontrolselskaberne, vil der løbende 

blive sammenlignet med værdier for porteføljeselskaberne fundet i dette afsnit. 
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Kapitel 5  
– EVA Analyse af 
kontrolgruppe 
Kontrolgruppen omfatter 74 selskaber der, ligesom porteføljeselskaberne, er opgjort i 6 

overordnede brancher. Modsat porteføljeselskaberne har selskaberne i kontrolgruppen ikke været 

kapitalfondsejede i analyseperioden. Derudover er ingen af kontrolselskaberne børsnoterede, da 

det ønskelige sammenligningsgrundlag er privatejede selskaber. For at lave en retvisende 

sammenligning af værdiskabelsen, i porteføljeselskaberne og kontrolselskaberne, er EVA udregnet 

ud fra samme fremgangsmåde, som beskrevet i kapitel 3 - Metode bag økonomisk værdiskabelse. 

Selskaberne samt hovedresultaterne for kontrolgruppen er gengivet i appendiks H.  

EVA for kontrolgruppen er nedenfor vist som gennemsnit, median samt øvre og nedre kvartil. 

Figuren viser en stigning i den gennemsnitlige EVA for kontrolselskaberne over den 4-årige 

analyseperiode. I 2010 blev der skabt en gennemsnitlig værdi på 8,8 millioner kroner per 

kontrolselskab, hvilket i 2013 var steget til en gennemsnitlig værdi på 14,8 millioner kroner. De 74 

selskaber kontrolgruppen består af, skabte samlet værdi for 3,5 milliarder kroner i perioden, 

hvilket svarer til, at hvert selskab i gennemsnit har generet en værdi på 11,8 millioner kroner hvert 

år i analyseperioden. Denne værdiskabelse er omtrent 1,2 millioner kroner mindre hvert år end for 

porteføljeselskaberne, der havde et årigt gennemsnit på 13 millioner kroner per porteføljeselskab 

per år. Resultatet på 13 millioner kroner for porteføljeselskaberne per år fremkommer når alle 

selskaberne inddrages, og undlades de såkaldte outliers, der er nævnt i kapital 4 – Eva analyse af 

porteføljeselskaberne, falder den samlede værdi fra 3,5 milliarder kroner til 235 millioner kroner 

for porteføljeselskaberne, og de har dermed skabt mindre værdi end kontrolselskaberne.  

Ligesom for porteføljeselskaberne er der nogle såkaldte outliers, der er stærkt medvirkende til 

størrelsen af den samlede værdiskabelse. Der er selskaber i kontrolgruppen der øger den samlede 

værdiskabelse kraftigt, hvilket også ses på den høje øvre kvartil. Alfa Laval Kolding A/S og 
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Danfoss Power Solution A/S har begge skabt en gennemsnitlig EVA på henholdsvis 147 millioner 

kroner og 229 millioner kroner hvert år i analyseperioden. Udelades disse to outliers fra analysen, 

har hvert selskab i kontrolgruppen i stedet skabt en gennemsnitlig værdiskabelse på 6,8 millioner 

kroner hvert år fra 2010–2013, hvilket er højere end det porteføljeselskaberne har formået at 

skabe, når der også her ses bort fra outliers.  

Figur!19!L!EVA!for!kontrolselskaberne!uden!outliers 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses i figuren, er medianen noget lavere i 2010 end i de resterende år, men stadig positiv, 

hvilket betyder, at over 50% af selskaberne har generet positiv værdi. Den lavere værdi i 2010 

stemmer overens med det lidt lavere gennemsnit for værdiskabelsen, der er i selv samme år. 

Medianen over hele perioden for kontrolselskaberne ligger på et gennemsnit på 3 millioner kroner, 

hvilket er tilnærmelsesvist identisk med den gennemsnitlige median for porteføljeselskaberne. Den 

gennemsnitlig median falder dog til 2,6 millioner kroner, når outliers udelades for 

porteføljeselskaberne, men niveauet anses for at være meget lig, hvilket betyder, at over halvdelen 

af selskaberne i både kontrolgruppen og porteføljeselskaberne generer en årlig værdi på mere end 

2,6 millioner kroner. Medianen for kontrolselskaberne ligger væsentligt under gennemsnittet, 

hvilket afspejler, at der er en del selskaber i kontrolgruppen, der trækker den gennemsnitlige 

værdiskabelse op.   

Det store spread mellem nedre og øvre kvartil afspejler igen, at der er selskaber i kontrolgruppen 

der hæver gennemsnittet markant. Undlades de førnævnte to outliers falder øvre kvartil til 

følgende: 
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Tabel 8 - Øvre kvartil for kontrolselskaberne 

TDKK 2010 2011 2012 2013 

Øvre kvartil uden outliers 28.337 28.954 34.304 43.394 

Kilde: Egen tilvirkning 

Fokuseres der derfor på de 25% af selskaberne, der har skabt mest værdi i både 

porteføljeselskaberne og kontrolgruppen, uden outliers, ses der en tendens til, at kontrolgruppen 

overordnet har generet mere værdi samlet set i perioden.  

Nedre kvartil har haft en mere stabil udvikling i analyseperioden, hvilket illustrerer, at de selskaber 

der har genereret negativ værdi, fortsat stabilt har skabt værdiforringelse i perioden. I 2013 var den 

nedre kvartil på –15,9 millioner kroner, hvilket skyldes at Gate Gourmet Denmark A/S mistede 

værdi for 149,7 millioner kroner, hvilket blandt andet skyldes høje afskrivninger på bygninger 

samt negativ egenkapital. Men overordnet har de 25% af selskaberne, der har mistet mest værdi, 

mistet mindre i forhold til porteføljeselskaberne, hvor nedre kvartil i alle årene har ligget i 

intervallet –26,4 millioner kroner til –45,8 millioner kroner.   

5.1 Kontrolgruppen opdelt i brancher 

Figur 19 i ovenstående afsnit giver et billede af, at der både er selskaber hvori der skabes positiv 

og negativ værdi. Vi vælger derfor, ligesom for porteføljeselskaberne, at dele selskaberne 

yderligere op, for at forsøge at give et bedre overblik over værdiskabelsen overordnet set. Ligesom 

for porteføljeselskaberne, er kontrolselskaberne blevet inddelt i 6 overordnede brancher. Den 

valgte opdeling af brancher er sket ud fra branchekoder på Navne & Numre Erhverv, selskabernes 

årsrapporter, herunder ledelsesberetninger, og inspiration fra DVCA’s årsrapport 2014. 

I nedenstående figur 20 er de gennemsnitlige EVA-værdier, for de overordnede brancher, opstillet 

for kontrolgruppen og porteføljeselskaberne. Dog er de to største outliers for kontrolselskaberne, 

Alfa Laval Kolding A/S og Danfoss Power Solutions, og for porteføljeselskaberne, Chr. Hansen 

A/S og Unifeeder A/S, ikke medtaget, da disse antages at give støj.  
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Figur 20 - Gennemsnitlig EVA per branche for kontrolselskaberne fra 2010-2013 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figuren, er der øjensynligt ikke nogen trend eller sammenhæng i, hvor gode 

porteføljeselskaberne og kontrolselskaberne er til at skabe værdi igennem EVA, når der kigges på 

overordnede brancher. For kontrolselskaberne kan det dog observeres, ud over for kategorien 

transport, at værdiskabelsen i brancherne er positiv. Værdiskabelsen for porteføljeselskaberne er 

mere uregelmæssig målt over de 6 brancher ved øjenkast. Nedenfor vil de forskellige brancher 

blive gennemgået og analyseret for begge grupper af selskaber, og senere i afhandlingen vil de 

fundne EVA-værdier, for alle selskaberne, blive undersøgt nærmere i en statistisk analyse. 

5.1.1 Transport 

Kontrolgruppen for transportbranchen består af 3 selskaber, der i gennemsnit har skabt positiv 

EVA-værdi på 3,8 millioner kroner per selskab per år i analyseperioden. Porteføljeselskaberne, 

inden for samme branche, har i perioden gennemsnitligt skabt værdi for 12 millioner kroner per 

selskab, men tilfældet er også, at der kun er ét enkelt selskab i denne branche for 

porteføljeselskaberne. Derfor foreligger der en væsentlig usikkerhed og tvivlsom signifikans i 

resultaterne for denne branche. Denne usikkerhed vil blive forsøgt udlignet i en senere statistisk 

analyse, hvor alle selskabernes resultater vil indgå samlet. Gennemsnitlige EVA-værdier årligt og 

samlet fremgår af figur 21 nedenfor. 

Transportbranchen er en branche i Danmark, der altid har haft det svært grundet pressede priser og 

kraftig konkurrence, ifølge PWC (2013). Ifølge PwC’s virksomhedsanalyse af transportbranchen, 

er cirka 13 % af selskaberne i transportbranchen tabsgivende, hvilket bygger på en analyse af 30 

!3.848!!!!! !4.330!!!!!

!8.656!!!!!
!10.123!!!!!

!2.599!!!!!

I147!!!!!

!11.980!!!!!

I403!!!!!

I7.861!!!!!

!532!!!!! !270!!!!!

!4.761!!!!!

I10.000!!!!!

I5.000!!!!!

!I!!!!!!!

!5.000!!!!!

!10.000!!!!!

!15.000!!!!!

Transport! Handel! Detailhandel! Fremstilling! Service! Teknologi!

Kontrolselskaber! Porteføljeselskaber!

TDKK!



!

! 79!

selskaber fra transportbranchen i Danmark (PwC, 2013). Den gennemsnitlige EVA for 

porteføljeselskaberne er på 12 millioner kroner for transportbranchen, hvilket kun omfatter ét 

selskab, Scan Global Logistics, da Unifeeder A/S, med en gennemsnitlig EVA på 259,5 millioner 

kroner i perioden, ikke antages at være sammenlignelig med kontrolgruppens selskaber. Scan 

Global Logistics har således genereret mere værdi end kontrolgruppen, men det er svært at 

konkludere noget konkret, da Scan Global Logistics har haft en meget svingende værdiskabelse på 

henholdsvis 17,3 millioner kroner i 2010, - 1,9 millioner kroner i 2011, 8 millioner kroner i 2012 

samt 24,5 millioner kroner i 2013. Tillige er der væsentlig forskel på én virksomheds 

gennemsnitlige værdiskabelse og gennemsnittet af 3 kontrolselskabers værdiskabelse, og det kan 

diskuteres om der foreligger et signifikant sammenlignelighedsgrundlag.  

Som det fremgår af nedenstående figur 21 for kontrolselskaberne, er der en blandet tendens i 

udviklingen i gennemsnitlig årlig EVA, der i 2010 og 2012 var positiv og i 2011 og 213 var 

negativ. Dette tyder på, at der ikke er en umiddelbar sammenhæng imellem udviklingen i 

kontrolselskaberne og porteføljeselskaberne. Fælles for de to grupper er dog, at der er samlet 

positiv gennemsnitlig værdiskabelse i perioden. 

Figur 21 - Sammenligning for transportbranchen 

 
Kilde:!Egen!tilvirkning!

5.1.2 Handel 

Kontrolgruppens selskaber der operer indenfor handel, har i hele analyseperioden skabt positiv 

værdi, som det ses i figuren. Derimod har porteføljeselskaberne i gennemsnit mistet værdi, hvilket 
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jf. Kapitel 4 – EVA analyse af porteføljeselskaberne. Udelades Sikane A/S’ EVA-værdi for 2013, 

giver det et andet billede jf. figur 23. De sidste to søjler indikerer den gennemsnitlige 

værdiskabelse per år per selskab i perioden 2010-2013. 

Figur 22 - Sammenligning af EVA for handel 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 23 - Sammenligning af EVA for handel uden Sikane A/S i 2013 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses klarede kontrolselskaberne det samlet set godt i alle årene, hvor kun 3 selskaber ud af 

13 generede akkumuleret negativ værdi i perioden. Således var værdiskabelsen i analyseårene 

tilnærmelsesvis stabil med gennemsnitlig positiv værdiskabelse på 4,3 millioner kroner årligt per 

kontrolselskab. Uden Sikane A/S’ værdi i 2013 er den gennemsnitlige værdiskabelse for 

porteføljeselskaberne i perioden tilnærmelsesvist tæt på den for kontrolselskaberne. Den 

gennemsnitlige værdiskabelse for porteføljeselskaberne er således 3 millioner kroner per selskab 
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per år. Medtages Sikane A/S’ EVA-værdi for 2013 bliver resultatet væsentlig forringet, og den 

gennemsnitlige værdiskabelse vil være negativ på - 400 tusinde kroner.  

Udviklingen i EVA viser tendens til, at der skabes øget værdi over årene i perioden, vist ved to 

trendlines i figur 23, både for kontrolselskaberne og porteføljeselskaberne, når Sikane A/S’ EVA-

værdi for 2013 udelades. Faktisk er trendlinjen for porteføljeselskaberne stejlere stigende end 

trendlinjen for kontrolselskaberne, hvilket skyldes samlet negativ værdiskabelse i både 2010 og 

2011 og samlet positiv værdiskabelse i 2012 og 2013 for porteføljeselskaberne. Intuitivt giver det 

god mening, at der er en opadgående trend fra 2010-2013 for begge grupper, da den generelle 

økonomi i samfundet forbedredes i hvert af årene efter finanskrisen, og når økonomien forbedres 

forbruges og handles der mere. 

Ud fra figur 23 ovenfor antages det, at kontrolselskaberne og porteføljeselskaberne kvalitativt 

viser samme tendens for handelsbranchen, når Sikane A/S’ EVA-værdi for 2013 udelades, om end 

der skabes mere værdi i kontrolselskaberne i perioden.  

5.1.3 Detailhandel 

Det ses af figur 24, at kontrolselskaberne for detailhandel gennemsnitligt har formået at skabe 

positiv EVA i alle årene i analyseperioden. Det modsatte gør sig gældende for 

porteføljeselskaberne indenfor samme branche, hvori der i perioden gennemsnitligt er skabt en 

værdiforringelse i hvert af årene.  

I en graf fra Danmarks Statistik, som ses i appendiks I, ses det, at udviklingen i 

detailhandelsbranchen målt på omsætningsindeks, har været jævnt stabilt i perioden siden 2008 

(Statistikbanken, 2015b). Dette vidner om en stabil branche, selvom det ikke er omsætning og 

udviklingen heri der måles på i denne afhandling. Ud fra gennemsnitlige årlige EVA-værdier for 

kontrolselskaberne fremgår det, at udviklingen har været tilnærmelsesvis stabil for EVA i 2010 på 

11,6 millioner kroner, 2011 på 6,2 millioner kroner, 2012 på 8,8 millioner kroner og 2013 på 8,1 

millioner kroner, hvilket ses af figur 24. For porteføljeselskaberne er udviklingen i EVA også 

tilnærmelsesvis stabil, på nær i 2010, dog med modsatrettet negativ værdiskabelse i alle årene. 

Således bliver den gennemsnitlige værdi for EVA i perioden for kontrolselskaberne og 

porteføljeselskaberne tæt på lige stor, men med modsat fortegn. Gennemsnitlig EVA for 

kontrolselskaberne er i perioden 8,7 millioner kroner per selskab per år og for 

porteføljeselskaberne er tallet -7,9 millioner per år per selskab. 
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Figur 24 - Sammenligning af EVA for detailhandel 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Det lader ikke til at der er nogen sammenhæng imellem værdiskabelse i kontrolgruppen og 

porteføljeselskaberne ud fra en kvalitativ analyse. De gennemsnitlige EVA-værdier for de to 

grupper er så forskellige, at det må antages, at detailhandelsselskaber ikke har tjent med at være 

kapitalfondsejede, men er tjent med at være under anden privat ejerform. Selskaberne i denne 

branche vil indgå i den samlede statistiske analyse, hvor antagelsen er, at deres EVA-værdier vil 

påvirke analysen i retning af en konklusion, der ikke viser en fordel ved kapitalfondsejerskab. 

5.1.4 Fremstilling 

Fremstillingsbranchen er den største branche målt på antal selskaber i analysen. Det ses af figur 

25, at kontrolselskaberne har oplevet en stabilt stigende gennemsnitlig værdiskabelse per selskab 

per år i analyseperioden, hvorimod porteføljeselskaberne har oplevet blandet værdiskabelse i 

perioden.  

I alle årene har kontrolselskaberne formået at skabe gennemsnitlig positiv værdiskabelse. Således 

er det den af de 6 overordnede brancher der har størst gennemsnitlig værdiskabelse for 

kontrolselskaberne, med en gennemsnitlig værdiskabelse på 10,1 millioner kroner per selskaber 

per år i perioden. Faktisk kunne de gennemsnitlige EVA-værdier være væsentlig højere, hvis ikke 

vi havde valgt at udelade Alfa Laval Kolding A/S og Danfoss Power Solution A/S, der skabte 

gennemsnitlige EVA-værdier på henholdsvis 147,1 og 229,5 millioner kroner hvert år i 

analyseperioden. Grundet størrelsen af værdiskabelsen for disse to selskaber, anses de for outliers 
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der vil skrævvride det overordnede billede af værdiskabelsen, da de ikke er repræsenterende for 

det generelle udsnit af kontrolselskaber i fremstillingsbranchen. 

Figur 25 - Sammenligning af EVA for fremstilling 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 25 ses det, at kontrolselskaberne fra år 2010-2013 har formået gradvist at øge den 

gennemsnitlige værdiskabelse, hvilket fremgår af trendlinjen for kontrolselskaberne. Der er blot 8 

ud af 34 kontrolselskaber i branchen, der har skabt negativ økonomisk værdi samlet i perioden, og 

i de kontrolselskaber der har skabt negativ værdiskabelse, har værdien heraf været mindre negativ 

end de positive EVA-værdier skabt af de resterende 26 selskaber. Såedes har OFS Fitel Denmark 

ApS formået at skabe samlet negativ værdiskabelse på -30,7 millioner kroner i hele perioden, 

hvorimod Converse Scandinavia A/S har formået at skabe en samlet EVA-værdi i perioden på 

314,6 millioner kroner. Det øverste kvartil af kontrolselskaberne har skabt væsentlig mere værdi 

end selskaberne i det nedre kvartil. 

Udviklingen i de gennemsnitlige EVA-værdier er for porteføljeselskaberne udpræget anderledes. I 

alle fire år, på nær 2012, er der skabt positive gennemsnitlige EVA-værdier, men de er væsentlig 

mindre end værdierne for kontrolselskaberne. Den generelle tendens for porteføljeselskaberne er, 

at der i perioden gradvist er skabt mindre værdi i løbet af årene, hvilket også ses ud fra trendlinjen 

for porteføljeselskaberne i figur 25. Således har porteføljeselskaberne formået at skabe en 

gennemsnitlig værdiskabelse på 0,5 millioner kroner per selskab per år. Der er skabt gennemsnitlig 

positiv værdi, men væsentlig mindre end de 10,1 millioner kroner per selskab skabt af 

kontrolselskaberne. 
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5.1.5 Service 

Som det fremgår af figur 26, generede kontrolgruppen en gennemsnitlig EVA i perioden på 

omkring 2,6 millioner kroner årligt, hvorimod porteføljeselskaberne lå meget tæt på break-even, 

hvor der i gennemsnitlig hverken blev skabt eller mistet værdi. Som førnævnt i kapital 4, lavede 

Transmedica A/S en værdiforringelse på 137,8 millioner kroner i 2013, grundet afskrivninger, 

hvorfor dette resultat påvirker gennemsnittet for service gruppen meget. Undlades Transmedica 

A/S i 2013, ser værdiskabelsen for henholdsvis kontrolgruppen og porteføljeselskaberne ud som 

vist i følgende figur.  

Figur 26 - Sammenligning af EVA for service 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Figuren indikerer, at der i gennemsnit er blevet skabt positiv værdi for begge grupper i 

analyseperioden, samt at niveauet for værdiskabelsen i alle årene har været meget identisk, 

undtagen i 2012. Kontrolgruppens EVA per selskab blev i 2012 negativ grundet værdiforringelse 

fra GATE Gourmet Denmark A/S på 149,7 millioner kroner, hvilket primært skyldes meget store 

afskrivninger i det pågældende år samt negativ egenkapital.  

Medianen i begge grupper er meget svingende, hvilket antyder ustabilitet. Medianen ligger 

generelt under gennemsnittet for hvert år, hvilket indikerer, at nogle af selskaberne trækker 

værdiskabelsen op. I 2010 samt 2013 har 50% af selskaberne mistet værdi for begge grupper, 

hvorimod over halvdelen af selskaberne formåede at skabe værdi i både 2011 og 2012 på over 2,2 

millioner kroner.  
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Tabel 9 - Medianen for service branchen 

Median, TDKK 2010 2011 2012 2013 
Kontrolgruppe -1.294 2.567 3.167 -657 
Porteføljeselskaber -549 2.663 2.238 135 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra dette afspejles der et billede af, at servicebranchen i gennemsnit har formået at skabe værdi 

i analyseperioden, dog var 2010 og 2013 mindre gode år for både kontrolgruppen og 

porteføljeselskaberne. Der ses derfor en tendens til usikkerhed i servicebranchen, med små værdier 

af værdiskabelse i forhold til den samlede kontrolgruppe bestående af de 6 brancher, jf. figur 24 

5.1.6 Teknologi 

Grafen indikerer en meget svingende værdiskabelse for både kontrolgruppen og 

porteføljeselskaberne, dog formåede porteføljeselskaberne at opretholde en mere stabil 

værdiskabelse i 2012 og 2013. Chr. Hansen A/S, der ellers hører til teknologi branchen, indgår 

ikke i denne graf, da de har skabt mere end 642 millioner kroner i gennemsnit hvert år, og giver 

meget støj til analysen.  

Figur 27 - Sammenligning af EVA for teknologi 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
Grafen viser, at der i gennemsnit er skabt positiv værdi for porteføljeselskaberne, hvorimod 

kontrolselskaberne i gennemsnit har mistet værdi. Medianen i nedenstående tabel viser, at den 

store negativ værdi  i 2010 ikke var gældende for størstedelen af kontrolselskaberne, men i stedet 

DanDomain A/S og Hardi International A/S der var grunden til dette med deres værdiforringelse 

I10.000!!!!!

I5.000!!!!!

!I!!!!!!!

!5.000!!!!!

!10.000!!!!!

!15.000!!!!!

EVA!I!2010! EVA!I!2011! EVA!I!2012! EVA!I!2013! Gns!EVA!

(2010I2013)!

Kontrolgruppe! Porteføljeselskaber!

Linear!(Kontrolgruppe)! Linear!(Porteføljeselskaber)!

TDKK!



!

! 86!

på henholdsvis –20,9 millioner kroner og –25 millioner kroner. Den højere værdiskabelse for 

porteføljeselskaberne blev hovedsageligt skabt i 2012, hvor medianen lå på over 18 millioner 

kroner. Sonion A/S, TIA Technology A/S og Union Engineering Holding A/S skabte alle over 18 

millioner kroner i værdi, hvor Blip Systems A/S og Secunia ApS i selv samme år mistede værdi 

for henholdsvis -2,7 millioner kroner og -13,6 millioner kroner.  

Tabel 10 - Medianen for teknologi branchen 

 
 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det kan konkluderes, ud fra ovenstående graf og tabel, at kontrolgruppen har haft nogle outliers i 

løbet af analyseperioden, der både har trukket gennemsnittet op og ned. I 2010 lå medianen på -

217 tusinde kroner, men trods dette lå gennemsnittet på –5,7 millioner kroner, hvor DanDomain 

A/S og Hardi International A/S var grunden til dette med deres værdiforringelse på henholdsvis  -

20,9 millioner kroner og -25 millioner kroner. I 2011 lå medianen på 4,2 millioner kroner, men 

Alk-Abelló A/S skabte 71, 4 millioner kroner i værdi, hvilket var hovedårsagen til et gennemsnit 

på 10,6 millioner kroner. Dette ustabile niveau kommer også til udtryk for porteføljeselskaberne 

igennem medianen, og det må derfor konkluderes at branchen er forbundet med meget stor 

usikkerhed. Dog har porteføljeselskaberne i gennemsnit formået at skabe mest værdi.  

5.2 Dekomponering af EVA 

Ligesom for porteføljeselskaberne ønskes det, at se på og vurdere udviklingen i de enkelte 

komponenter i EVA for kontrolselskaberne. Da EVA i denne afhandling fremkommer ved en 

række kvalificerede skøn over blandt andet WACC, er det relevant at se på hvilke af de tre 

komponenter, investeret kapital, WACC og ROIC, som er udslagsgivende for de gennemsnitlige 

EVA-værdiers størrelser. Værdierne findes i appendiks D.8. 

Figur 28 viser udviklingen i de tre komponenter. Sammenlignes figur 28 med figur 18 fra afsnittet 

omkring dekomponering af EVA for porteføljeselskaberne, fremgår det at de to figurer ligner 

hinanden, hvad angår udvikling og tendens. Dette kan være et vidnesbyrd om, at de to grupper af 

selskaber har et godt sammenlignelighedsgrundlag. 

Median, TDKK 2010 2011 2012 2013 

Kontrolgruppe -217 322 525 277 
Porteføljeselskaber 2.345 3.177 18.060 -10 
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Figur 28 - Udvikling i EVA komponenter for kontrolselskaberne 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Udviklingen i investeret kapital er tilnærmelsesavis stabil, dog med en lille faldende tendens. Det 

ses, at der fra 2010-2012 er små årlige fald og at der i 2013 er en lille stigning, men at spændet går 

fra 101,3-115,2 millioner kroner, hvilket må betegnes som et lille spænd. Dette niveau ligger under 

niveauet for porteføljeselskaberne, men udviklingen og tendensen, som viser et mindre fald over 

årene, er tilnærmelsesvis ens de to grupper imellem.  

De gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger (WACC) ligger ganske stabilt i perioden, målt på 

gennemsnit for kontrolselskaberne. Det årlige gennemsnitlige niveau ligger på tilnærmelsesvis på 

5%. Der er et spænd på 5,5-6,2% fra højeste til laveste gennemsnit, hvilket er et mindre spænd end 

for porteføljeselskaberne (4,8-6,0%). Dog er udviklingen i WACC stabil og tilnærmelsesvis ens 

for de to grupper af selskaber. Dette giver god mening, da mange af forudsætningerne og 

opbyggelsen af WACC er ens for de to grupper, jf. afsnit 3.7. 

ROIC er ligesom for porteføljeselskaberne det mest volatile parameter i EVA-værdierne for 

kontrolselskaberne. Udviklingen og tendensen viser nogenlunde samme ustadighed for ROIC som 

for porteføljeselskaberne. Dog er udsvingene og dermed spændet mindre for kontrolselskaberne. 

Den gennemsnitlige ROIC ligger på 22% for kontrolselskaberne, hvilket er højere end for 

porteføljeselskaberne (18,8%). Den højere ROIC for kontrolselskaberne skyldes, at der er færre 

selskaber med negativ ROIC. Der er ekstreme værdier blandt selskaberne, både positive og 

negative, som mere eller mindre udligner hinanden. Eksempelvis havde DanDomain A/S en 

negativ ROIC på -342% i 2012, hvilket skyldes negativ investeret kapital, som er fremkommet i 

kraft af, at der er flere driftsrelaterede passiver end driftsrelaterede aktiver. Modsat havde et 
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selskab som Damcos A/S eksempelvis en ROIC på 208% i 2011, hvilket skyldes stor NOPAT i 

forhold til investeret kapital.  

Udviklingen i de forskellige komponenter kan altså være med til at forklare udviklingen i EVA for 

kontrolselskaberne. De positive EVA-værdier der i gennemsnit er generet i perioden skyldes, at 

WACC i gennemsnit har været lavere end ROIC, og at den investerede kapital i gennemsnit har 

været positiv. Dog skal der holdes for øje, at det er ekstreme værdier, der er med til at skabe 

billedet som nævnt ovenfor, ligesom at 17 af selskaberne har generet negativ ROIC i minimum ét 

af årene i analyseperioden, og 12 af selskaberne har en gennemsnitlig negativ ROIC i perioden. 

5.3 Delkonklusion 

Ligesom det var tilfældet for porteføljeselskaberne, viser EVA-værdierne for kontrolselskaberne, 

at der i gennemsnit er skabt positiv værdi per selskab per år i analyseperioden. Således har 

kontrolselskaberne i gennemsnit formået at skabe positiv værdi efter omkostninger til finansiering 

af selskaberne, som jo netop er definitionen af EVA. De gennemsnitlige årlige EVA-værdier viser 

sig tilmed gradvist stigende i perioden.  

De gennemsnitlige EVA-værdier ligger over medianerne i hele perioden, hvilket afspejler, at en 

del af selskaberne trækker gennemsnittet op, som det også er gældende for porteføljeselskaberne. 

Den gennemsnitlige median i de to grupper af selskaber er tilnærmelsesvis ens, hvilket indikerer 

sammen middeltendens de to grupper imellem. Der er således selskaber i begge grupper, der 

formår at generere rigtig meget værdi, hvorfor øvre kvartil ligger så højt for begge grupper. Dog er 

der i øvre kvartil for kontrolgruppen skabt mere værdi end øvre kvartil for porteføljeselskaberne, 

når der vel og mærke ses bort fra outliers. 

Kontrolselskaberne er blevet opdelt i brancher ligesom tilfældet var for porteføljeselskaberne. 

Dette har gjort det muligt at dekomponere EVA-værdiskabelsen i segmenterede afsnit, for at se på 

hvilke brancher der trækker gennemsnittet op henholdsvis ned, og for at kaste lys over de enkelte 

selskaber der påvirker resultaterne mere end andre. 

I transportbranchen indgår ganske få selskaber, hvilket betyder, at der er større usikkerhed ved 

sammenligning imellem selskaberne. Ikke desto mindre viser analysen, at porteføljeselskaberne 

har skabt mere værdi end kontrolselskaberne, om end begge grupper har skabt positiv 

gennemsnitlig EVA. Inden for handel, detailhandel og fremstilling har kontrolselskaberne i 
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udpræget grad formået at skabe mere værdi end porteføljeselskaberne. Væsentlig flere selskaber 

indgår i disse tre brancher, hvorfor der i højere grad end for transportbranchen kan tillægges en 

større grad af validitet og reliabilitet til EVA-resultaterne i de tre brancher. I de tre brancher indgår 

således ca. 2/3 af kontrolselskaberne. Set i lyset af dette, må der tillægges stor værdi på EVA-

resultaterne for disse brancher, da de vægter 2/3 af den samlede pulje af kontrolselskaber. Inden 

for servicebranchen har porteføljeselskaberne formået, at skabe mere værdi end 

kontrolselskaberne, men den gennemsnitlige EVA-værdi i perioden er tilnærmelsesvis ens for de 

to grupper. Medianen for de to grupper viser samme tendens i de forskellige år, hvilket også er 

indikation på, at de to grupper er sammenlignelige. Den sidste branche, teknologi, er den eneste 

branche hvori de medtagne kontrolselskaber skaber negativ værdi. Porteføljeselskaberne inden for 

samme branche formåede at skabe positiv værdi hen over perioden. På trods af en væsentlig 

forskel i den gennemsnitlige EVA-værdi for de to grupper, så viser udviklingen i EVA en nærmest 

identisk stigende trendlinje, målt på hældningen i de to trendlinjer. 

Samlet set viser resultaterne i analysen, at udelades outliers i datasættene for både kontrolgruppen 

og porteføljeselskaberne, så har kontrolselskaberne skabt størst gennemsnitlig EVA-værdi per 

selskab per år i perioden. Medtages outliers i begge datasæt er konklusionen modsatrettet. 

Grunden til dette er, at outliers for porteføljeselskaberne er mere ekstreme end de for 

kontrolselskaberne. Således peger analysen på, at det er kontrolselskaberne, der har formået at 

skabe mest økonomisk værdi, men det kan ikke endeligt konkluderes ud fra EVA som stand alone 

mål. Den statistiske analyse vil derfor medtage en række faktorer som kan tænkes at kunne 

forklare værdiskabelsen. 

Sammenlignes dekomponeringen for de to grupper, ser de ens ud i udvikling og tendens. 

WACC’en er fundet ud fra ens forudsætninger, hvorfor det giver god mening, at udviklingen er 

ens for begge grupper. Udviklingen for investeret kapital, er ligeledes tilnærmelsesvis ens, dog 

ligger niveauet for kontrolselskaberne lidt under porteføljeselskaberne. ROIC er det mest volatile 

parameter i EVA-værdierne, hvilket hovedsageligt er med til, at forklare udviklingen i EVA 

værdierne. ROIC har konsekvent oversteget WACC’en, hvilket indikerer, at der i gennemsnit har 

været positiv EVA.  
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Kapitel 6 
– Sammenfattende statistisk 
analyse 
I indeværende afsnit forsøger vi at afdække og belyse, hvilke faktorer der statistisk kan forklare 

EVA. Der er to scenarier der ønskes undersøgt i indeværende kapitel. Først og fremmest vil vi 

gerne undersøge, hvilke faktorer der påvirker og kan forklare den gennemsnitlige EVA for 

porteføljeselskaberne. Dette vil blandt andet ske på baggrund af kapitel 4, hvori vi ud fra 

kvalitative analyser på de beregnede EVA-værdier, har forsøgt at forklare og belyse EVA ud fra en 

praktisk og teoretisk tilgang. Der er i kapitel 4 fundet belæg for, hvordan en række faktorer kan 

forklare EVA, og en statistisk analyse vil kunne bekræfte eller afkræfte tidligere fund i 

afhandlingen. Heraf vil vi til slut kunne give en tilnærmelsesvis konklusion på, hvad der driver 

værdiskabelse i porteføljeselskaber.  

Dernæst vil vi sammenholde og undersøge, i hvilke selskaber der skabes mest værdi, 

porteføljeselskaber eller kontrolgruppens selskaber bestående af andre privatejede ikke-

kapitalfondsejede selskaber. Der er i kapitel 5 fundet belæg for, hvordan EVA for 

kontrolselskaberne kan forklares ud fra brancher, da dette er et fælles 

sammenlignelighedsgrundlag de to grupper af selskaber imellem. Sammenlignelighedsgrundlaget i 

form af brancherne er frembragt, da kontrolselskaberne blandt andet er fundet ud fra samme 

branchekoder som porteføljeselskaberne. Det ønskes at nå frem til en tilnærmelsesvis reliabel 

konklusion på, hvilken af de to grupper af selskaber der klarer sig bedst, og dermed forsøge at 

bekræfte eller afkræfte, om det er favorabelt for selskaber, at være ejet af en kapitalfond eller ej, 

ud fra vores stikprøve og data. 
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6.1 Statistisk analyse af EVA for porteføljeselskaberne 

Vi har i afhandlingens hidtidige kapitaler fundet frem til, at porteføljeselskaberne formår at skabe 

gennemsnitlig positiv værdi i perioden 2010-2013, målt ved EVA. Der er dog stor forskel på hvor 

meget værdi, både positiv og negativ, porteføljeselskaberne har skabt, og dermed også forskel i, 

hvor gode kapitalfondene der ejer selskaberne, er til at skabe værdi. Det er derfor interessant, at se 

på hvilke faktorer der kan forklare EVA og disse faktorers betydning for de gennemsnitlige EVA-

værdier for porteføljeselskaberne i perioden. 

I afhandlingens kapitel 4 er der opstillet kvalitative analyser over størrelsen og betydningen af de 

beregnede EVA-værdier, hvilket først er sket ud fra, om kapitalfondene der ejer de enkelte 

porteføljeselskaber, er danske eller udenlandske, og hvor stor en andel kapitalfondene ejer af 

porteføljeselskaberne. Hertil er der også analyseret på, hvor meget EVA-værdi der er skabt i den 

analyserede periode ud fra entryår. Med entryår refereres der til det år kapitalfondene har opkøbt 

de enkelte porteføljeselskaber. Dernæst er EVA analyseret ud fra kapitalfondsstørrelse, da vi 

ønsker at undersøge, om kapitalfondenes størrelse har betydning for størrelsen af den værdi der 

skabes. Derefter er EVA analyseret ud fra, hvor stor en ejerandel kapitalfondene har i de enkelte 

porteføljeselskaber. Til sidst er EVA-værdierne analyseret ud fra brancheopdeling, da en 

dekomponering heraf muligvis vil kunne fortælle mere om, hvilken type selskaber der skaber mest 

værdi. Der er skabt en regressionsmodel på baggrund at ovenstående. 

6.1.1 Den statistiske models variable 

I den statistiske analyse af EVA-værdierne, vil ovenstående faktorer blive medtaget som 

uafhængige variable til den afhængige variable. De gennemsnitlige EVA-værdier per 

porteføljeselskab fungerer som den afhængige variabel, da det er denne vi ønsker at undersøge. En 

yderligere uafhængig variabel, som vi ikke tidligere har beskrevet EVA ud fra, nemlig alderen på 

kapitalfonden, medtages i denne analyse, da det er interessant at se på, om kapitalfondens evne til 

at skabe værdi skyldes deres levetid, og dermed erfaring. Der vil blive udarbejdet en kvantitativ 

analyse baseret på ovenstående, sammenholdt med teori og praktisk forståelse inden for 

økonometri og kapitalfondsuniverset. Variablene kan findes i appendiks K.1. 

6.1.1.1 Modellens afhængige variabel 

Den afhængige variabel er i denne undersøgelse den gennemsnitlige EVA per porteføljeselskab i 

analyseperioden. EVA er, som tidligere i afhandlingen nævnt, et mål for den indtjening et selskab 
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genererer efter hensynstagen til kapitalomkostningerne til finansiering af selskabet, og er et 

anerkendt performancemål for selskaber (Stewart, 1991). Der er således tale om den ”rene” 

værdiskabelse der sker i et selskab, da målet tager højde for, hvor stor forrentning et selskab opnår 

af den investerede kapital. I den investerede kapital er der omklassificeret balanceposter således, at 

der fremkommer et retvisende billede af den investerede kapital.  

71 porteføljeselskaber indgår som en del af analysen i indeværende afsnit. Chr. Hansen A/S og 

Unifeeder A/S er udeladt, da disse to er fundet til at være outliers, grundet deres meget høje EVA-

værdier. Porteføljeselskaberne der er medtaget i analysen, er udvalgt ud fra et kriterie der går på, at 

de har været kapitalfondsejet i minimum 3 på hinanden følgende år, således at ingen af 

porteføljeselskaberne er opkøbt efter 2010 eller frasolgt i perioden 2010-2013. 

6.1.1.2 Modellens uafhængige variable 

Ejerskabsnationalitet 

Porteføljeselskaberne der indgår i analysen er ejet af 21 forskellige kapitalfonde, danske som 

udenlandske. 60 porteføljeselskaber var i perioden ejet af danske kapitalfonde og 11 var ejet af 

udenlandske kapitalfonde. Således er der en overvægt af danskejede porteføljeselskaber, hvilket 

virker naturligt, da afhandlingens omfang udelukkende vedrører danske porteføljeselskaber. I en 

undersøgelse lavet af Finans.dk forelægger der evidens for, at danske kapitalfonde historisk set 

ikke har levet op til investorernes krav og forventninger, og således generelt set har 

underperformet i mange år i forhold til udenlandske kapitalfonde. Robert Spliid har i den 

forbindelse udtalt, at ”Danske kapitalfonde har generelt set ikke klaret sig bedre end 

aktiemarkedet” (Martini, Høberg, & Johansen, 2015a). Derudover har Henrik Nøhr Poulsen, 

investeringsdirektør i Industriens Pension udtalt, at ”Når vi benchmarker dem mod eksempelvis 

aktiemarkedet eller udenlandske kapitalfonde, så leverer mange af dem ikke et tilfredsstillende 

afkast” (Martini et al., 2015a). 

På baggrund af resultaterne fra den kvalitative analyses afsnit 4.1, hvorfra vi fandt indicier på, at 

de udenlandske kapitalfonde klarer sig bedre end de danske, sammenholdt med ovenstående, er 

vores forventning, at det vil have en negativ effekt på porteføljeselskabernes EVA at være ejet af 

en dansk kapitalfond. 

Ejerskabsandel 



!

! 93!

Med ejerskabsandel refereres der til den andel, som kapitalfondene i analyseperioden ejede af 

porteføljeselskaberne. Der er stor spredning på, hvor meget de forskellige kapitalfonde ejer af 

porteføljeselskaberne, hvilket skyldes forskelle i investeringsfokus, men også 

porteføljeselskabernes størrelser, da det er alt andet lige kræver mere kapital, at investere i et stort 

selskab sammenlignet med en mindre. Der er i denne del af analysen lagt op til, at vurdere 

ejerskabsstørrelse ud fra ejerskab på over/under 50% af de enkelte porteføljeselskaber. 

Denne variabel lægger sig tæt op ad teorien om det aktive ejerskab og kontrol over 

porteføljeselskaber. Som det er beskrevet i afsnit 2.5, er det en afgørende faktor for at skabe de 

forventede resultater, at der skabes sammenfaldne interesser imellem ledelse, bestyrelse og 

kapitalfond. Denne proces styres bedst ved at opnå majoritet i porteføljeselskabet, da kapitalfonde 

generelt ønsker mest mulig indflydelse. Investeringshorisonten er som oftest kort, og derfor må 

forbedringer på det operationelle og finansielle plan hurtigt iværksættes. Dette kaldes 

salgsmodning, og beskriver den proces, hvormed kapitalfonde optimerer deres porteføljeselskaber, 

for i sidste ende at skabe størst muligt afkast til deres aktionærer. 

Det må formodes, at kapitalfondes ønske om styring af opkøbte selskaber, alt andet er en stærk 

drivkraft, når de screener markedet for opkøbsmuligheder. I afsnit 4.5 fandt vi indicier på, at der 

skabes mere værdi i de porteføljeselskaber der er ejet mere end 50% (når ekstreme værdier 

udelades), målt ved gennemsnitlig EVA per porteføljeselskab. Forventningen er således, at 

ejerskabsandelen vil have en positiv forklarende effekt på EVA. 

Kapitalfondsstørrelse 

Med afsæt i eksisterende teori og litteratur om kapitalfonde, og hvordan de skaber værdi for deres 

aktionærer og optimerer porteføljeselskaber, hersker der en generel opfattelse af, at jo større 

kapitalfondene er, jo bedre er de til at skabe resultater. Det er sandsynligt, at jo større en 

kapitalfond er, jo bedre er den til at tiltrække kompetente medarbejder, og jo mere viden og know-

how vil den have. Netop kompetente medarbejder og know-how er vigtige parametre for at 

forsøge at optimere porteføljeselskaberne. Kapitalfondsstørrelse er en interessant variabel, når der 

diskuteres værdiskabelse i kapitalfondsejede selskaber, da antallet af opkøb kan give 

stordriftsfordele, samt medføre en større erfaring, der forbindes med et mere kompetent team. 

Omvendt kan det dog være svært for de store kapitalfonde, at finde tilstrækkeligt med attraktive 

investeringsmuligheder, hvilket kan påvirke de store kapitalfondes performance (Phalippou & 
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Zollo, 2005). Derudover finder Aigner et. al. (2008) en signifikant negativ sammenhæng mellem 

kapitalfondsstørrelsen og den interne rente, og Phalippou & Zollo (2009) finder, at der er 

stordriftsulemper ved de store kapitalfonde (Aigner et al., 2008) (Phalippou & Zollo, 2009).  

Den kvalitative analyse i afsnit 4.2 viser, at de små og store kapitalfonde klarer sig bedst når der 

ses på medianen af værdiskabelsen, mens de mellemstore kapitalfonde klarer sig dårligst. Ses der 

på gennemsnittet og medianen klarer de store kapitalfonde sig dog helt klart bedst. Den 

mellemstore gruppe inkluderer over halvdelen af porteføljeselskaberne, og det vurderes derfor 

nødvendigt med en statiske analyse til at be-eller afkræfte om de store kapitalfonde rent faktisk 

klarer sig bedre, målt på even til at skabe værdi. 

Med afsæt i resultaterne fundet i den kvalitative analyses afsnit 4.2 og ovenstående udredning af 

kapitalfondsstørrelsens betydning, forventer vi at kapitalfondsstørrelsens betydning vil have en 

positiv effekt på EVA for porteføljeselskaberne, forstået således, at jo større en kapitalfond er jo 

bedre vil den være til at skabe EVA-værdi i porteføljeselskaberne. 

Entryår 

Som beskrevet i afsnit 2.7, er den typiske investeringshorisont 3-7 år, hvorefter porteføljeselskabet 

afhændes, ved enten at børsnotere eller videresælge det til en strategisk køber eller en anden 

kapitalfond. Der er dog stor variation i investeringshorisonten i praksis. Dette kan blandt andet 

skyldes, at man ikke opnår det forventede afkast inden for den periode man kalkulerede med, eller 

at man simpelthen har overvurderet potentialet af porteføljeselskabet. Som nævnt har Ernst & 

Young i 2015 fundet, at den gennemsnitlige ejerskabsperiode historisk set er 5 år, men at der har 

været stor variation, som blandt andet skyldes makroøkonomiske faktorer, som finanskrisen. 

I den kvalitative analyses afsnit 4.4 omkring entryårets betydning for EVA-værdien for 

afhandlingens porteføljeselskaber, fremkommer der indicier på, at ejerskabsperioden har 

betydning for værdiskabelsen. Dette formodes blandt andet at skyldes finanskrisen, da denne alt 

andet lige må have haft en negativ påvirkning på de selskaber, der blev opkøbt før krisen. Der er 

tegn på, at de selskaber der blev opkøbt i 2009 og 2010 formåede at skabe mest værdi i 

ejerskabsperioden, hvilket intuitivt giver mening, da de er blevet erhvervet i en tid på vej ud af 

krisen. 
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På baggrund af ovenstående er vores forventning, at ejerskabsperioden vil have en negativ effekt 

på EVA jo længere porteføljeselskaberne har været ejede. Dette skyldes, at der er en risiko 

forbundet ved at eje et porteføljeselskab ”for længe”, da det er en illikvid investering, og med 

tanke på at investorerne ønsker et tilfredsstillende afkast inden for en relativt kort periode. 

Kapitalfondsalder 

Der er i litteraturen om kapitalfonde fokus på, hvordan og hvad der gør, at nogle kapitalfonde 

formår at skabe mere værdi i deres porteføljeselskaber end andre, og dermed afkast til deres 

aktionærer. Ud fra teori beskrevet tidligere i afhandlingen kunne det tyde på, at de ældre 

kapitalfonde har større viden og mere erfaring, som følge af mange år på bagen. Det er derfor 

interessant at se på, hvorvidt alderen på kapitalfonde har en effekt på EVA, og hvordan den effekt 

komme til udtryk. Vi har tidligere i den kvalitative analyse fundet indicier på, at udenlandske 

kapitalfonde klarer sig bedre end danske, hvilket bakkes op af en undersøgelse lavet af Finans.dk, 

som tidligere nævnt. Som det er beskrevet i afsnit 2.1 om kapitalfondens historie, startede 

dannelsen af kapitalfonde i USA, og først årtier senere kom de første danske kapitalfonde. Således 

er de udenlandske kapitalfonde der indgår i denne afhandling generelt set ældre end de danske, og 

det er interessant at undersøge hvorvidt alderen har en effekt på EVA, nu hvor vi også undersøger, 

om kapitalfondsstørrelsen har en forklarende effekt på EVA. De udenlandske kapitalfonde i 

indeværende analyse har i gennemsnit en alder på ca. 31 år, hvor de danske kapitalfonde har en 

gennemsnitlig alder på 11 år, jf. appendiks K.1. 

Sammenhæng imellem alder på kapitalfonden og kapitalfondens størrelse, kan muligvis udmunde i 

multikollinearitet, hvilket vil sige at de er tæt korrelerede. Der vil senere i analysen blive tjekket 

for multikollinearitet af regressionsmodellens uafhængige variable. Vores forventning er, at 

alderen på kapitalfonden vil have en positiv forklarende effekt på EVA, således, at jo ældre 

kapitalfonden er jo mere positivt påvirker det EVA. 

Brancher 

Vi har tidligere i den kvalitative analyses afsnit 4.3 haft fokus på opdeling af porteføljeselskaberne 

og kontrolselskaberne i brancher. Ved at opdele alle selskaberne i 6 overordnede brancher, har vi 

haft mulighed for at se, om der er forskel på, hvilken type af selskaber der klarer sig bedre end 

andre, hvis nogen. En anden grund til at vi har haft fokus på opdeling i brancher er, at det har 
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været et væsentligt sammenligningsgrundlag imellem porteføljeselskaberne og kontrolselskaberne. 

Brancherne er opdelt således: Transport, handel, detailhandel, fremstilling, service og teknologi. 

Der er væsentlig forskel på, hvor mange selskaber der er kategoriseret i hver af de 6 brancher. 

Opdelingen er sket ud fra en blanding af beskrivelser fra DVCA’s årsrapport (2014) og 

branchekoder fra Navne & Numre Erhverv, som det tidligere er nævnt. Af porteføljeselskaberne er 

der klart flest som er kategoriseret i fremstillingsbranchen – ca. halvdelen. I modsætning hertil er 

der blot ét selskab indenfor transportbranchen (når Unifeeder A/S betragtes som outlier), hvilket 

kunne vidne om en mindre attraktiv branche. Generelt er der væsentlig variation i, hvordan 

porteføljeselskaberne fordeler sig på de 6 brancher, hvilket fremgår af tabel 5 i afsnit 4.3.  

Der er i afsnit 4.3 fundet varierende resultater for de forskellige brancher. Der er ikke endegyldige 

konklusioner på, hvilke brancher der klarer sig bedst, hvorfor det er interessant at undersøge 

resultaterne statistisk. Blandt andet er der stor forskel på hvor mange selskaber der er i hver 

branche, hvilket alt andet lige må påvirke størrelsen af den gennemsnitlige EVA. 

Detailhandelsbranchen benyttes som referencepunkt for brancherne i modellen. I analyseperioden 

bestod detailbranchen af 7 porteføljeselskaber i 2010 og 8 i perioden fra 2011-2013. I den 

kvalitative analyses afsnit 4.3 er det fundet, at detailhandelsbranchen er den der har klaret sig 

dårligst af brancherne, hvorfor vores forventning er, at spring fra detailhandel de resterende 

brancher, vil have positive fortegn i en statistisk sammenhæng. 

Transportbranchen har i analyseperioden bestået af ét porteføljeselskab og er i tidligere 

analyseafsnit 4.3 fundet til at være en branche med positiv gennemsnitlig EVA. Det kan dog 

betvivles, hvor statistisk signifikant resultatet for transport vil være i modellen, på baggrund af 

størrelsen på blot ét selskab. Man foranlediges til at tro, at transportbranchen ikke er attraktiv for 

kapitalfondene, med tanke på, at kun ét enkelt selskab i vores stikprøve ligger inden for denne 

branche. Forventningen er dog, at transportbranchen vil have en positiv effekt på den 

gennemsnitlige EVA. 

Handelsbranchen bestod i analyseperioden af 8 porteføljeselskaber i 2010 og 12 i perioden fra 

2011-2013. I den kvalitative anslyses afsnit 4.3 er det fundet, at porteføljeselskaberne i 

handelsbranchen har formået at skabe negativ værdi, men at dette skyldes nogle få selskabers 

påvirkning. Der er dog samtidig fundet, at EVA-værdierne har en positiv median. Vores 

forventning er, at handelsbranchen vil have en negativ effekt på den gennemsnitlige EVA. 
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Fremstillingsbranchen er den branche, hvori der er flest porteføljeselskaber, da der i 2010 var 28 

selskaber og i perioden 2011-2013 var 34. I den kvalitative analyses afsnit 4.3 er det fundet, at 

porteføljeselskaberne inden for denne branche skaber gennemsnitlig positiv værdi, men at 

værdiskabelsen ikke er stor på tværs af branchen. Det faktum, at der er så mange selskaber inden 

for denne branche vidner om, at det generelt er attraktivt for kapitalfondene af eje 

fremstillingsvirksomheder. Vores forventning er, at fremstillingsbranchen vil have en positiv 

effekt på den gennemsnitlige EVA. 

Servicebranchen bestod i analyseperioden af 7 porteføljeselskaber i 2010 og 11 i perioden fra 

2011-2013. Der er tidligere i den kvalitative analyses afsnit 4.3 fundet, at porteføljeselskaberne 

inden for denne branche skaber gennemsnitlig værdi, om end det ikke er store værdier. 

Forventningen er, at servicebranchen vil have en positiv effekt på den gennemsnitlige EVA. 

Teknologibranchen er den næstmindste branche i vores stikprøve af porteføljeselskaber, og 

bestod af 3 porteføljeselskaber i 2010 og 5 i perioden fra 2011-2013. Næst efter transportbranchen, 

er teknologibranchen den der har skabt mest gennemsnitlig værdi ifølge den kvalitative analyses 

afsnit 4.3. Ligesom for transportbranchen må det betvivles, hvor statistisk signifikant resultatet 

ender med at blive, med tanke på antallet af porteføljeselskaber i denne branche. Vores 

forventning er, at teknologibranchen vil have en positiv effekt på den gennemsnitlige EVA. 

6.1.1.3 Opsummering af modellens uafhængige variable 

 
Den generelle formelopbygning for multiple regressionsmodeller kan skrives som følger (Lind, 

Marchal, & Wathen, 2015): 

(6)  ! = ! + !!!! +⋯⋯+ !!!! + ε! 

Det samlede overblik over de variable, hvis indflydelse på den gennemsnitlige EVA, som denne 

del af analysen søger at afdække, kan findes nedenfor i tabel 11. Her indgår de medtagne 

uafhængige variable med fortegn, ud fra vores antagelser. Den samlede model til udledning af, 

hvad der kan forklare den gennemsnitlige EVA er som følger: 

Gns.EVA = !! + !!Ejerskabsnationalitet+ !!Ejerskabsandel+ !!Kapitalfondsstørrelse
+ !!Entryår+ !!Kapitalfondsalder+ !!Handel+ !!Fremstilling+ !!Service
+ !!Teknologi+ !!"Transport+ ε! 



!

! 98!

Tabel 11 - Oversigt over variable 

Variabeloversigt 
Parameter Beskrivelse Hypotese 

1 Ejerskabsnationalitet (Porteføljeselskaberne ejede af dansk eller udenlandsk 
kapitalfonde) - 

2 Ejerskabsandel (Over eller under 50% ejerskab i porteføljeselskaberne) + 
3 Kapitalfondsstørrelse (Milliarder kroner i tilsagt kapital) + 
4 Entryår (År siden at porteføljeselskaberne blev opkøbt (2013 som slutår)) - 
5 Kapitalfondsalder (Alder på de forskellige kapitalfonde (2013 som slutår)) + 
6 Handel (Dummy implementering) - 
7 Fremstilling (Dummy implementering) + 
8 Service (Dummy implementering) + 
9 Teknologi (Dummy implementering) + 

10 Transport (Dummy implementering) + 
Kilde: Egen tilvirkning 

6.1.2 Korrelation mellem variable 

Som en del af processen i at bestemme hvad der kan forklare den gennemsnitlige EVA for 

porteføljeselskaberne, har vi undersøgt korrelationer imellem de uafhængige variable og den 

afhængige variabel, for at få en umiddelbar ide om forholdet og mulige problemer med 

multikollinearitet. Korrelationsmatricen nedenfor i tabel 12 viser korrelationerne mellem 

modellens variable for porteføljeselskaberne.  

En generel regel omkring korrelationsniveauets betydning imellem to variable er, at så længe 

værdien ligger inden for spændet fra -0,70 til 0,70, så er det sandsynligt, at der ikke er 

multikollinearitet til stede, og at variablene kan bruges i modellen (Lind et al., 2015). Dette 

betyder, at variablene opstillet i denne afhandling kan inddrages i modellen, hvis de ikke 

overskrider førnævnte grænser. 

Det ses af tabel 12 at alle korrelationer i modellen for porteføljeselskaberne ligger inden for 

intervallet fra -0,70 til 0,70. Der er således ikke umiddelbart nogen af modellens variable der 

forklarer det samme om den afhængige variabel, og derfor ikke umiddelbart nogen problemer i, at 

medtage alle variablene i modellen. Der vil blive undersøgt for multikollinearitet i senere afsnit 

omhandlende modellens robusthed, for endeligt at fastslå variablenes indpas i modellen. 
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Tabel 12 - Oversigt over korrelationer imellem variable 

Korrelationsmatrix 
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Gennemsnitlig EVA 
 

                    
Ejerskabsnationalitet -0,18 

 
                  

Ejerskabsandel -0,12 0,10 
 

                
Kapitalfondsstørrelse 0,32 -0,58 -0,54 

 
              

År siden investering -0,18 0,04 -0,07 0,01 
 

            
Handel 0,01 -0,01 0,21 -0,11 0,04 

 
          

Detailhandel -0,13 0,03 -0,06 -0,06 -0,07 -0,16 
 

        
Fremstilling 0,02 0,02 -0,06 0,04 0,18 -0,43 -0,34 

 
      

Teknologi 0,07 -0,03 0,13 -0,05 -0,10 -0,12 -0,10 -0,26 
 

    
Transport 0,06 0,05 0,06 -0,04 0,09 -0,05 -0,04 -0,11 -0,03 

 
  

Kapitalfondsalder 0,03 -0,53 -0,09 0,56 0,18 -0,13 -0,01 0,16 0,09 -0,05 
 Kilde: Egen tilvirkning 

6.1.3 Regressionens resultater 

Tabel 13 rapporterer resultaterne for den samlede model og for hver af de 10 uafhængige variable. 

F-statistikken på 2,549 er signifikant med en p-værdi < 0,05, og modellen forklarer 25,46% af 

hvad der har en forklarende effekt på den gennemsnitlige EVA baseret på forklaringsgraden, R2, 

og 21,04% baseret på den justerede forklaringsgrad, justeret R2. Det ikke en særlig høj 

forklaringsgrad, hvilket antages at skyldes, at der er andre variable der ville kunne forklare EVA, 

men som ikke er medtaget i indeværende afhandling, grundet omfang og fokus. Nedenfor fremgår 

regressionsmodellens resultater. 

  



!

! 100!

Tabel 13 - Regressionsresultater 

Regression 
Variabel 
 

Koefficienter 
(TDKK) 

Standardfejl 
(TDKK) 

t-værdier 
 

p-værdier 
 

VIF 
 

Skæring 13.121,88 15357,69 0,8544 0,3963   
Ejerskabsnationalitet -5.068,27 9.084,26 -0,5579 0,5790 1,7437 
Ejerskabsandel -3.150,30 7.078,04 -0,4451 0,6579 1,2561 

Kapitalfondsstørrelse 121,48 111,25 1,0919 0,0175 2,1256 

Entryår -1.580,91 1.211,71 -1,3047 0,0470 1,1500 
Kapitalfondsalder -305,82 308,03 -0,9928 0,3248 1,9132 
Handel -19.583,14 7.849,23 -2,4949 0,0154 1,9788 
Fremstilling 2.943,67 5.398,48 0,5453 0,5876 2,4295 
Service -7.767,55 7.272,49 -1,0681 0,2898 1,6266 
Teknologi 10.790,71 10.300,67 1,0476 0,2990 1,5059 
Transport -8.382,11 15.870,37 -0,5282 0,5993 1,1173 
  

    
  

Forklaringsgrad 25,46% 
   

  
Justeret forklaringsgrad 21,04% 

   
  

Antal observationer 71 
   

  

F-værdi 2,5495         
Kilde: Egen tilvirkning 

Ejerskabsnationalitet 

Vi måler ejerskabsnationalitet som enten dansk eller udenlandsk kapitalfondsejerskab af 

porteføljeselskaberne. Som forventet viser modellen, at danske kapitalfonde og deres ejerskab af 

porteføljeselskaber fører til en negativ effekt på den gennemsnitlige EVA. Dette mål er dog ikke 

statistisk signifikant målt ved et 5%-niveau, da p-værdien ligger over dette niveau (p-værdi > 

0,05). Der kan således ikke konkluderes på koefficientens fortegn eller størrelse. Om 

porteføljeselskaberne ejes af danske eller udenlandske kapitalfonde, kan således ikke forklare den 

gennemsnitlige EVA i denne afhandling. Årsagen hertil skal sandsynligvis findes i modellens 

stikprøvestørrelse og/eller det faktum, at langt de fleste af selskaberne var ejede af danske 

kapitalfonde i analyseperioden. 

Ejerskabsandel 

Vi måler ejerskabsandel ud fra om kapitalfondene ejer over eller under 50% af 

porteføljeselskaberne. I strid med vores forventning om, at en større ejerskabsandel (over 50%) vil 

påvirke den gennemsnitlige EVA positivt, viser modellens resultat, at påvirkningen på den 
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gennemsnitlige EVA er negativ. Målet er dog ikke statistisk signifikant målt ved et 5%-niveau, da 

p-værdien ligger over dette niveau (p-værdi > 0,05). Der kan derfor ikke siges noget ud fra 

koefficientens fortegn eller størrelse, og dette mål kan ikke forklare den gennemsnitlige EVA i 

denne model. Det er dog værd at bemærke, at hvis vi ekskluderer kapitalfondsstørrelse fra 

modellen, ændres p-værdien for ejerskabsandel kraftigt. Det tyder altså på, at kapitalfondsstørrelse 

forklarer nogle af de samme effekter, som målet for ejerskabsandel, men at kapitalfondsstørrelse 

bedre fanger effekterne end ejerskabsandel gør. Det indbyrdes forhold kan måske forklares ved 

den rimelig høje korrelation imellem de to mål på -0,54, jf. tabel 13.  

Kapitalfondsstørrelse 

Kapitalfondsstørrelsen måles som den tilsagte kapital de forskellige kapitalfonde råder over, da 

dette er det tydeligste mål for, hvor store kapitalfondene er. Som forventet finder vi, at fortegnet på 

koefficienten er positivt, om end det er meget småt. Der er tegn på, at jo større en kapitalfond er jo 

bedre er den således til at skabe værdi i porteføljeselskaber, og dette mål er statistisk signifikant 

ved et 5%-niveau, da p-værdien ligger væsentlig under dette niveau (p-værdi < 0,05). 

Kapitalfondsstørrelse har således en forklarende effekt på den gennemsnitlige EVA, hvor større 

tilsagt kapital dermed fører til en større gennemsnitlig EVA i porteføljeselskaberne i modellen. 

Dog er effekten ikke specielt stor. Den positive effekt er i fin overensstemmelse med tesen om, at 

størrelsen på kapitalfonde har betydning for hvor gode ressourcer, indflydelse og erfaring de råder 

over, som det også er beskrevet i kapitel 2, omhandlende teori bag kapitalfonde.  

Kapitalfondsstørrelse er relativt højt korreleret med ejerskabsnationalitet og ejerskabsandel, på 

henholdsvis -0,58 og -0,54, hvilket betyder at variablene forklarer nogle af de samme effekter.  Da 

ejerskabsnationalitet og ejerskabsandel begge er statistisk insignifikante, tyder det på, at 

kapitalfondsstørrelse fanger effekterne bedre. 

Entryår 

Som forventet finder vi, at antallet af år siden investering i porteføljeselskaberne påvirker den 

gennemsnitlige EVA negativt. Målet er ligeledes statistisk signifikant ved et 5%-niveau, da p-

værdien er under dette niveau (p-værdi < 0,05). Dette indikerer, at når porteføljeselskaberne har 

været ejet længe, så har det en negativ effekt på den gennemsnitlige EVA i analyseperioden. Tesen 

var, at en længere ejerskabsperiode kunne forklares ud fra, at kapitalfondene ikke endnu havde 

opnået det ønskede afkast, og at de derfor ikke nødvendigvis ville sælge deres porteføljeselskaber 
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inden for den typiske ejerskabsperiode på 3-7 år. Ideelt set er det ønskeligt for kapitalfondene 

hurtigst muligt at skabe værdi i porteføljeselskaberne, således at man kan afhænde dem hurtigt og 

profitabelt.  

Kapitalfondsalder 

Kapitalfondsalder måles, som antal år der er gået fra det tidspunkt hvor de forskellige kapitalfonde 

blev grundlagt og op til analysens slutår 2013. I strid med vores forventning om, at jo ældre en 

kapitalfond er jo bedre er den til at skabe værdi i porteføljeselskaber, viser modellens resultat, at 

påvirkningen på den gennemsnitlige EVA er negativ. Målet er dog ikke statistisk signifikant målt 

ved et 5%-niveau, da p-værdien ligger over dette niveau (p-værdi > 0,05). Den gennemsnitlige 

EVA kan således ikke forklares ud fra alderen på kapitalfondene ud fra vores stikprøve. Der ses 

generelt, at kapitalfondenes alder i denne afhandling varierer meget, hvilket skyldes at danske 

kapitalfonde er unge og udenlandske generelt set er ældre. 

Brancher 

Der er interessante resultater at finde i modellens resultater for brancheopdelingen, da der 

fremkommer forventede fortegn, men også ikke-forventede fortegn. I dummyimplementeringen af 

brancherne er detailhandelsbranchen sat som basisniveau, hvorfor fortegnene for de 5 andre 

brancher viser spring i gennemsnitlig EVA ud fra detailhandel. Et spring fra detailhandel til handel 

betyder et væsentligt fald i den gennemsnitlige EVA, og dette er signifikant målt ved et 5%-niveau 

(p < 0,05). Der er således tegn på, at detailhandelsbranchen formår at skabe mere værdi, målt ved 

EVA, end handelsbranchen. Dette er modstridende med forventningen, da det tidligere i den 

kvalitative analyse er fundet, at det var detailhandelsbranchen, der klarede sig dårligst af alle 

brancher. 

For de resterende branchevariable fordeler fortegnene på koefficienterne i modellen sig forskelligt. 

Således viser modellen, at et spring fra detail- til fremstillingsbranchen betyder en stigning i den 

gennemsnitlige EVA (som forventet), et spring til servicebranchen et fald i den gennemsnitlige 

EVA (imod forventning), et spring til teknologibranchen en stigning i den gennemsnitlige EVA 

(som forventet) og et spring til transportbranchen et fald i den gennemsnitlige EVA (imod 

forventning). Resultaterne af brancherne viser, udover for handel, at de ikke er statistisk 

signifikante målt ved et 5%-niveau (p > 0,05). Det er således kun handelsbranchen der har en 

forklare effekt på den gennemsnitlige EVA, ud fra en kvantitativ tilgang. Grunden til at den 
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kvalitative (afsnit 4.3) og kvantitative analyse viser forskellige konklusioner, kan blandt andet 

skyldes stikprøvens størrelse. Dette vil blive diskuteret yderligere i afsnit 6.3. 

6.1.4 Modellens robusthed 

I denne del af den statistiske analyse, vil tests af de bagvedliggende forudsætninger for multiple 

regressioner blive undersøgt i forhold til vores model og resultaterne heraf. Det må forstås, at det 

er vanskeligt at sammensætte en model der til fulde skildrer den virkelige verden, og at der ikke 

findes én model, som perfekt gengiver og forklarer den gennemsnitlige EVA. Det ville kræve 

samtlige variable der kan forklare noget om EVA, at opstille en fuldt inkluderende model, men det 

er praktisk talt umuligt. I praksis vil en empirisk model altid oversimplificere virkeligheden, og 

derfor må noget ustabilitet accepteres ved evaluering af modellens resultater. 

Formålet med dette afsnit er således, at afdække den ustabilitet der er til stede i en multipel lineær 

regressionsmodel, og sikre at der ikke er væsentlig afvigelse i modellen fra virkeligheden, som gør 

ville kunne gøre konklusionerne usikre eller fejlagtige. De antagelser og forudsætninger der ligger 

til grund for regressionsmodeller generelt set vil således bliver adresseret og analyseret for at 

bestemme modellens robusthed. 

Linearitet i modellens parametre 

Formålet med en multipel lineær regression er, at afdække lineære sammenhænge imellem 

modellens afhængige variabel og de uafhængige variable. Det er derfor en antagelse i modellen, at 

denne lineære sammenhæng er til stede. Er antagelsen ikke overholdt, kan det medføre afvigelser 

imellem de estimerede og observerede værdier for den afhængige variabel (Lind et al., 2015). 

Lineariteten i vores models variable findes ved at plotte observerede værdier for EVA mod 

estimerede værdier. Figur 30 nedenfor viser, hvordan værdierne fordeler sig omkring 0-aksen, og 

det fremgår, at der er tegn på en lineær relation imellem EVA og de uafhængige variable, da 

værdierne fordeler sig forholdsvis jævnt omkring aksen. 
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Figur 29 – Modellens linearitet 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet opstår når der er korrelation mellem to eller flere forklarende variable, altså de 

uafhængige variable. Korrelerede uafhængige variable gør det svært, at konkludere på de 

individuelle variables koefficienter og deres effekt på den afhængige variabel. Hvis eksempelvis to 

variable er enten positivt eller negativt korrelerede, og at der samtidigt er en lineær sammenhæng 

med den afhængige variabel, kan det være vanskeligt at afgøre, hvilken af de forklarende variable, 

der faktisk forklarer effekten i den afhængige variabel. Er to uafhængige variable højt korrelerede 

er der stor sandsynlighed for, at de forklarer det samme, hvorfor den ene ikke bør medtages i 

modellen (Lind et al., 2015). Dog er det stort set umuligt at undgå nogen grad af korrelation 

imellem variablene, hvilket også ses af tabel 12. 

Der findes flere måder til at undersøge for multikollinearitet, men vi benytter det udbredte og 

letforståelige mål ”variance inflation factor” (VIF), der kvantificerer hvor meget variansen i et 

parameterestimat stiger, som følge af multikollinearitet. Overstiger VIF 10 for en uafhængig 

variabel, indikerer det, at variablen bør fjernes fra modellen. VIF fortæller noget om 

forklaringsgraden på den enkelte uafhængige variable, når denne sættes til at være den afhængige 

variabel, og de resterende uafhængige variabel stadig er uafhængige (Lind et al., 2015). 
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VIF-metoden viser ingen tegn på multikollinearitet, idet det den højeste VIF-værdi ligger på 2,43, 

jf. tabel 13. Der er således ingen tegn på, at der er uafhængige variable som ikke bør medtages, og 

derfor er modellen medtagne variabel verificeret. 

Normalfordeling af residualerne 

For at validere brugen af multiple lineære regressioner og de tests der foretages er det en 

forudsætning, at residualerne er normalfordelt, eller som minimum tilnærmelsesvis normalfordelt. 

Hvis residualerne ikke er normalfordelte har t-statistikken ikke t-distributioner og F-statistikken 

har ikke F-distributioner (Lind et al., 2015). Det er et problem for vores model, hvis der ikke er 

normalfordeling, da konklusionerne afhænger af at finde p-værdier i t- og F-distributioner.  

Figur 30 viser både residual plot og histogram for residualerne. Begge figurer viser at vores model 

har haler, og således afviger en smule fra perfekt normalfordeling. Der er dog efter vores mening 

tilnærmelsesvis normalfordeling til stede, hvorfor vi finder modellen valid og robust.  

Figur 30 - Residual plot og histogram overfor normalfordeling 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Heteroskedasticitet 
I regressionsmodeller er det optimalt at have en homoskedastisk sammenhæng imellem fejlled og 

de estimerede værdier for den afhængige variabel, hvorfor man tester for om der er 

heteroskedasticitet til stede i modellen (Lind et al., 2015). Finder man heteroskedastisk 

sammenhæng er dette ikke en fejl, men man skal blot være opmærksom på og forstå betydningen 

heraf. Der må i regressionsanalyser undersøges for heteroskedasticitet, hvilket i vores 

undersøgelse gøres ved at plotte modellens fejlled mod estimerede værdier for den gennemsnitlige 
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EVA. Hvis modellens fejlled udviser heteroskedasticitet er der chance for at variansen, afhængigt 

af de enkelte uafhængige variable i modellen, vil være enten under- eller overestimeret. 

Heteroskedasticitet er et udpræget problem tværsnitsdata, og da vores model bygger på 

tværsnitsdata, er der chance for heteroskedasticitet i nogen grad (Lind et al., 2015). Tillige er der 

chance for heteroskedasticitet i modeller, hvor eksempelvis stor og små selskaber indgår, hvilket 

er tilfældet i vores undersøgelse. 

Homoskedasticitet er til stede når der kan trækkes to parallelle linjer omkring alle de plottede 

værdier, således at variansen er konstant. Heteroskedasticitet er til stede når variansen er enten 

opadgående eller bliver mindre. Dette vil grafisk se ud som tendens til tragte. 

Vi undersøger som sagt for heteroskedasticitet ved at plotte modellens fejlled mod estimerede 

værdier for den gennemsnitlige EVA. Dette fremgår af appendiks K.2, hvor det ses at der er et 

stort spread på værdierne. Der er dog en tendens til at variansen mindskes. Vi er opmærksomme 

på, at vores model udviser tegn på en smule heteroskedasticitet, hvilket betyder at vi benytter 

heteroskedastiske robuste standardfejl som standardfejl i regressionen. Vi rapporter således 

White’s robuste standardfejl, for at sikre gyldige statistiske konklusioner. Forskellen imellem 

vores ikke-korrigerede standardfejl og de robuste standardfejl er så lav, at det ikke ændrer på 

signifikansen af vores statistiske estimater. Vi er derfor trygge ved at heteroskedasticitet ikke er et 

problem i vores undersøgelse. 

6.2 Statistisk analyse af EVA for model med porteføljeselskaber og kontrolselskaber 

I den kvalitative analyse i kapitel 5, har vi forsøgt at dekomponere EVA-værdiskabelsen ud fra 

brancher, efter samme metode som brugt i den kvalitatives analyse af EVA i kapitel 4. I 

indeværende afsnit vil vi forsøge, at afdække og finde konklusioner på, hvorvidt ikke-

kapitalfondsejede selskaber skaber mere værdi end porteføljeselskaberne eller ej. Det har af 

naturlige årsager, ikke været muligt at sammenligne de to grupper af selskaber ud fra samme 

uafhængige variable som er benyttet for porteføljeselskaberne alene, da de medtagne variable i 

analysen af porteføljeselskaberne, ikke er tilgængelige eller relevante i denne del af analysen 

(kapitalfondsrelaterede variable). Som tidligere nævnt forekommer der et 

sammenlignelighedsgrundlag imellem de to grupper igennem brancheopdeling, hvorfor vi ønsker, 

at fokusere på dette. Derudover vil der, som den centrale del af dette afsnit, være fokus på en 

statistisk forklaring af, hvilken af de to grupper af selskaber, der i perioden 2010-2013 formåede at 

skabe mest gennemsnitlig værdi, hvorfra det søges at afdække, om kapitalfondsejede selskaber 
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skaber mere eller mindre værdi end ikke-kapitalfondsejede selskaber. Der er på baggrund af 

ovenstående skabt en regressionsmodel. 

De bagvedlæggende antagelser for robusthed i regressionsanalyser, vil ikke i denne del af analysen 

blive gennemgået i samme udstrakte grad, som det var tilfældet i den statistiske analyse af EVA 

for porteføljeselskaberne alene, da den teoretiske baggrund er den samme. Således vil baggrunden 

for variablene og robusthedens antagelser kort blive gennemgået. Først gennemgås modellens 

variable. 

6.2.1 Den statistiske models variable 

Modellens variable, afhængig som uafhængige, fremgår af appendiks K.6. Den gennemsnitlige 

EVA er modellens afhængige variabel og derudover indgår der en række uafhængige variable. 

Beskrivelser af modellens variable og deres berettigelse vil ske i følgende afsnit. 

6.2.1.1 Modellens afhængige variabel 

Som det også var tilfældet for den statistiske model for porteføljeselskaberne alene, fungerer EVA 

fortsat som afhængig variabel i indeværende afsnits regressionsmodel. Modellens input består af 

71 porteføljeselskaber og 72 kontrolselskaber. Der er en række ekstreme værdier som er taget ud, 

hvilket er beskrevet tidligere i afhandlingen, da det er vurderet, at de vil skabe støj i resultaterne. 

Alle kontrolselskaber der er medtaget i analysen, er udvalgt ud fra kriterier om størrelse af aktiver 

og branchekoder. 

6.2.1.2 Modellens uafhængige variable  

Ejerskabsform 
Den vigtigste uafhængige variabel i dette afsnit, og en helt central del af denne afhandling, er 

ejerskabsformsopdelingen i porteføljeselskaber og kontrolselskaber, samt analyse af hvilken af de 

to grupper af selskaber, der skaber mest værdi målt ved EVA. Denne variabel implementeres for at 

analysere den effekt der sker i EVA. Således vil modellens koefficient for denne variabel berette 

om, hvor meget EVA stiger eller falder for porteføljeselskaberne, når referencepunktet er 

kontrolselskaberne. Resultatet vil vise, om det skaber værdi for selskaber, at være 

kapitalfondsejede eller ej ud fra vores stikprøve. 

Tidligere undersøgelser finder forskellige konklusioner på, om porteføljeselskaber performer bedre 

end ikke-kapitalfondsejede selskaber. Vintens (2008) undersøgelse konkluderer, ud fra en 

stikprøve, at de medtagne kontrolselskaber performer bedre end de porteføljeselskaber, der er 
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medtaget i undersøgelsen, ud fra en analyse af en række nøgletal. På den anden side fandt 

Økonomi- og erhversministeriet (2006), at kapitalfondsejerskab var positivt for de analyserede 

selskaber. Denne undersøgelse tog blandt andet mål på udvikling i omsætning og produktivitet for 

en række porteføljeselskaber og kontrolselskaber. Achleitner & Lichtner (2011) fandt ligeledes 

evidens for, at kapitalfondsejerskab er positivt, hvilket var udledt af en analyse af IRR imellem 

porteføljeselskaber og en række kontrolselskaber. Der er således forskellige konklusioner og 

evidens, der taler for og imod kapitalfondsejerskab. Vores analyse og konklusion bidrager således 

til dette felt, hvor målet for EVA introduceres som et nyt paramter, til at kunne forklare om 

kapitalfondsejede selskaber skaber mere værdi end ikke-kapitalfondsejede selskaber. 

I afhandlingens tidligere kvalitative analyseafsnit i kapitel 4 og 5, finder vi forskellige indicier på, 

hvilken gruppe af selskaberne, der skaber mest værdi. Overordnet set viser resultaterne i tidligere 

kapitler dog, at kontrolselskaberne skaber mere EVA-værdi end porteføljeselskaberne. På 

baggrund af ovenstående er vores forventning, at modellens koefficient vil vise, at 

kontrolselskaberne skaber mere værdi end porteføljeselskaberne. Vi forventer således at 

koefficienten har negativt fortegn. 

Brancher 

Opdelingen af selskaberne i de 6 overordnede brancher, har været gennemgående i afhandlingens 

forskellige analyseafsnit for alle medtagne selskaber. Kontrolselskaberne er blandt andet fundet ud 

fra kriteriet om sammenlignelighed med porteføljeselskaberne igennem brancher, hvorfor det er 

interessant at undersøge, om EVA for alle selskaber kan forklares ud fra brancheopdeling. Helt 

naturligt er der minimum det samme antal kontrolselskaber som porteføljeselskaber under hver 

branche, da ens branchekoder var et af kriterierne til at finde kontrolselskaberne. 

Der er tidligere i afsnit 6.1.1.2 argumenteret og undersøgt for fortegn i modellen for 

porteføljeselskaberne alene, men kun handelsbranchen viste signifikant statistisk værdi målt ved et 

5%-niveau. For kontrolselskaberne er der i kapitel 5 fundet kvalitative resultater af EVA i forhold 

til brancheopdeling. Det er her fundet, at alle brancher på nær teknologibranchen viser positiv 

gennemsnitlig værdiskabelse. Samtidig viser resultaterne i kvalitative analyses afsnit 5.1, at der 

ikke er en endegyldig trend eller sammenhæng imellem brancheopdelingsresultaterne for 

portefølje- og kontrolselskaberne, jf. figur 20. 
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Der er som nævnt fundet varierende resultater for de forskellige brancher i den kvalitative analyses 

afsnit 5.1, hvor en sammenligning imellem kontrolselskaberne og porteføljeselskaberne fremgår. 

Det er interessant, at undersøge hvilke brancher, og dermed hvilke forskellige typer af selskaber, 

der klarer sig bedst. Der er ud fra afsnit 5.1 ikke endegyldige konklusioner på, hvilke brancher der 

klarer sig bedst, eller hvilken gruppe af selskaber der klarer sig bedst for samtlige selskaber, 

hvorfor det er interessant at undersøge resultaterne statistisk, og om brancheopdelingerne har en 

forklarende effekt på den gennemsnitlige EVA. Således vil branchevariablenes resultater vise 

koefficienter for samtlige selskaber. 

Detailhandelsbranchen benyttes som referencepunkt for brancherne i modellen, ligesom i analysen 

af porteføljeselskaberne alene. I analyseperioden bestod detailbranchen af sammenlagt 16 

selskaber i perioden fra 2010-2013. I analysen i afsnit 5.3 er det fundet, at detailhandelsbranchen 

er den der har klaret sig dårligst af brancherne, målt på samlet værdi for kontrol- og 

porteføljeselskaber. Dette fremkommer på trods af, at kontrolselskaberne formåede at skabe 

væsentlig positiv værdi. Gennemsnittene for EVA for samtlige selskaber inden for handels-, 

transport-, teknologi-, service- og fremstillingsbranchen ligger højere end gennemsnitlig EVA for 

detailhandelsbranchen. Vores forventning er således, at de resterende brancher vil have positive 

fortegn i forhold til detailhandel i en statistisk sammenhæng.  

6.2.1.3 Opsummering af modellens uafhængige variable 

Den generelle formelopbygning for multiple regressionsmodeller kan skrives som følger (Lind et 

al., 2015): 

(7) ! = ! + !!!! +⋯⋯+ !!!! + ε! 

Det samlede overblik over de variable, hvis indflydelse på den gennemsnitlige EVA, som denne 

del af analysen søger at afdække, kan findes nedenfor i tabel 14. Her indgår de medtagne 

uafhængige variable med fortegn for alle selskaber, portefølje- og kontrolselskaber, ud fra vores 

antagelser. Den samlede model til udledning af, hvad der kan forklare den gennemsnitlige EVA, 

og hvilken gruppe af selskaber der skaber mest værdi, er som følger: 

Gns.EVA = !! + !!Ejerskabsform+ !!Handel+ !!Fremstilling+ !!Service+ !!Teknologi
+ !!Transport+ ε! ! 
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Tabel 14 - Oversigt over vaiable 

Variabeloversigt 
Parameter Beskrivelse Hypotese 

1 Ejerskabsform (Kapitalfondejet eller ikke-kapitalfondsejet) - 
2 Handel (Dummy implementering) + 
3 Fremstilling (Dummy implementering) + 
4 Service (Dummy implementering) + 
5 Teknologi (Dummy implementering) + 
6 Transport (Dummy implementering) + 

Kilde: Egen tilvirkning 

6.2.2 Korrelation mellem variable 

Ligesom for analysen af hvad der kan forklare EVA for porteføljeselskaberne alene, ønsker vi, at 

undersøge korrelationerne, og dermed undersøge for multikollinearitet, imellem de forskellige 

variable i undersøgelsen af alle selskaberne. Korrelationsmatricen imellem modellens variable kan 

ses i appendiks K.3. 

Den generelle regel omkring korrelationsniveauets betydning imellem to variable er fortsat, at så 

længe værdierne ligger inden for spændet fra -0,70 til 0,70, så er det sandsynligt, at der ikke er 

multikollinearitet til stede, og at variablene kan bruges i modellen (Lind et al., 2015). Det fremgår 

af appendiks K.3, at alle korrelationer i modellen for porteføljeselskaberne ligger inden for 

intervallet fra -0,70 til 0,70. Der er således ikke umiddelbart nogen af modellens variable, der 

forklarer det samme om den afhængige variabel, og derfor ikke umiddelbart nogen problemer i, at 

medtage alle variablene i modellen. Der vil blive undersøgt for multikollinearitet i afsnit 6.3.1.6 

Modellens robusthed. 

6.2.3 Regressionens resultater 

Tabel 15 rapporterer resultaterne for den samlede model for samtlige selskaber og for hver af de 6 

uafhængige variable. F-statistikken på 2,119 er ikke signifikant med en p-værdi > 0,05, hvilket 

betyder, at modellen overordnet set ikke er signifikant. Alligevel kan en eller flere af de medtagne 

uafhængige variable godt være signifikante, og dermed have en forklarende effekt på den 

gennemsnitlige EVA, hvorfor der vil blive undersøgt for dette. Modellen forklarer 16,91% af hvad 

der har en forklarende effekt på den gennemsnitlige EVA baseret på forklaringsgraden, R2, og 

11,37% baseret på den justerede forklaringsgrad, justeret R2. Det ikke en høj forklaringsgrad. 

Nedenfor fremgår regressionsmodellens resultater. 
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Tabel 15 - Regressionsresultater 

Regression 
Variabel Koefficienter 

(TDKK) 
Standardfejl 

(TDKK) 
t-værdier p-værdier VIF 

Skæring 3.718,11 5.899,69 0,6302 0,2396   
Ejerskabsform -6.563,66 3.756,03 -1,7475 0,0428 1,0077 
Handel 2.015,30 7.162,67 0,2814 0,1289 2,1147 
Fremstilling 5.008,52 6.234,22 0,8034 0,2232 2,7598 
Service 1.033,37 7.350,38 0,1406 0,3884 1,2219 
Teknologi 2.382,76 9.018,11 0,2642 0,4520 2,0096 
Transport 3.803,51 12.541,08 0,3033 0,2621 1,5114 
  

    
  

Forklaringsgrad 16,91% 
   

  
Justeret forklaringsgrad 11,37% 

   
  

Antal observationer 143 
   

  

F-værdi 2,1191         
Kilde: Egen tilvirkning 

Ejerskabsform 

Vi måler ejerskabsform ud fra, om selskaberne er kapitalfondsejede eller ikke-kapitalfondsejede. 

Modellen viser, at effekten af at være et porteføljeselskab er negativ, målt ved koefficienten, og at 

den negative effekt på EVA, er på 6,564 millioner kroner. Således bekræftes vores forventning, 

om, at det ud fra vores stikprøve er negativt at være kapitalfondsejet, når der sammenlignes med 

sammenlignelige ikke-kapitalfondsejede selskaber. Dette mål er tilmed statistisk signifikant målt 

ved et 5%-niveau, da p-værdien ligger under dette niveau (p-værdi < 0,05).  

Med tanke på, at der foreligger statistisk signifikans for koefficienten, og dermed stikprøven for 

denne variabel, kan konklusionen fra dette resultat trækkes ud på den samlede population. Således 

finder vi ud fra vores model, at der generelt set ikke er en fordel ved kapitalfondsejerskab målt på 

EVA, tværtimod. Dette er et interessant fund, da tidligere studier og undersøgelser, har haft 

forskellige konklusioner på området. Således finder vi samme overordnede konklusion som Vinten 

(2008), der også finder negative resultater ved kapitalfondsejerskab sammenlignet med ikke-

kapitalfondsejede selskaber. 

Brancher 

Brancheopdelingens uafhængige variable måles ud fra et referencepunkt, som i vores model er 

detailhandel. Modellens koefficienter for de 5 resterende brancher viser positive fortegn i forhold 
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til detailhandel, hvilket bekræfter vores forventning om disse variables fortegn. Ud fra 

koefficienterne finder vi, at effekten af at være et selskab indenfor fremstilling er mest positiv, og 

dermed mest værdiskabende, målt ved EVA. Derefter følger henholdsvist transport, teknologi, 

handel og service, i den nævnte rækkefølge. Der kan dog ikke konkluderes på modellens resultater 

for brancherne, da målene ikke er statistisk signifikante målt ved et 5%-niveau, da p-værdierne for 

disse variable alle ligger over dette niveau (p-værdi > 0,05). Opdelingen i brancher for alle 

selskaber i undersøgelsen, kan altså således ikke forklare EVA i en statistisk sammenhæng. 

6.2.4 Modellens robusthed 

Linearitet i modellens parametre  

Vi søger at afdække om der er lineære sammenhænge imellem modellens afhængige variabel og 

de uafhængige variable. Det er en antagelse i modellen, at lineær sammenhæng er til stede. Er 

antagelsen ikke overholdt, kan det f.eks. medføre afvigelser imellem de estimerede og observerede 

værdier for den afhængige variabel, og dermed ende i et partisk parameterestimat i modellen (Lind 

et al., 2015). I appendiks K.4 findes en figur over lineariteten i modellen, og den viser, at der er 

tegn på linearitet, da værdierne fordeler sig forholdsvist jævnt omkring x-aksen. 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet opstår, når der er korrelation mellem to eller flere forklarende variable, altså de 

uafhængige variable.  Som ovennævnt, er der sandsynlighed for, at de forklarer den samme effekt i 

den afhængige variable, hvis der er to uafhængige variable der er højt korrelerede (Lind et al., 

2015). Dog er det stort set umuligt at undgå nogen grad af korrelation imellem variablene, hvilket 

også ses i appendiks K.3. 

Ligesom tilfældet var i afsnit 6.1.4 benytter vi VIF metoden til at teste for multikollinearitet, hvor 

VIF ikke må overstige 10. Vi finder, at den højeste VIF værdi ligger på 2,76, og at der således ikke 

er tegn på multikollinearitet imellem modellens uafhængige variable. VIF værdierne fremgår af 

tabel 15 i regressionens resultater i afsnit 6.2.3 ovenfor. 

Normalfordeling af residualerne 

Ligesom i regressionsanalysen, afsnit 6.1, af porteføljeselskaberne alene, søger vi at validere 

brugen af multiple lineære regressioner, ved at undersøge om residualerne er normalfordelte, eller 
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som minimum tilnærmelsesvis normalfordelte. Hvis residualerne ikke er normalfordelte har t-

statistikken ikke t-distributioner, og F-statistikken har ikke F-distributioner (Lind et al., 2015). Det 

er et problem for vores model, hvis der ikke er normalfordeling, da konklusionerne afhænger af at 

finde p-værdier i t- og F-distributioner. I appendiks K.5 fremstilles residual plot og histogram. 

Begge figurer viser, at vores model har haler, men at residualerne er tilnærmelsesvis 

normalfordelte, hvorfor modellens findes robust. 

Heteroskedasticitet 

Vi ønsker at undersøge om der er heteroskedasticitet i regressionsmodellen i indeværende afsnit, 

hvilket gøres efter sammen fremgangsmåde, som i afsnit 6.1.4. Det er vigtigt at være opmærksom 

på om, hvorvidt der er heteroskedastisk eller homoskedastisk sammenhæng imellem fejlled og de 

estimerede værdier for den afhængige variabel, hvilket i vores undersøgelse er den gennemsnitlige 

EVA for alle selskaber.  

Vi har, ved at plotte modellens fejlled mod estimerede værdier for den gennemsnitlige EVA, fået 

et plot der viser samme tendens, som i regressionsanalysen for porteføljeselskaberne alene. Dette 

fremgår af appendiks K.6. Der er tegn på heteroskedasticitet, hvorfor vi benytter heteroskedastiske 

robuste standardfejl som standardfejl i regressionen. Vi rapporter således White’s robuste 

standardfejl, for at sikre gyldige statistiske konklusioner. Forskellen imellem vores ikke-

korrigerede standardfejl og de robuste standardfejl er også i denne model så lav, at det ikke ændrer 

på signifikansen af vores statistiske estimater. Vi er derfor trygge ved at heteroskedasticitet ikke er 

et problem i modellen.  

6.3 Diskussion af regressionernes resultater 

I den statistiske analyse, af hvad der kan forklare den gennemsnitlige EVA for 

porteføljeselskaberne, finder vi, at kapitalfondsstørrelse har en forklarende effekt på EVA, og at 

denne effekt er positiv. Dette er lig med vores forventning, da størrelsen på kapitalfondene 

teoretisk set burde have en positiv effekt, om end effekten ikke er særlig stor. Ligeledes finder vi, 

at entryår har en signifikant forklarende effekt på den gennemsnitlige EVA. Som forventet er 

denne effekt negativ, da det er antaget, at jo længere porteføljeselskaberne holdes, jo dårligere har 

kapitalfondene været til at skabe værdi i selskaberne. Af brancherne er det kun handel der findes 

statistisk signifikant. Således har handelsbranchen en negativ forklarende effekt på EVA, hvilket 

er imod vores forventninger, ud fra resultaterne fundet i den kvalitative analyse i kapitel 4. 
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De resterende uafhængige variabel; ejerskabsnationalitet, ejerskabsandel, kapitalfondsalder, 

fremstillings-, service-, teknologi-, og transportbranchen, har således ikke en forklarende effekt på 

EVA ud fra vores stikprøve. Hypoteserne omkring disse variabel er fremkommet af den kvalitative 

analyse i kapitel 4, men det er således ikke muligt at konkludere på disse variable i en statistisk 

sammenhæng. Det kan derfor betvivles, om resultaterne i den kvalitative analyse er reliable og 

valide.  

Det er således fundet, at kun enkelte af de uafhængige variable har en forklarende effekt på den 

gennemsnitlige EVA for porteføljeselskaberne. Er dette så godt eller skidt? Vi mener, at det er 

interessante konklusioner i sig selv, at ikke alle de uafhængige variable har en forklarende effekt. 

Det kunne være interessant, at undersøge om en større stikprøve ville give samme resultater, da det 

kan betvivles om stikprøvens størrelse, har betydning for signifikansen. 

I den statistiske analyse af hvad der kan forklare EVA i den samlede model, med både 

porteføljeselskaber og kontrolselskaber, viser resultaterne, at modellen ikke overordnet set er 

signifikant. Dog viser resultaterne for ejerskabsform (kapitalfondsejet/ikke-kapitalfondsejet), en 

signifikant forklarende effekt på den gennemsnitlige EVA. Resultatet af denne variabel viser, at 

det har en negativ forklarende effekt på EVA at være et porteføljeselskab. Dette er et interessant 

fund, da det overordnet viser, om det er fordelagtigt at være ejet af en kapitalfond eller ej. 

Konklusionen herpå bliver således, at der ikke er en fordel for selskaber, at være ejet af en 

kapitalfond, når EVA er målet der undersøges. Dette er i fuld overensstemmelse med resultaterne i 

den kvalitative analyse i kapitel 5, hvor vi finder, at kontrolselskaberne i gennemsnit skaber mere 

værdi per år per selskab, målt på EVA.  

De resterende uafhængige variabel; handels-, fremstillings-, service-, teknologi-, og 

transportbranchen, har således ingen forklarende effekt på EVA, da disse er statistisk 

insignifikante. Dette sammenholdt med fundende for brancherne i den statistiske analyse af EVA 

for porteføljeselskaberne alene, giver et overordnet billede af, at brancherne ikke kan forklare 

EVA. Hvilken branche, og dermed hvilken type selskab, har dermed ikke betydning for hvor 

meget EVA-værdi der skabes i selskaberne, i en statistisk sammenhæng. Resultaterne for 

brancheopdeling fundet i den kvalitative analyse, kan derfor betvivles i denne sammenhæng. Det 

må dog pointeres at den kvalitative og kvantitative analyses resultater ikke udelukker hinanden. 

!
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Kapitel 7  
– Konklusion 
Der er i samfundet skabt et billede af, at kapitalfonde er grådige pengemaskiner, som ikke gavner 

eller bidrager til samfundet. Medierne har skrevet mangt og meget om kapitalfonde i de senere år, 

hvor de højt profilerede handler af DONG, Nets og OW Bunker må fremhæves. Tidligere har 

medierne også haft stort fokus på handler af TDC og Pandora, der har været medvirkende til, at 

skabe det billede, som den brede danske befolkning i dag har af kapitalfonde. Dertil kommer, at 

eksperter på området, som politikere, erhvervsledere, journalister, professorer og andre studerende, 

har forskellige, men stærke holdninger til emnet, hvorfor vi har fundet det interessant, at 

undersøge i hvilket omfang der skabes økonomisk værdi i danske kapitalfondsejede 

porteføljeselskaber. Motivationen i denne afhandling, har således været, at undersøge størrelsen af 

den økonomiske værdiskabelse igennem målet Economic Value Added (EVA), men også hvad der 

driver, og kan forklare værdiskabelsen i danske porteføljeselskaber. 

EVA er benyttet som mål for værdiskabelsen, da dette mål tager højde for driften i og 

finansieringen af selskaber, herunder de vægtede kapitalomkostninger (WACC), 

afkastningsgraden (ROIC) og den investerede kapital. Det er af tidligere studier fundet til at være 

det mest inkluderende mål for værdiskabelse, og er samtidig et udpræget benyttet mål i 

værdiansættelser af selskaber. For samtlige selskaber i afhandlingen har vi reformuleret 

regnskaber, ud fra ens fremgangsmåde, for at nå EVA. 

Vi har benyttet både induktiv og deduktiv fremgangsmåde til besvarelsen af vores 

problemformulering, i form af kvalitative og kvantitative analyser. Igennem vores litteratur har vi 

motiveret vores analysedele og fundet metoden til at finde EVA værdier for samtlige medtagne 

selskaber.  
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Analysegrundlaget er baseret på danske kapitalfondsejede porteføljeselskaber der var ejede i 

perioden 2010-2013. Initielt foretog vi en udvælgelse baseret på et kriterie om, at de udvalgte 

selskaber mindst skulle have været ejet i 3 på hinanden følgende år, i analyseperioden. Således 

endte vi ud med 56 porteføljeselskaber i 2010 og 73 porteføljeselskaber i den resterende periode. 

Til at undersøge om porteføljeselskaberne rent faktisk skaber mere værdi end andre selskaber, 

udvalgte vi, på baggrund af række kriterier, nogle sammenlignelige privatejede selskaber. 

Kriterierne bygger på nogle af de samme som Vinten (2008), og således har sammenlignelige 

branchekoder og størrelsen på selskabernes aktiver, lagt til grund for udvælgelsen af 

kontrolselskaberne. Dette kom der 74 kontrolselskaber ud af. 

Den kvalitative analyse viser, at porteføljeselskaberne i gennemsnit skaber positiv EVA per år per 

selskab. Analysen indeholder dog enkelte selskaber, der påvirker analysen i så stor grad, at de 

vurderes til at være ekstreme værdier, og dermed outliers. Det har derfor været nødvendigt, at 

udelade EVA-værdier for selskaberne Chr. Hansen A/S og Unifeeder A/S. Derudover har Sikane 

A/S og Transmedica A/S haft ekstra ordinære poster i 2013, hvilket har påvirket den 

gennemsnitlig EVA i det pågældende år. Når de ekstreme værdier udelades, viser analysen fortsat, 

at porteføljeselskaberne i gennemsnit generer positiv værdi per år per selskab, målt på EVA. 

Den kvalitative analyse af EVA har vist, at størstedelen af de medtagne porteføljeselskaber, helt 

præcis 60, er ejede af danske kapitalfonde. De resterende 13 porteføljeselskaber er fordelt imellem 

svenske, franske, engelske og norske kapitalfonde. Analysen viser, at de udenlandske kapitalfonde 

skaber højere gennemsnitlige EVA-værdier i deres porteføljeselskaber sammenlignet de danske 

kapitalfonde. Dette skal dog ses i lyset af, at de danske kapitalfonde generelt er mindre end de 

udenlandske. Vi har i forlængelse heraf opdelt kapitalfondene i 3 grupper; små, mellemstore og 

store kapitalfonde, bedømt ud fra kapital under forvaltning. Fordeling af EVA på 

kapitalfondsstørrelse har vist, at de store kapitalfonde formår at skabe mere EVA-værdi i deres 

selskaber i forhold til de små kapitalfonde. Analysen viser således, at de store kapitalfonde, som er 

udenlandske, formår at skabe mere EVA-værdi end små kapitalfonde, som oftest er danske, 

igennem deres porteføljeselskaber. Til sidst har den kvalitative analyse vist, at 61 ud af de 73 

porteføljeselskaber ejes med en ejerandel på over 50%. Teorien foreskriver, at kapitalfonde ønsker 

at udøve aktivt ejerskab, da de således har mulighed for at påvirke porteføljeselskaberne mest 

muligt i den værdiskabende retning. Ifølge afhandlingen, har dette virket for de kapitalfondene 



!

! 117!

med aktivt ejerskab, da den gennemsnitlige EVA har været højere end for porteføljeselskaberne 

der ejes under 50%.  

Kapitalfonde operer teoretisk set typisk med en ejerskabsperiode på 3-7 år. Optimering af 

porteføljeselskaber tager ofte flere år, hvorefter de bliver solgt eller børsnoteret. 

Porteføljeselskaberne, i indeværende afhandling, er opkøbt på forskellige tidspunkter, men der ses 

en tendens til, at selskaber der er opkøbt før 2008, har skabt negativ EVA i analyseperioden, mens 

de selskaber der er opkøbt efter 2008, har skabt positiv EVA i analyseperioden. En række af de 

medtagne porteføljeselskaber har således været ejede i 5 eller flere år (2013 som slutår i analysen), 

hvilket sammenholdt med teori på området indikerer, at nogle af kapitalfondene ikke har formået, 

at optimere og salgsmodne deres porteføljeselskaber til et tilfredsstillende niveau. 

Til at analysere på størrelsen af EVA-værdiskabelsen i porteføljeselskaberne, er en række 

sammenlignelige ikke-kapitalfondsejede selskaber benyttet som kontrolgruppe. EVA er fundet ud 

fra samme fremgangsmetode som for porteføljeselskaberne. Ud af kontrolselskaberne fandt vi 

ekstreme EVA-værdier for 2 selskaber, der således ikke medtages, da de antages at skabe støj i den 

gennemsnitlige EVA. Vi finder i den kvalitative analyse, at kontrolselskaberne har formået at 

skabe mere EVA-værdi gennemsnitligt end hos porteføljeselskaberne per år per selskab. Målt på 

medianerne, som for hver af de to grupper af selskaber ligger under de gennemsnitlige EVA-

værdier, finder vi, at over 50% af selskaberne i begge grupper generer positiv værdi. Dette 

indikerer, at der er selskaber der hæver gennemsnitlig EVA betydeligt, til trods for at de førnævnte 

outliers er udeladt af analysen.  

I den kvalitative analyse er både porteføljeselskaber og kontrolselskaber blevet opdelt i 6 

overordnede brancher; Transport, handel, detailhandel, fremstilling, service og teknologi.  

Opdelingen af brancher har givet et billede af, hvilke brancher der har klaret sig bedst, målt på den 

gennemsnitlige EVA-værdiskabelse, for hver af de to grupper og samlet. Ud fra resultaterne finder 

vi, at der er flest selskaber inden for handel, detailhandel og fremstilling. Analysen viser, at 

kontrolselskaberne i udpræget grad har formået at skabe mere værdi i disse brancher, mens 

porteføljeselskaberne har formået at skabe mest værdi i teknologi- og servicebranchen. Disse 

brancher inkluderer dog få selskaber for begge grupper, hvorfor det begrænser validiteten. Til sidst 

er der teknologibranchen, der er den eneste branche, hvor kontrolselskaberne skaber 

værdiforringelse, mens porteføljeselskaberne formår at skabe positiv værdi. Den kvalitative 
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analyse viser således tegn på, at brancheopdeling kan forklare, hvilke typer selskaber der skaber 

højere EVA-værdier.  

I den statistiske analyse af hvad der kan forklare størrelsen af den gennemsnitlige EVA for 

porteføljeselskaberne, finder vi, at kapitalfondsstørrelse og entryår, har en signifikant forklarende 

effekt på EVA. Kapitalfondsstørrelse har en positiv effekt på EVA, mens entryår har en negativ 

forklarende effekt. Begge disse fund er i overensstemmelse med vores forventninger herom. 

Litteraturen peger på, at størrelsen på kapitalfonde har betydning for hvor erfarne og 

ressourcestærke de er, og dermed en indikation på, hvor gode de er til at skabe værdi i deres 

porteføljeselskaber. Vores resultater bakker således dette op. Samtidig peger litteraturen på, at 

kapitalfonde ønsker kort ejerskabsperiode, hvorfor det er negativt for dem at eje 

porteføljeselskaberne for længe. Vores resultater finder således evidens for, at der skabes mindre 

årlig EVA-værdi i de porteføljeselskaber, der har været ejet siden før 2008. 

I den samlede statistiske analyse af både portefølje- og kontrolselskaber, finder vi, at der er 

statistisk signifikant evidens for, at kapitalfondsejerskab har en negativ forklarende effekt på den 

gennemsnitlige EVA på -6,6 millioner kroner. Således viser analysen heraf, at kontrolselskaberne 

skaber mere EVA-værdi end porteføljeselskaberne. Dette er i overensstemmelse med resultaterne 

af den kvalitative analyse i kapitel 5, hvor vi ligeledes finder, at kontrolselskaberne formår at 

skabe mere værdi end porteføljeselskaberne.  

Vi har i afhandlingens kvalitative og kvantitative analyser haft fokus på brancheopdeling af både 

portefølje- og kontrolselskaber, for at undersøge om selskaber inden for forskellige brancher klarer 

sig bedre end andre. De statistiske analyser finder ikke statistisk signifikans heraf, hvorfor EVA 

ikke kan forklares ud fra brancheopdelingernes effekt. I de kvalitative analyser i kapitel 4 og 5, har 

vi dog fundet forskelle i, hvilke af brancherne, og dermed hvilke typer selskaber, der skaber mere 

EVA-værdi end andre.  

Samlet set kan vi konkludere, at der ud fra vores afhandlings stikprøve, ikke er en fordel for 

selskaber ved at være kapitalfondsejet sammenlignet med andre privatejede sammenlignelige 

selskaber. Dette er et interessant fund og bidrager til litteraturen på området, hvor der i forvejen er 

få studier. Vi håber således at vores bidrag kan være med til, at udfordre opfattelsen af 

kapitalfonde og den værdiskabelse der sker i porteføljeselskaber. 
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Kapitel 8  
– Perspektivering 
Afhandlingen har indikeret at danske kapitalfonde generelt klarer sig dårligere end de udenlandske 

kapitalfonde, når der ses på EVA-værdiskabelsen i porteføljesleskaber, i analyseperioden fra 2010-

2013. Dette er en interessant betragtning, og vil derfor invitere til yderligere undersøgelser, der 

afklarer hvad dette kan skyldes. Senest har det vist sig, at den danske kapitalfond Odin Equity, 

som blev stiftet i 2005, er i en kritisk overlevelsessituation, hvor de fleste af kapitalfondens 12 

selskaber skal sælges i 2015, hvis kapitalfonden skal rejse ny investeringsfond i løbet af 2016, og 

dermed fortsat eksistere (Berlingske Business, 2015). Dania Capital måtte lukke i 2013, efter både 

Biva og Hammel Møbelfabrik gik konkurs, og den tabsgivende ventilationskoncernen Novenco 

blev solgt, grundet at de ikke formåede at skabe gode nok afkast (Martini, Høberg, & Johansen, 

2015b). Ligeledes har kritikken i 2015 lydt på, at Odin Equity, Maj Invest og en række af Axcels 

fonde ikke har formået at levere godkendte afkast. Disse kapitalfondene har således ikke formået 

at fordoble ejernes kapitalindskud, der som tommelfingeregel er kravet, i løbet af 

ejerskabsperioden i porteføljeselskaber. Bechmark analyser viser, at aktiemarkedet og udenlandske 

kapitalfonde har klaret sig bedre, hvor EQT og Nordic Capital, som begge ejer danske selskaber, 

er blandt de udenlandske kapitalfonde der klarer sig betydeligt bedre end de danske kapitalfonde 

(Martini et al., 2015a).  

Poul Nyrup Rasmussen kritiserer kapitalfonde, som nævnt i afsnit 1.3, på baggrund af 

kapitalfondens ageren, og forlanger andre alternativer og bedre løsninger. Her pointerer han især 

informationsbehovet, hvilket han nævner som en væsentlig del af kapitalfondskritikken. Viser det 

sig, at kritikken betyder øgede reguleringer, vil det få stor negativ indflydelse på kapitalfondenes 

lyst til, at investere i danske selskaber, mener Rose (2007). Lovreguleringer i forhold til 

informationsoffentliggørelse, fundraising og beskatning kan føre til, at kapitalfondene fravælger 

danske selskaber. Et videre studie omkring kapitalfondenes indflydelse på væksten i Danmark, på 
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baggrund af værdiskabelsen i deres porteføljeselskaber, kunne derfor være oplagt at undersøge 

videre. 

Derudover har en del af kritikken omkring kapitalfonde været rettet mod, måden hvorpå 

kapitalfondene opererer, herunder at de anvender gældsfinansierede opkøb, forholdsvis korte 

ejerskabsperioder og at værdierne eftersigende tømmes i porteføljeselskaberne. Det kunne derfor 

være interessant, at se på hvordan selskaberne performede før, under og efter 

kapitalfondsejerskabet, holdt op imod nøgletal såsom gearingen, omsætningsvækst og antal 

ansatte, for derved at kunne sige mere om porteføljeselskabernes tilstand før og efter. 

Værdiskabelsen i kapitalfondsejede selskaber kan måles på flere måde, og det kunne derfor være 

interessant at anvende andre måleenheder. Achleitner & Lichtner (2011) anvendte den interne 

rente for 44 exitede danske kapitalfondsejede selskaber og fandt, at den interne rente var højere for 

porteføljeselskaberne, jf. afsnit 1.7. Det kunne derfor være interessant, at anvende den interne 

rente på de 74 porteføljeselskaber, der er anvendt i denne afhandling. Udfordringen ved denne 

metode er dog, at informationen omkring købs- og salgsværdier for porteføljevirksomhederne ofte 

er tilbageholdte, og det vil derfor være svært, at få skabt et datasæt med tilstrækkeligt antal af 

observationer. Ligeledes er kapitalfondene ofte ikke villige til at opgive cash flow data, der skal 

anvendes til beregning af den interne rente på kapitalfondsniveau. 

Der er mange muligheder for videre undersøgelser af kapitalfonde og deres porteføljeselskaber, 

hvilke kunne forstærke de konklusioner, der er præsenteret i denne afhandling. Det er et stort og 

komplekst univers med mange undersøgelsesmuligheder, hvilket også ses ud fra forskelligheden i 

tidligere undersøgelser på området. Vi har forsøgt at tilvejebringe ny litteratur på området, som 

andre måske vil kunne bygge videre på i fremtiden eller finde inspiration i. 
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Appendiks 

Appendiks A 

Porteføljeselskaber, TDKK     EVA 
 CVR Kapitalfond Investerings 

år 
Ejerandel 2010 2011 2012 2013 

Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S 30576411 Capidea 2007 81% 1.517 -33.753 -12.232 -60.900 
Active Sportswear Int. Holding A/S 10642744 Greystone Capital 2007 60% -7.426 -7.201 -8.081 -4.630 
AH Industries A/S 33859341 Ratos 2007 69% -68.869 -31.381 -81.108 -60.352 
Allianceplus A/S 12643047 Polaris 2009 90% 4.559 4.680 5.063 2.624 
Atchikrealtime A/S 30719689 Maj Invest 2009 48% -549 4.367 5.668 -9.202 
Babysam A/S 31370450 Polaris 2008 36% -53.028 -90.730 -54.681 -28.027 
Ball ApS 14246975 Axcel 2007 83% 31.917 26.833 21.036 10.866 
Bang & Olufsen Medicom A/S 24053415 Maj Invest 2007 59% -6.533 -10.592 5.041 12.577 
BB Electronics A/S 21662534 Axcel 1998 42% 8.758 30.518 -22.825 -14.898 
Blip Systems A/S 30500741 Maj Invest 2007 67% 2.345 1.860 -2.729 -10 
Bollerup Jensen A/S 12516800 Deltaq 2009 99% 10.404 10.550 7.903 4.823 
BPI A/S 27237010 Maj Invest 2007 47% 5.719 3.719 5.267 4.226 
Carnegie Asset Management 
Fondsmæglerselskab A/S 

78420510 Altor 2009 80% 60.183 68.271 74.134 59.754 

Chr. Hansen A/S 12516479 PAI Partners 2005 26% 455.996 582.008 729.379 803.144 
Cimbric Fiskekonserves A/S 13067635 Deltaq 2010 53%   -4.105 -2.025 420 
Combilent A/S 19623742 Deltaq 2009 73% 4.888 3.008 1.901 2.511 
Da'core A/S 11810039 Maj Invest 2006 50% -4.664 -4.673 -16.776 -40.610 
Damolin A/S 37322318 Erhvervsinvest 2010 70%   8.771 3.086 5.929 
Dansk Overflade Teknik A/S 26704863 Jysk-Fynsk Kapital 2007 20% -30.130 -15.828 -871 -2.353 
Epoke A/S 14125345 Erhvervsinvest 2010 92%   7.533 21.318 22.957 
Eurowrap A/S 79524115 Maj Invest 2007 *50% 7.043 12.674 19.094 27.186 
F. Junckers Industries A/S 66920216 Axcel 2004 75% -32.592 -56.549 -53.473 -37.944 
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Gram Equipment A/S 21274208 Procuritas 2010 *50%   24.746 18.844 7.931 
Hamlet Protein A/S 16049441 Polaris 2007 55% 17.293 8.185 -3.194 13.854 
Hi-Con A/S 26020387 Jysk-Fynsk Kapital 2006 90% -7.087 -1.179 1.972 1.160 
HTHH ApS 31592623 Odin Equity 2008 99% 37.199 -14.525 -60.775 -41.749 
Interbuild ApS 28971109 Maj Invest 2007 51% -45.354 -25.750 -33.383 -23.389 
J. Hvidtved Larsen A/S 20010088 Maj Invest 2006 51% 56 8.979 9.702 13.075 
Jeka Fish A/S 76129010 Deltaq 2009 53% 8.210 5.902 -2.975 12.295 
K. P. Komponenter A/S 26753716 Capidea 2007 *50% 12.972 15.568 12.136 21.603 
KA Interiør A/S 20001305 DKA Capital 2007 86% 4.312 4.657 3.416 5.455 
KABOOKI A/S 38235311 Jysk-Fynsk Kapital! 2006 70% 579 -6.000 102 5.668 
KE Fibertec A/S 19138038 Jysk-Fynsk Kapital! 2007 75% 2.719 4.945 4.905 2.795 
KK-Group A/S 66821110 Maj Invest 2010 14%   14.057 39.435 31.885 
Kompan A/S 40559817 Nordic Capital 2005 90% 45.223 13.223 28.123 51.654 
KÆRKOMMEN ApS 30830547 Maj Invest 2010 99%   2.663 -6.324 -7.829 
Labofa A/S 31746957 Executive Capital 2010 59%   1.300 1.474 -3.328 
Lagkagehuset A/S 20213094 FSN Capital 2008 65% 4.623 9.560 8.260 10.158 
Logstor A/S 21330248 Montagu 2006 *50% 28.023 22.991 -55.545 -22.577 
Mejerigaarden A/S 37317314 Erhvervsinvest 2008 95% 5.936 -14.331 -9.449 11.477 
Noa Noa ApS 60746214 Axcel 2007 90% 35.046 -8.852 -21.793 -36.620 
Nordgroup A/S 34484414 EQT 2010 98%   6.136 4.998 30.059 
Norisol A/S 80149212 Maj Invest 2006 27% -4.795 -7.907 -11.752 -41.091 
Novopan Træindustri A/S 11766110 Maj Invest 2006 22% -23.032 -14.018 -10.761 -371 
Nümph Holding A/S 30577256 Capidea 2010 51%   29.568 15.705 10.938 
Oliver's Petfood A/S 26603129 Greystone Capital 2010 70%   -1.333 55 1.482 
Paradis Danmark A/S 30500504 Executive Capital 2010 57%   -574 2.024 1.733 
Pierre.dk Autolakering A/S 15000295 Maj Invest 2010 74%   2.629 2.238 2.855 
PWT Group A/S 31081610 Polaris 2008 66% -35.957 -34.378 -33.127 -26.728 
Qubiqa Esbjerg A/S 87236013 Odin Equity 2006 99% 3.463 12.851 6.070 20.129 
Riegens A/S 45478319 Erhvervsinvest 2008 86% 14.704 10.039 -6.808 -14.217 
SCADA International A/S 29526443 Executive Capital 2010 39%   9.483 6.638 3.430 
Scan Global Logistics A/S 14049673 Odin Equity 2006 *50% 17.343 -1.850 7.970 24.456 
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Secunia ApS 26833345 DKA Capital 2010 74%   3.177 -13.626 -15.743 
SFK Systems A/S 76547610 Maj Invest 2006 74% -5.602 -551 -6.140 -1.744 
Signal A/S 32065627 Executive Capital 2009 24% 1.721 303 2.453 -11.095 
Sikane A/S 30088093 Langholm Capital 2007 *50% -34.201 -36.580 -19.608 -158.217 
Solum A/S 10282136 Maj Invest 2009 56% -7.400 -10.595 -5.996 433 
Sonion A/S  25141350 Altor 2009 100% -15.435 -8.885 18.060 -12.740 
Soya Concepts A/S 26486254 3i Group plc 2008 45% 55.319 59.154 67.875 47.698 
System Frugt A/S 13473498 Odin Equity 2010 95%   19.534 5.295 11.965 
Systemteknik A/S 25299094 Jysk-Fynsk Kapital 2007 55% -6.597 95 -627 -8.985 
TCM Group 75924712 Axcel 2006 63% 1.983 13.163 12.385 18.236 
TIA Technology A/S 19989348 DKA Capital 2006 59% 4.125 9.124 28.088 33.885 
Transmedica A/S 17423401 Odin Equity 2007 99% -5.571 -18.736 -24.088 -137.878 
Tresu A/S 15302798 Erhvervsinvest 2010 80%   -1.145 4.253 16.896 
Tytex A/S 45075818 Maj Invest 2006 100% 2.714 1.447 5.976 -3.652 
Unifeeder A/S 11810543 Montagu 2007 *50% 271.779 279.322 275.564 211.602 
Union Engineering Holding A/S 30577175 Capidea 2010 63%   10.589 18.741 40.369 
United Textile Group A/S 21191574 Jysk-Fynsk Kapital 2008 65% 9.909 10.794 7.709 7.371 
Unwire ApS 26361710 Maj Invest 2007 94% 4.136 -1.214 -24.399 -18.058 
Vital Petfood Group A/S 63840610 Axcel 2000 81% 8.644 -23.508 -9.485 8.105 
Wrist Ship Supply A/S 19272796 Altor 2007 100% 10.340 24.134 64.996 62.159 
*Fremgår af DVCA's buyouts-liste at kapitalfondene er majoritetsaktionærer         
Total EVA  806.878 916.388 969.695 854.892 
SUM    3.547.853 
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Appendiks B 
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Appendiks D 

Appendiks D.1 - Skattesatser  
  Skattesats 

Porteføljeselskaber 2010 2011 2012 2013 

Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S 0,3590 0,2175 0,1864 0,2500 

Active sportswear Int. Holding A/S 0,2065 0,2261 0,2201 0,1383 

AH Industries A/S 0,1070 0,3953 0,2842 0,2431 

Allianceplus A/S 0,3997 0,4067 0,4211 0,4229 
Atchikrealtime A/S 0,2500 0,3668 0,3599 0,3900 

Babysam A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Ball ApS 0,2723 0,2054 0,2634 0,3751 
Bang & Olufsen Medicom A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

BB ELECTRONICS A/S 0,2800 0,2312 0,1600 0,2500 

Blip Systems A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Bollerup Jensen A/S 0,2503 0,2502 0,2515 0,2506 
BPI A/S 0,2527 0,2603 0,2801 0,2542 

Sikane A/S 0,3470 0,2500 0,2500 0,2500 

Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 0,2950 0,2697 0,2430 0,2329 
Chr. Hansen A/S 0,2698 0,2495 0,2477 0,2183 

Cimbric Fiskekonserves A/S 0,2491 0,2507 0,2505 0,2500 

Combilent A/S 0,2549 0,2505 0,2506 0,2480 

Da'core A/S 0,2820 0,2279 0,2500 0,2500 
Damolin A/S 0,3229 0,3285 0,2500 0,2683 

Dansk Overflade Teknik A/S 0,1755 0,2500 0,2500 0,1090 

Epoke A/S 0,1782 0,1938 0,2437 0,2398 
Eurowrap A/S 0,2938 0,2712 0,2598 0,2436 

F. Junckers Industries A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Gram Equipment A/S 0,2371 0,2439 0,2467 0,2612 
Hamlet Protein A/S 0,2727 0,2801 0,2500 0,1880 

Hi-Con A/S 0,2460 0,3066 0,1925 0,1009 

HTHH ApS 0,2253 0,2500 0,1173 0,2500 

Interbuild ApS 0,1779 0,2550 0,2500 0,2500 
J. Hvidtved Larsen A/S 0,2525 0,2471 0,2466 0,2241 

Jeka Fish A/S 0,2006 0,2424 0,2714 0,2375 

K.P Komponenter A/S 0,2211 0,2505 0,2502 0,2312 
KA Interiør A/S 0,2523 0,2429 0,2383 0,2314 

KABOOKI A/S 0,3070 0,2464 0,2302 0,2524 

KE Fibertec A/S 0,2518 0,2036 0,1733 0,1565 

KK-Group A/S 0,2513 0,2222 0,2727 0,2762 
Kompan A/S 0,2174 0,1369 0,3762 0,1497 

KÆRKOMMEN ApS 0,1245 0,2518 0,2400 0,1933 
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Labofa A/S 0,2897 0,2512 0,2294 0,2265 
Lagkagehuset A/S 0,2907 0,2506 0,2284 0,1659 

Logstor A/S 0,2856 0,2808 0,2276 0,2449 

Mejerigaarden A/S 0,1355 0,2579 0,2513 0,2537 

Noa Noa ApS 0,2162 0,2040 0,2116 0,2500 
Nordgroup A/S 0,2500 0,3178 0,2652 0,1438 

Norisol A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,1002 

Novopan Træindustri A/S 0,2450 0,3297 0,3406 0,2010 
Nümph Holding A/S 0,2906 0,2882 0,3011 0,3183 

Oliver's Petfood A/S 0,2472 0,2277 0,2519 0,2326 

Paradis Danmark A/S 0,3069 0,2144 0,2722 0,2500 

pierre.dk Autolakering A/S 0,2639 0,2499 0,2662 0,1753 
PWT Group A/S 0,4373 0,2770 0,2391 0,1551 

Qubiqa Esbjerg A/S 0,3180 0,2402 0,3816 0,2186 

Riegens A/S 0,2843 0,2857 0,2500 0,2500 
SCADA International A/S 0,2597 0,2505 0,2593 0,2515 

Scan Global Logistics A/S 0,3546 0,2500 0,2500 0,2316 

Secunia ApS 0,2500 0,2642 0,2255 0,1603 
SFK Systems A/S 0,2500 0,2319 0,2500 0,2500 

Signal A/S 0,3785 0,3503 0,3383 0,1817 

Solum A/S 0,2493 0,2209 0,2404 0,2967 

Sonion A/S  0,2500 0,2500 0,2500 0,1387 
Soya Concepts A/S 0,2613 0,2567 0,2937 0,2535 

System Frugt A/S 0,2744 0,1483 0,1686 0,2641 

Systemteknik A/S 0,2513 0,1724 0,1227 0,2283 
TCM Group - drift i TMK A/S 0,1070 0,2632 0,3451 0,1938 

TIA Technology A/S 0,2500 0,2580 0,2595 0,2294 

Transmedica A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Tresu A/S 0,2518 0,1436 0,0999 0,1895 
Tytex A/S 0,1037 0,2500 0,2500 0,2500 

Unifeeder A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Union Engineering Holding A/S 0,4214 0,2500 0,3948 0,3391 
United Textile Group A/S 0,2561 0,2226 0,3441 0,2815 

Unwire ApS 0,2253 0,2394 0,2196 0,1727 

Vital Petfood Group A/S 0,2568 0,2500 0,2500 0,3800 

Wrist Ship Supply A/S 0,2353 0,3895 0,2763 0,2797 
 
  



! 138!

Skattesatser  
 

  Skattesats 

Kontrolselskaber 2010 2011 2012 2013 

A/S Østbirk Bygningsindustri 0,2507 0,2503 0,2410 0,1937 

AC Hydraulic A/S 0,2855 0,2658 0,2488 0,2400 

Alfa Laval Kolding A/S 0,2500 0,3571 0,2655 0,2177 

Almirall ApS 0,2637 0,2588 0,2942 0,3569 

Axel Kaufmann ApS 0,2505 0,2509 0,2503 0,2474 

Beirholms Væverier A/S 0,2537 0,2513 0,2674 0,2318 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 0,2685 0,2946 0,2585 0,2916 

Bramming Plast-Industri A/S 0,2075 0,2500 0,2500 0,1465 

BRDR. Lembcke A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,1475 

Bruuns Bazaar A/S 0,2347 0,2500 0,2500 0,2500 

C. C. Jensen A/S 0,2500 0,2841 0,2405 0,1716 

Ciber Danmark 0,2500 0,2500 0,2500 0,2485 

Cimbria Manufacturing A/S 0,2501 0,2501 0,2470 0,2360 

Colt Technology Services A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Converse Scandinavia A/S 0,2311 0,2290 0,2172 0,2098 

Corona Packing ApS 0,3313 0,2691 0,1320 0,1157 

CUBIC Modulsystem A/S 0,2913 0,2555 0,2570 0,2108 

Damcos A/S 0,1739 0,2419 0,2537 0,2346 

DanDomain A/S 0,2540 0,2538 0,2485 0,2544 

Danforel A/S 0,2480 0,2547 0,2577 0,2493 

Danfoss Power Solutions ApS 0,2507 0,2556 0,2528 0,2439 

Danish Aerotech A/S 0,2711 0,1833 0,3038 0,1230 

Dansk Træemballage A/S 0,2112 0,2557 0,2662 0,2794 

Danske Fragtmænd A/S 0,2700 0,2573 0,2516 0,2277 

Dencon Foods A/S 0,2515 0,2554 0,2443 0,2478 

DK Hostmaster A/S 0,2541 0,2545 0,2379 0,2411 

Eaton Electric ApS 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Elite Seafood A/S 0,2228 0,1810 0,2500 0,2441 

Ergotel A/S 0,2500 0,2598 0,2091 0,2460 

Eventyrsport A/S 0,1711 0,2109 0,2451 0,2525 

Faxe Kalk A/S 0,2500 0,2015 0,2059 0,2463 

Fredericia Furniture A/S 0,2483 0,3027 0,2500 0,3442 

Frode Laursen A/S 0,2693 0,2689 0,2549 0,2509 

Gate Gourmet Denmark ApS 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Gemidan A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

H&M AS 0,2499 0,2508 0,2480 0,2499 

Hardi International A/S 0,2500 0,2500 0,1796 0,2500 

HCS A/S Transport & Spedition 0,2380 0,2547 0,2419 0,2702 

Heka Dental A/S 0,2677 0,2594 0,2692 0,2597 
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Hofor A/S 0,3513 0,2376 0,2500 0,2500 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 0,2203 0,2384 0,2306 0,2325 
IdealCombi A/S 0,3015 0,1179 0,4358 0,1629 

Jasopels A/S 0,3284 0,2509 0,2532 0,2500 

Joha A/S 0,1517 0,1702 0,2026 0,2251 
Lactosan A/S 0,2362 0,2235 0,2129 0,1911 

Lindpro A/S 0,2500 0,2755 0,2938 0,3771 

Maskinfabrikken Pan A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,3842 
McNeil Denmark ApS 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Montana Møbler 0,3093 0,2483 0,2551 0,2532 

Nianet A/S 0,3056 0,2500 0,2851 0,2500 

Nielsens A/S 0,3247 0,2506 0,2471 0,2500 
Nordfyns Finans A/S 0,2507 0,2517 0,2500 0,1506 

Nordlux A/S 0,2621 0,2615 0,2478 0,2555 

Norway Seafoods A/S 0,1030 0,1679 0,2229 0,2500 
OFS Fitel Denmark ApS 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Olivia Danmark ApS 0,2581 0,2553 0,2642 0,2231 

Overgaard Gods A/S 0,2500 0,1122 0,1148 0,2500 

Plus Pack A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,4064 
PR Electronics A/S 0,3379 0,2731 0,2624 0,1877 

Puratos Nordic A/S 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Rexholm A/S 0,2523 0,2516 0,2478 0,2553 
Rosendahl Design Group A/S 0,2910 0,3268 0,2485 0,1858 

Schou Andersen Møbelfabrik A/S 0,2786 0,2546 0,2520 0,2464 

Schur Pack Denmark A/S 0,2471 0,2515 0,2525 0,3293 

Select Service Partner Denmark A/S 0,2582 0,2519 0,2500 0,2500 
Sofie Schnoor A/S 0,2562 0,2532 0,1618 0,2146 

Staby Fliser & Hegn A/S 0,1764 0,2495 0,2537 0,2672 

The TC Group A/S 0,2500 0,2335 0,2500 0,2958 
Titan Lastvogne A/S 0,2500 0,2346 0,2614 0,2500 

Titech Electric A/S 0,2597 0,2529 0,2867 0,2502 

Ulstrup Plast A/S 0,1238 0,1656 0,1482 0,2119 
Unipak A/S 0,2239 0,2262 0,1290 0,1465 

Valmont Sm A/S 0,2502 0,2509 0,2500 0,2299 

W.H. Produkter A/S 0,2514 0,2528 0,3249 0,2526 
 
!
!
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Appendiks D.2 - Fremmedkapitalens afkastkrav 
 

  Fremmedkapitalens afkastkrav (før skat) Fremmedkapitalens afkastkrav (efter skat) 

Porteføljeselskaber 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S 0,0589 0,0569 0,0336 0,0574 0,0378 0,0445 0,0273 0,0430 

Active sportswear Int. Holding A/S 0,0374 0,0386 0,0469 0,0589 0,0280 0,0289 0,0351 0,0442 

AH Industries A/S 0,0689 0,0669 0,0436 0,0574 0,0616 0,0529 0,0364 0,0432 
Allianceplus A/S 0,0489 0,0469 0,0286 0,0424 0,0294 0,0278 0,0165 0,0245 

Atchikrealtime A/S 0,0539 0,0519 0,0286 0,0574 0,0404 0,0328 0,0183 0,0345 

Babysam A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0574 0,0329 0,0314 0,0214 0,0430 

Ball ApS 0,0374 0,0386 0,0469 0,0589 0,0272 0,0306 0,0345 0,0368 
Bang & Olufsen Medicom A/S 0,0689 0,0669 0,0386 0,0574 0,0517 0,0501 0,0289 0,0430 

BB ELECTRONICS A/S 0,0289 0,0519 0,0336 0,0574 0,0424 0,0399 0,0282 0,0430 

Blip Systems A/S 0,0489 0,0469 0,0336 0,0574 0,0367 0,0351 0,0252 0,0430 
Bollerup Jensen A/S 0,0489 0,0469 0,0286 0,0424 0,0367 0,0351 0,0214 0,0318 

BPI A/S 0,0539 0,0519 0,0336 0,0574 0,0403 0,0384 0,0242 0,0428 

Sikane A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0367 0,0389 0,0214 0,0430 

Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 0,0439 0,0369 0,0186 0,0374 0,0310 0,0269 0,0140 0,0287 
Chr. Hansen A/S 0,0589 0,0469 0,0336 0,0574 0,0430 0,0352 0,0252 0,0449 

Cimbric Fiskekonserves A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0330 0,0314 0,0214 0,0318 

Combilent A/S 0,0539 0,0519 0,0286 0,0574 0,0402 0,0389 0,0214 0,0432 
Da'core A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0351 0,0400 0,0214 0,0430 

Damolin A/S 0,0689 0,0669 0,0436 0,0574 0,0467 0,0449 0,0327 0,0420 

Dansk Overflade Teknik A/S 0,0689 0,0669 0,0436 0,0574 0,0568 0,0501 0,0327 0,0511 
Epoke A/S 0,0479 0,0387 0,0326 0,0704 0,0394 0,0312 0,0247 0,0535 

Eurowrap A/S 0,0439 0,0369 0,0236 0,0324 0,0310 0,0269 0,0174 0,0244 

F. Junckers Industries A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0442 0,0389 0,0214 0,0501 

Gram Equipment A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0374 0,0373 0,0316 0,0177 0,0276 
Hamlet Protein A/S 0,0539 0,0519 0,0336 0,0574 0,0392 0,0373 0,0252 0,0466 
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Hi-Con A/S 0,0539 0,0469 0,0336 0,0424 0,0407 0,0325 0,0271 0,0381 

HTHH ApS 0,0489 0,0469 0,0286 0,0574 0,0379 0,0351 0,0252 0,0430 
Interbuild ApS 0,0539 0,0469 0,0336 0,0424 0,0443 0,0349 0,0252 0,0318 

J. Hvidtved Larsen A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0374 0,0366 0,0315 0,0177 0,0290 

Jeka Fish A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0351 0,0317 0,0208 0,0323 
K.P Komponenter A/S 0,0489 0,0469 0,0236 0,0424 0,0381 0,0351 0,0177 0,0326 

KA Interiør A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0366 0,0393 0,0217 0,0441 

KABOOKI A/S 0,0374 0,0386 0,0469 0,0589 0,0259 0,0291 0,0361 0,0441 

KE Fibertec A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0374 0,0366 0,0333 0,0195 0,0315 
KK-Group A/S 0,0489 0,0469 0,0336 0,0574 0,0366 0,0364 0,0244 0,0415 

Kompan A/S 0,0539 0,0569 0,0286 0,0474 0,0422 0,0491 0,0178 0,0403 

KÆRKOMMEN ApS 0,0489 0,0469 0,0236 0,0474 0,0428 0,0351 0,0179 0,0382 
Labofa A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0348 0,0388 0,0220 0,0444 

Lagkagehuset A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0312 0,0314 0,0220 0,0354 

Logstor A/S 0,0539 0,0469 0,0336 0,0574 0,0385 0,0337 0,0259 0,0433 

Mejerigaarden A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0380 0,0311 0,0214 0,0316 
Noa Noa ApS 0,0374 0,0386 0,0469 0,0589 0,0293 0,0307 0,0369 0,0442 

Nordgroup A/S 0,0589 0,0569 0,0336 0,0574 0,0442 0,0388 0,0247 0,0491 

Norisol A/S 0,0539 0,0469 0,0336 0,0574 0,0404 0,0351 0,0252 0,0516 
Novopan Træindustri A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0369 0,0348 0,0188 0,0459 

Nümph Holding A/S 0,0374 0,0386 0,0469 0,0589 0,0265 0,0274 0,0328 0,0402 

Oliver's Petfood A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0331 0,0323 0,0214 0,0325 

Paradis Danmark A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0304 0,0329 0,0208 0,0318 
pierre.dk Autolakering A/S 0,0579 0,0437 0,0326 0,0704 0,0426 0,0328 0,0239 0,0581 

PWT Group A/S 0,0374 0,0386 0,0469 0,0589 0,0210 0,0279 0,0357 0,0498 

Qubiqa Esbjerg A/S 0,0439 0,0369 0,0236 0,0324 0,0300 0,0280 0,0146 0,0253 
Riegens A/S 0,0589 0,0519 0,0336 0,0574 0,0422 0,0370 0,0252 0,0430 

SCADA International A/S 0,0489 0,0469 0,0286 0,0424 0,0362 0,0351 0,0211 0,0317 

Scan Global Logistics A/S 0,0439 0,0469 0,0286 0,0374 0,0283 0,0351 0,0214 0,0287 
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Secunia ApS 0,0689 0,0669 0,0436 0,0574 0,0517 0,0492 0,0337 0,0482 

SFK Systems A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0374 0,0367 0,0322 0,0177 0,0280 

Signal A/S 0,0374 0,0386 0,0469 0,0589 0,0232 0,0250 0,0310 0,0482 

Solum A/S 0,0589 0,0569 0,0336 0,0574 0,0442 0,0443 0,0255 0,0404 

Sonion A/S  0,0489 0,0469 0,0236 0,0474 0,0367 0,0351 0,0213 0,0408 

Soya Concepts A/S 0,0374 0,0386 0,0469 0,0589 0,0276 0,0287 0,0331 0,0440 

System Frugt A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0319 0,0357 0,0237 0,0312 

Systemteknik A/S 0,0489 0,0469 0,0336 0,0574 0,0366 0,0388 0,0294 0,0443 

TCM Group - drift i TMK A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0574 0,0392 0,0308 0,0187 0,0463 

TIA Technology A/S 0,0689 0,0519 0,0336 0,0574 0,0517 0,0385 0,0248 0,0442 

Transmedica A/S 0,0489 0,0469 0,0236 0,0474 0,0367 0,0351 0,0177 0,0355 

Tresu A/S 0,0439 0,0369 0,0236 0,0324 0,0329 0,0316 0,0177 0,0263 

Tytex A/S 0,0539 0,0519 0,0336 0,0574 0,0483 0,0389 0,0252 0,0430 

Unifeeder A/S 0,0489 0,0469 0,0286 0,0574 0,0367 0,0351 0,0214 0,0430 

Union Engineering Holding A/S 0,0489 0,0469 0,0236 0,0424 0,0283 0,0351 0,0143 0,0280 

United Textile Group A/S 0,0374 0,0386 0,0469 0,0589 0,0278 0,0300 0,0307 0,0423 

Unwire ApS 0,0489 0,0469 0,0286 0,0474 0,0379 0,0356 0,0223 0,0392 

Vital Petfood Group A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0326 0,0314 0,0214 0,0262 

Wrist Ship Supply A/S 0,0489 0,0469 0,0286 0,0574 0,0374 0,0286 0,0207 0,0413 
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  Fremmedkapitalens afkastkrav (før skat) Fremmedkapitalens afkastkrav (efter skat) 

kontrolselskaber 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

A/S Østbirk Bygningsindustri 0,0539 0,0469 0,0336 0,0424 0,0404 0,0351 0,0255 0,0342 

AC Hydraulic A/S 0,0539 0,0469 0,0286 0,0424 0,0385 0,0344 0,0214 0,0322 

Alfa Laval Kolding A/S 0,0689 0,0669 0,0436 0,0574 0,0517 0,0430 0,0320 0,0449 

Almirall ApS 0,0689 0,0669 0,0386 0,0574 0,0507 0,0496 0,0272 0,0369 

Axel Kaufmann ApS 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0367 0,0388 0,0252 0,0357 

Beirholms Væverier A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0365 0,0388 0,0209 0,0441 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0321 0,0295 0,0212 0,0300 

Bramming Plast-Industri A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0574 0,0348 0,0314 0,0214 0,0490 

BRDR. Lembcke A/S 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0367 0,0389 0,0252 0,0404 

Bruuns Bazaar A/S 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0374 0,0389 0,0252 0,0355 

C. C. Jensen A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0374 0,0367 0,0300 0,0179 0,0310 

Ciber Danmark 0,0689 0,0519 0,0336 0,0574 0,0517 0,0389 0,0252 0,0431 

Cimbria Manufacturing A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0374 0,0367 0,0314 0,0177 0,0286 

Colt Technology Services A/S 0,0489 0,0469 0,0286 0,0474 0,0367 0,0351 0,0214 0,0355 

Converse Scandinavia A/S 0,0439 0,0419 0,0236 0,0374 0,0338 0,0323 0,0184 0,0295 

Corona Packing ApS 0,0439 0,0369 0,0236 0,0324 0,0294 0,0269 0,0204 0,0286 

CUBIC Modulsystem A/S 0,0489 0,0469 0,0336 0,0574 0,0347 0,0349 0,0249 0,0453 

Damcos A/S 0,0489 0,0469 0,0236 0,0424 0,0404 0,0355 0,0176 0,0324 

DanDomain A/S 0,0689 0,0519 0,0336 0,0574 0,0514 0,0387 0,0252 0,0428 

Danforel A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0330 0,0312 0,0212 0,0318 

Danfoss Power Solutions ApS 0,0489 0,0469 0,0236 0,0424 0,0367 0,0349 0,0176 0,0321 

Danish Aerotech A/S 0,0489 0,0469 0,0336 0,0574 0,0357 0,0383 0,0234 0,0503 

Dansk Træemballage A/S 0,0539 0,0469 0,0336 0,0424 0,0425 0,0349 0,0246 0,0305 

Danske Fragtmænd A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0424 0,0357 0,0311 0,0176 0,0327 

Dencon Foods A/S 0,0389 0,0369 0,0236 0,0374 0,0291 0,0274 0,0178 0,0281 

DK Hostmaster A/S 0,0389 0,0369 0,0236 0,0374 0,0290 0,0275 0,0179 0,0284 



! 144!

Eaton Electric ApS 0,0489 0,0469 0,0336 0,0574 0,0367 0,0351 0,0252 0,0430 

Elite Seafood A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0341 0,0343 0,0214 0,0320 
Ergotel A/S 0,0539 0,0519 0,0286 0,0574 0,0404 0,0384 0,0226 0,0433 

Eventyrsport A/S 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0406 0,0409 0,0253 0,0354 

Faxe Kalk A/S 0,0539 0,0469 0,0336 0,0424 0,0404 0,0374 0,0266 0,0319 
Fredericia Furniture A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0368 0,0362 0,0214 0,0376 

Frode Laursen A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0424 0,0358 0,0306 0,0175 0,0318 

Gate Gourmet Denmark ApS 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0329 0,0314 0,0214 0,0318 

Gemidan A/S 0,0589 0,0569 0,0336 0,0574 0,0442 0,0426 0,0252 0,0430 
H&M AS 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0367 0,0389 0,0252 0,0355 

Hardi International A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0374 0,0367 0,0314 0,0193 0,0280 

HCS A/S Transport & Spedition 0,0589 0,0569 0,0336 0,0574 0,0449 0,0424 0,0254 0,0419 
Heka Dental A/S 0,0689 0,0669 0,0386 0,0574 0,0505 0,0495 0,0282 0,0425 

Hofor A/S 0,0589 0,0569 0,0336 0,0574 0,0382 0,0433 0,0252 0,0430 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0342 0,0319 0,0220 0,0325 

IdealCombi A/S 0,0539 0,0469 0,0336 0,0424 0,0377 0,0413 0,0189 0,0355 
Jasopels A/S 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0329 0,0388 0,0251 0,0355 

Joha A/S 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0415 0,0430 0,0268 0,0367 

Lactosan A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0336 0,0325 0,0225 0,0343 
Lindpro A/S 0,0489 0,0469 0,0336 0,0574 0,0367 0,0339 0,0237 0,0357 

Maskinfabrikken Pan A/S 0,0439 0,0469 0,0286 0,0574 0,0329 0,0351 0,0214 0,0353 

McNeil Denmark ApS 0,0689 0,0669 0,0386 0,0574 0,0517 0,0501 0,0289 0,0430 

Montana Møbler 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0338 0,0390 0,0213 0,0429 
Nianet A/S 0,0539 0,0569 0,0386 0,0474 0,0374 0,0426 0,0276 0,0355 

Nielsens A/S 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0330 0,0389 0,0253 0,0355 

Nordfyns Finans A/S 0,0539 0,0519 0,0286 0,0374 0,0404 0,0388 0,0214 0,0318 
Nordlux A/S 0,0539 0,0469 0,0336 0,0574 0,0398 0,0346 0,0252 0,0427 

Norway Seafoods A/S 0,0439 0,0419 0,0286 0,0424 0,0394 0,0348 0,0222 0,0318 

OFS Fitel Denmark ApS 0,0539 0,0469 0,0336 0,0424 0,0404 0,0351 0,0252 0,0318 
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Olivia Danmark ApS 0,0489 0,0469 0,0236 0,0474 0,0363 0,0349 0,0173 0,0368 

Overgaard Gods A/S 0,0489 0,0419 0,0236 0,0424 0,0367 0,0372 0,0208 0,0318 
Plus Pack A/S 0,0439 0,0369 0,0236 0,0324 0,0329 0,0276 0,0177 0,0192 

PR Electronics A/S 0,0489 0,0469 0,0336 0,0574 0,0324 0,0341 0,0247 0,0466 

Puratos Nordic A/S 0,0389 0,0369 0,0236 0,0374 0,0292 0,0276 0,0177 0,0280 
Rexholm A/S 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0366 0,0388 0,0252 0,0353 

Rosendahl Design Group A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0347 0,0349 0,0215 0,0467 

Schou Andersen Møbelfabrik A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0353 0,0387 0,0214 0,0433 

Schur Pack Denmark A/S 0,0589 0,0569 0,0286 0,0374 0,0444 0,0426 0,0213 0,0251 
Select Service Partner Denmark A/S 0,0389 0,0369 0,0236 0,0374 0,0289 0,0276 0,0177 0,0280 

Sofie Schnoor A/S 0,0489 0,0519 0,0336 0,0474 0,0364 0,0387 0,0281 0,0372 

Staby Fliser & Hegn A/S 0,0539 0,0469 0,0336 0,0424 0,0444 0,0352 0,0250 0,0311 
The TC Group A/S 0,0589 0,0469 0,0286 0,0574 0,0442 0,0359 0,0214 0,0404 

Titan Lastvogne A/S 0,0539 0,0519 0,0286 0,0574 0,0404 0,0397 0,0211 0,0430 

Titech Electric A/S 0,0489 0,0469 0,0336 0,0574 0,0362 0,0350 0,0239 0,0430 

Ulstrup Plast A/S 0,0389 0,0369 0,0236 0,0474 0,0341 0,0308 0,0201 0,0373 
Unipak A/S 0,0539 0,0469 0,0336 0,0574 0,0419 0,0363 0,0292 0,0490 

Valmont Sm A/S 0,0689 0,0669 0,0436 0,0574 0,0517 0,0501 0,0327 0,0442 

W.H. Produkter A/S 0,0489 0,0519 0,0286 0,0574 0,0366 0,0387 0,0193 0,0429 
 
!
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Appendiks D.3 
 
Risikofri rente  
 

  Risikofri rente (10-årig statsobligation) 

Porteføljeselskaber 2010 2011 2012 2013 

Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Active sportswear Int. Holding A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

AH Industries A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Allianceplus A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Atchikrealtime A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Babysam A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Ball ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Bang & Olufsen Medicom A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

BB ELECTRONICS A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Blip Systems A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Bollerup Jensen A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

BPI A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Sikane A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Chr. Hansen A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Cimbric Fiskekonserves A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Combilent A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Da'core A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Damolin A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Dansk Overflade Teknik A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Epoke A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Eurowrap A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

F. Junckers Industries A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Gram Equipment A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Hamlet Protein A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Hi-Con A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

HTHH ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Interbuild ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
J. Hvidtved Larsen A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Jeka Fish A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

K.P Komponenter A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
KA Interiør A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

KABOOKI A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

KE Fibertec A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
KK-Group A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Kompan A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

KÆRKOMMEN ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
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Labofa A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Lagkagehuset A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Logstor A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Mejerigaarden A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Noa Noa ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Nordgroup A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Norisol A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Novopan Træindustri A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Nümph Holding A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Oliver's Petfood A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Paradis Danmark A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

pierre.dk Autolakering A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

PWT Group A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Qubiqa Esbjerg A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Riegens A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

SCADA International A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Scan Global Logistics A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Secunia ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

SFK Systems A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Signal A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Solum A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Sonion A/S  0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Soya Concepts A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

System Frugt A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Systemteknik A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

TCM Group - drift i TMK A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

TIA Technology A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Transmedica A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Tresu A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Tytex A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Unifeeder A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Union Engineering Holding A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

United Textile Group A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Unwire ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Vital Petfood Group A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Wrist Ship Supply A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
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Risikofri rente  Risikofri rente (10-årig statsobligation) 

Kontrolselskaber 2010 2011 2012 2013 

A/S Østbirk Bygningsindustri 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

AC Hydraulic A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Alfa Laval Kolding A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Almirall ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Axel Kaufmann ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Beirholms Væverier A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Bramming Plast-Industri A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

BRDR. Lembcke A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Bruuns Bazaar A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

C. C. Jensen A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Ciber Danmark 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Cimbria Manufacturing A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Colt Technology Services A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Converse Scandinavia A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Corona Packing ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

CUBIC Modulsystem A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Damcos A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

DanDomain A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Danforel A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Danfoss Power Solutions ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Danish Aerotech A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Dansk Træemballage A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Danske Fragtmænd A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Dencon Foods A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

DK Hostmaster A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Eaton Electric ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Elite Seafood A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Ergotel A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Eventyrsport A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Faxe Kalk A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Fredericia Furniture A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Frode Laursen A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Gate Gourmet Denmark ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Gemidan A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

H&M AS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Hardi International A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

HCS A/S Transport & Spedition 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Heka Dental A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Hofor A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
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Hornsyld Købmandsgaard A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

IdealCombi A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Jasopels A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Joha A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Lactosan A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Lindpro A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Maskinfabrikken Pan A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

McNeil Denmark ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Montana Møbler 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Nianet A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Nielsens A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Nordfyns Finans A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Nordlux A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Norway Seafoods A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

OFS Fitel Denmark ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Olivia Danmark ApS 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Overgaard Gods A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Plus Pack A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

PR Electronics A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Puratos Nordic A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Rexholm A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Rosendahl Design Group A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Schou Andersen Møbelfabrik A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Schur Pack Denmark A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Select Service Partner Denmark A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Sofie Schnoor A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Staby Fliser & Hegn A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
The TC Group A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Titan Lastvogne A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Titech Electric A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
Ulstrup Plast A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Unipak A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

Valmont Sm A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 

W.H. Produkter A/S 0,0289 0,0269 0,0136 0,0174 
 
!
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Appendiks D.4 – Beta 
 

      Unlevered Beta Levered Beta 

Porteføljeselskaber Branchebeskrivelse (DVCA + egen tilvirkning) Branche (Damodaran) 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S Smykker Precious Metals 1,11 1,07 0,92 0,98 2,56 2,33 2,41 8,23 

Active sportswear Int. Holding A/S Sportstøj Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 7,48 8,98 2,53 2,32 

AH Industries A/S Metal komponenter til vindkraft og offshore Metals & Mining 1,21 1,18 1,42 0,86 1,71 1,28 2,18 1,36 

Allianceplus A/S Cleaning Business & Consumer Services 0,80 0,74 0,75 0,72 0,93 0,92 0,99 0,81 

Atchikrealtime A/S Software Telecom. Equipment 0,94 0,91 0,96 1,04 1,65 1,51 1,42 1,76 

Babysam A/S Baby equipment Household Products 1,03 0,94 0,86 0,86 2,29 2,14 1,77 2,06 

Ball ApS Modetøj Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,37 1,96 2,06 1,03 

Bang & Olufsen Medicom A/S Udvikling meditech Pharma & Drugs 0,97 0,98 0,94 0,97 2,15 2,24 1,95 1,08 

BB ELECTRONICS A/S Komponenter til elektronikindustrien Electronics 0,98 0,89 1,01 0,89 4,54 2,15 3,12 3,84 

Blip Systems A/S Løsninger til mobil marketing Electrical Equipment 1,21 1,20 1,29 1,01 2,69 2,75 2,67 2,44 

Bollerup Jensen A/S Glas og kemikalier Chemical (Specialty) 1,15 1,09 1,00 0,89 2,55 2,49 1,01 1,71 

BPI A/S Industrielle skumplastprodukter Healthcare Products 0,93 1,12 0,88 0,85 1,84 2,85 2,33 2,43 

Sikane A/S Møbler Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,99 4,79 5,49 5,25 1,57 

Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Asset Management Brokerage & Investment Banking 0,40 0,29 0,38 0,25 0,88 0,66 0,77 0,60 

Chr. Hansen A/S Bioscience Biotechnology 1,01 0,91 1,07 1,02 1,43 1,26 1,45 1,40 

Cimbric Fiskekonserves A/S Skaldyrsproduktion Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 5,63 5,03 1,52 1,65 

Combilent A/S Kommunikationskomponenter Telecom. Equipment 0,94 0,91 0,96 1,04 1,25 5,68 3,70 5,69 

Da'core A/S Boligtekstiler Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,85 2,01 5,07 6,84 2,05 

Damolin A/S Mineraler Metals & Mining 1,21 1,18 1,42 0,86 2,07 2,12 3,10 1,83 

Dansk Overflade Teknik A/S Overfladebehandling Metals & Mining 1,21 1,18 1,42 0,86 3,37 3,31 3,55 2,03 

Epoke A/S Winter maintenance equipment Auto & Truck 0,91 1,03 0,83 0,66 1,43 2,06 1,71 0,72 

Eurowrap A/S Forbrugsgoder Packaging & Container 0,78 0,83 0,84 0,71 1,29 1,27 1,32 0,98 

F. Junckers Industries A/S Trægulve Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,99 2,26 3,06 3,25 2,69 

Gram Equipment A/S Ismaskine producent Machinery 0,99 1,04 1,11 1,08 2,21 2,39 2,29 2,61 
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Hamlet Protein A/S Protein supplier Healthcare Products 0,93 1,12 0,88 0,85 1,95 1,73 1,65 1,30 

Hi-Con A/S Produktion og salg af højstyrkebetonelementer Building Materials 0,83 0,82 0,99 1,02 1,84 1,20 2,04 2,45 

HTHH ApS Hydrauliske cylindre Maritime 0,59 0,53 0,57 0,92 1,09 1,24 1,35 2,67 

Interbuild ApS Bygningstømmer Building Materials 0,83 0,82 0,99 1,02 2,39 2,76 2,45 3,04 

J. Hvidtved Larsen A/S Mobile anlæg til oprensning af flydende materialer Machinery 0,99 1,04 1,11 0,91 2,47 2,32 2,43 1,87 

Jeka Fish A/S Fiskeprodukter Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,47 2,35 2,94 1,47 

K.P Komponenter A/S Hydraulik Engineering 1,56 1,12 1,17 1,01 3,97 2,84 2,17 1,65 

KA Interiør A/S Møbelproduktion Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,85 3,04 3,48 2,83 2,05 

KABOOKI A/S Design og salg af børnetøj Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 1,52 2,30 2,09 1,01 

KE Fibertec A/S Luftfordelingssystemer baseret på fiberteknologi Machinery 0,99 1,04 1,11 0,91 1,02 2,39 2,29 2,18 

KK-Group A/S Producenter af styresystemer og eltavler Electrical Equipment 1,21 1,20 1,29 1,01 2,46 2,23 1,40 1,84 

Kompan A/S Legeredskaber Retail (Special Lines) 1,35 0,95 1,02 0,75 3,01 2,18 2,11 1,82 

KÆRKOMMEN ApS Privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje Healthcare Services 0,68 0,65 0,59 0,67 1,50 1,50 1,22 1,62 

Labofa A/S Møbelbranchen Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,85 3,07 3,67 2,84 3,01 

Lagkagehuset A/S Consumer Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,03 1,27 1,05 1,15 

Logstor A/S Fjernvarmerør Homebuilding 0,79 0,74 1,06 1,12 1,11 0,76 1,31 1,49 

Mejerigaarden A/S Ice Cream Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,29 2,11 3,41 6,86 

Noa Noa ApS Modetøj Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,67 1,51 1,89 2,47 

Nordgroup A/S Indsamling og behandling af farligt affald Environmental & Waste Services 0,62 0,58 0,48 0,80 0,85 0,67 0,99 1,93 

Norisol A/S Service Homebuilding 0,79 0,74 1,06 1,12 0,89 0,89 1,53 1,78 

Novopan Træindustri A/S Industri Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,99 2,28 2,55 2,38 1,46 

Nümph Holding A/S Tekstil Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,14 2,23 1,82 1,20 

Oliver's Petfood A/S Dyrefoder Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,59 1,69 1,52 1,65 

Paradis Danmark A/S Isproducent Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 7,33 5,99 3,11 6,49 

pierre.dk Autolakering A/S Autolakering Auto Parts 1,48 1,39 1,47 1,13 3,07 3,03 3,42 2,94 

PWT Group A/S Clothing Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 1,44 1,32 1,42 1,14 

Qubiqa Esbjerg A/S Material Handling Packaging & Container 0,78 0,83 0,84 0,71 0,90 1,90 1,73 1,71 
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Riegens A/S Energy efficient and innovative lighting Electronics 0,98 0,89 1,01 0,89 2,41 2,11 3,72 7,39 

SCADA International A/S Konsulentservice til vindmølleindustrien Business & Consumer Services 0,80 0,74 0,75 0,72 1,17 1,30 1,11 0,75 

Scan Global Logistics A/S Transport og logistik Transportation 0,85 1,03 0,83 0,86 1,06 1,40 1,12 1,34 

Secunia ApS IT-sikkerhed Internet software and services 1,09 1,01 1,15 1,01 1,64 1,28 2,37 2,42 

SFK Systems A/S Slagterimaskiner Machinery 0,99 1,04 1,11 0,91 3,62 1,73 1,97 1,47 

Signal A/S Tøjproducent Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 1,23 1,51 1,83 2,25 

Solum A/S Miljø og teknologi Environmental & Waste Services 0,62 0,58 0,48 0,80 1,59 2,71 1,65 2,93 

Sonion A/S  Komponenter til høreapparater Healthcare Information and Technology 0,93 1,12 0,88 0,87 2,06 1,59 1,82 0,96 

Soya Concepts A/S Beklædning til kvinder Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,67 2,58 2,53 2,32 

System Frugt A/S Fødevarer Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,07 1,09 1,29 1,19 

Systemteknik A/S El-styretavler Electrical Equipment 1,21 1,20 1,29 1,01 3,30 2,65 2,89 2,44 

TCM Group - drift i TMK A/S Køkkener Household Products 1,03 0,94 0,86 0,86 2,11 1,29 1,30 1,05 

TIA Technology A/S It-udvikling Computer Software 1,01 0,98 0,92 0,99 2,25 2,24 1,90 2,38 

Transmedica A/S Sundhedspleje Healthcare Services 0,68 0,65 0,59 0,67 1,07 1,31 1,12 2,01 

Tresu A/S Emballage Packaging & Container 0,78 0,83 0,84 0,71 1,32 1,44 1,18 1,09 

Tytex A/S Healthcare Healthcare Products 0,93 1,12 0,88 0,85 2,08 2,33 2,43 4,14 

Unifeeder A/S Containerrederi Maritime 0,59 0,53 0,57 0,92 1,31 1,23 1,17 2,22 

Union Engineering Holding A/S CO2-anlæg Engineering 1,56 1,12 1,17 1,01 2,33 1,52 2,40 2,42 

United Textile Group A/S Beklædning til kvinder Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 1,83 1,61 2,21 1,05 

Unwire ApS Mobile løsninger til forbrugere Telecom. Services 0,78 0,76 0,91 0,57 1,75 1,73 1,53 1,37 

Vital Petfood Group A/S Foder til kæledyr Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,35 1,64 1,73 1,35 

Wrist Ship Supply A/S Skibsforsyning Maritime 0,59 0,53 0,57 0,92 1,80 1,68 1,27 2,64 
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 Beta     Unlevered Beta Levered Beta 
Kontrolselskaber Beskrivelse (DVCA + egen tilvirkning) Branche (Damodaran) 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
A/S Østbirk Bygningsindustri   Building Materials 0,83 0,82 0,99 1,02 1,25 1,36 2,34 2,44 
AC Hydraulic A/S Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Heavy Truck/Equip Makers 1,42 1,34 1,32 1,15 1,71 1,38 1,51 1,31 
Alfa Laval Kolding A/S Steel products Metals & Mining 1,21 1,18 1,42 0,86 2,25 1,96 2,82 1,72 
Almirall ApS Medical products Pharma & Drugs 0,97 0,98 0,94 0,97 1,80 1,63 1,87 1,96 
Axel Kaufmann ApS Tøjforrentning Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,23 1,87 2,34 1,93 
Beirholms Væverier A/S boligtekstiler Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,85 2,27 2,69 1,91 1,22 
Boehringer Ingelheim Danmark A/S Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 0,85 1,04 0,96 0,96 
Bramming Plast-Industri A/S Foam products Household Products 1,03 0,94 0,86 0,86 2,46 2,49 2,19 2,38 
BRDR. Lembcke A/S Tøjforrentning Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,23 1,87 2,34 1,93 
Bruuns Bazaar A/S Fremstilling af tøjprodukter Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,23 2,19 4,21 7,40 
C. C. Jensen A/S Produktion af maskiner Machinery 0,99 1,04 1,11 0,91 1,71 1,46 1,42 1,28 
Ciber Danmark Computer programming Computer Software 1,01 0,98 0,92 0,99 1,47 1,18 2,39 2,59 
Cimbria Manufacturing A/S Fremstilling af maskiner til føde- og drikkevarer Machinery 0,99 1,04 1,11 0,91 1,85 1,74 2,20 1,82 
Colt Technology Services A/S Fastnetbaseret telekommunikation Telecom. Services 0,78 0,76 0,91 0,57 1,43 1,52 1,71 1,02 
Converse Scandinavia A/S Sko og mærkevarer Shoe 1,30 1,23 1,24 0,78 2,41 2,05 2,47 1,57 
Corona Packing ApS Packaging products Packaging & Container 0,78 0,83 0,84 0,71 1,46 1,38 1,66 1,43 
CUBIC Modulsystem A/S Elektriske fordelings- og kontrolapparater Electrical Equipment 1,21 1,20 1,29 1,01 2,80 2,13 2,19 1,55 
Damcos A/S Fremstilling af hydraulisk udstyr Engineering 1,56 1,12 1,17 1,01 2,91 1,87 2,31 2,02 
DanDomain A/S IT domains Computer Software 1,01 0,98 0,92 0,99 1,88 1,63 1,83 1,99 
Danforel A/S Forarbejdning og konservering af fisk Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,33 1,23 1,46 1,38 
Danfoss Power Solutions ApS Fremstilling af hydraulisk udstyr Engineering 1,56 1,12 1,17 1,01 4,22 1,87 2,22 2,02 
Danish Aerotech A/S Manufacture of electricity distribution Electrical Equipment 1,21 1,20 1,29 1,01 1,71 1,82 1,40 1,35 
Dansk Træemballage A/S Fremstilling af træemballage Building Materials 0,83 0,82 0,99 1,02 2,11 2,05 2,28 2,26 
Danske Fragtmænd A/S Trucking Trucking 0,91 1,03 0,83 0,75 3,60 1,72 1,58 1,50 
Dencon Foods A/S Engroshandel med kød og kødprodukter Retail/Wholesale Food 0,58 0,58 0,55 0,57 0,74 0,80 0,70 0,76 
DK Hostmaster A/S Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Information Services 0,94 0,86 1,01 0,77 1,75 1,43 2,01 1,56 
Eaton Electric ApS Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Electrical Equipment 1,21 1,20 1,29 1,01 7,42 3,75 2,60 1,56 
Elite Seafood A/S handel med fisk Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,33 0,83 1,41 1,38 
Ergotel A/S Telekommunikation Telecom. Equipment 0,94 0,91 0,96 1,04 5,63 3,60 1,07 1,76 
Eventyrsport A/S Tøjforretninger Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,23 1,87 2,34 1,93 
Faxe Kalk A/S Fremstilling af kalk og gips Building Materials 0,83 0,82 0,99 1,02 1,04 1,21 1,35 1,53 
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Fredericia Furniture A/S Møbelproducent Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,99 1,74 1,84 1,63 1,28 
Frode Laursen A/S Vejgodstransport og spedition Trucking 0,91 1,03 0,83 0,75 0,94 1,19 0,91 1,50 
Gate Gourmet Denmark ApS Airline Catering Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,33 1,16 1,41 1,38 
Gemidan A/S Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald Environmental & Waste Services 0,62 0,58 0,48 0,80 1,10 0,71 0,63 1,19 
H&M AS Tøjforretninger Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,24 1,87 2,43 1,93 
Hardi International A/S Landbrugs- og skovbrugsmaskiner Machinery 0,99 1,04 1,11 0,91 1,85 1,74 2,20 1,82 
HCS A/S Transport & Spedition Collection of non-hazardous waste Environmental & Waste Services 0,62 0,58 0,48 0,80 1,16 0,97 0,95 1,61 
Heka Dental A/S Manufacture of medical and dental instruments Pharma & Drugs 0,97 0,98 0,94 0,97 1,54 1,16 1,10 1,09 
Hofor A/S Drifts og anlægsarbejder Environmental & Waste Services 0,62 0,58 0,48 0,80 1,16 0,97 0,94 1,61 
Hornsyld Købmandsgaard A/S Handel med foderblandinger til landbrugsdyr Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,25 0,83 1,01 1,15 
IdealCombi A/S Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Building Materials 0,83 0,82 0,99 1,02 2,96 2,65 2,86 3,56 
Jasopels A/S Handel med produkter til pelsdyrbranchen Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 1,86 1,83 1,80 1,67 
Joha A/S Fremstilling af tøjprodukter Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 1,28 1,87 2,34 1,03 
Lactosan A/S Manufacturing of dairies and cheese powders. Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,33 1,23 1,46 1,38 
Lindpro A/S El-installation Electrical Equipment 1,21 1,20 1,29 1,01 2,25 2,00 2,56 2,04 
Maskinfabrikken Pan A/S Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer Automotive 0,83 0,79 0,93 1,13 2,76 3,16 3,21 3,94 
McNeil Denmark ApS Medical products Pharma & Drugs 0,97 0,98 0,94 0,97 1,80 1,63 1,87 1,96 
Montana Møbler Handel med møbler Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,85 1,92 1,82 1,87 1,11 
Nianet A/S Internetudbyder Computer Services 1,01 1,01 1,00 0,78 1,49 1,61 1,76 1,14 
Nielsens A/S Tøjforretninger Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,23 1,87 2,34 1,93 
Nordfyns Finans A/S Finansiel leasing Financial Svcs. (Div.) 0,43 0,43 0,49 0,54 0,79 0,71 0,94 5,23 
Nordlux A/S Belysningsapparater Homebuilding 0,79 0,74 1,06 1,12 1,03 1,05 1,63 1,89 
Norway Seafoods A/S Forarbejdning og konservering af fisk Food Processing 0,72 0,74 0,74 0,69 1,33 1,15 1,59 1,65 
OFS Fitel Denmark ApS   Building Materials 0,83 0,82 0,99 1,02 1,54 1,36 1,96 2,04 
Olivia Danmark ApS Hjemmehjælp Healthcare Services 0,68 0,65 0,59 0,67 1,25 1,09 3,97 0,86 
Overgaard Gods A/S Vejgodstransport Trucking 0,91 1,03 0,83 0,75 1,70 1,72 1,64 1,50 
Plus Pack A/S Fremstilling af letmetalemballage Packaging & Container 0,78 0,83 0,84 0,71 1,09 1,06 1,53 1,68 
PR Electronics A/S Procesovervågning Electrical Equipment 1,21 1,20 1,29 1,01 2,25 1,30 1,31 2,04 
Puratos Nordic A/S Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer Retail/Wholesale Food 0,58 0,58 0,55 0,57 1,08 0,81 2,26 2,81 
Rexholm A/S Handel med tekstil- og beklædningsgenstande Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 2,23 1,43 1,48 0,98 
Rosendahl Design Group A/S kunstprodukter Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,85 2,35 2,49 2,03 1,17 
Schou Andersen Møbelfabrik A/S Manufacturing furniture Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,99 5,39 4,38 2,99 1,90 
Schur Pack Denmark A/S remstilling af andre papir- og papvarer Paper/Forest Products 0,96 0,89 0,99 0,90 2,19 1,96 2,27 2,20 
Select Service Partner Denmark A/S Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Retail/Wholesale Food 0,58 0,58 0,55 0,57 1,08 0,88 5,15 1,36 
Sofie Schnoor A/S design og salg af sko, tøj og accessories Apparel 1,20 1,13 1,23 0,96 1,41 1,37 2,00 2,75 
Staby Fliser & Hegn A/S Fremstilling af byggematerialer af beton Building Materials 0,83 0,82 0,99 1,02 2,42 2,66 4,11 5,34 
The TC Group A/S   Entertainment Tech 1,30 1,14 1,01 0,95 3,39 2,61 2,66 2,04 
Titan Lastvogne A/S Autoreparationsværkstede Auto Parts 1,48 1,39 1,47 1,13 4,89 3,74 3,97 3,10 
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Titech Electric A/S Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Electrical Equipment 1,21 1,20 1,29 1,01 2,96 1,36 1,44 2,04 
Ulstrup Plast A/S Fremstilling af andre plastprodukter Retail Building Supply 0,83 1,09 1,07 0,73 1,55 1,82 2,12 1,47 
Unipak A/S Manufacturing VVS products Homebuilding 0,79 0,74 1,06 1,12 1,05 0,99 2,02 2,25 
Valmont Sm A/S Fremstilling af metalkonstruktioner Metals & Mining 1,21 1,18 1,42 0,86 4,56 4,08 3,60 2,16 
W.H. Produkter A/S Fremstilling af boligtekstiler Furn/Home Furnishings 1,37 1,52 1,37 0,99 1,51 1,76 2,62 1,56 

 
!
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Appendiks D.5 - Markedet risikopræmie 
 

  Markedets risikopræmie 

Porteføljeselskaber 2010 2011 2012 2013 

Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Active sportswear Int. Holding A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

AH Industries A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Allianceplus A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Atchikrealtime A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Babysam A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Ball ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

Bang & Olufsen Medicom A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

BB ELECTRONICS A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Blip Systems A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Bollerup Jensen A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

BPI A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Sikane A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Chr. Hansen A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Cimbric Fiskekonserves A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Combilent A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Da'core A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Damolin A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Dansk Overflade Teknik A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Epoke A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Eurowrap A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

F. Junckers Industries A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Gram Equipment A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Hamlet Protein A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Hi-Con A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

HTHH ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 
Interbuild ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

J. Hvidtved Larsen A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Jeka Fish A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
K.P Komponenter A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

KA Interiør A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

KABOOKI A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

KE Fibertec A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
KK-Group A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Kompan A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

KÆRKOMMEN ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Labofa A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Lagkagehuset A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Logstor A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Mejerigaarden A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Noa Noa ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

Nordgroup A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Norisol A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Novopan Træindustri A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Nümph Holding A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Oliver's Petfood A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Paradis Danmark A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

pierre.dk Autolakering A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

PWT Group A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Qubiqa Esbjerg A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Riegens A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

SCADA International A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Scan Global Logistics A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Secunia ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

SFK Systems A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Signal A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Solum A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Sonion A/S  0,05 0,05 0,05 0,05 

Soya Concepts A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
System Frugt A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Systemteknik A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

TCM Group - drift i TMK A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

TIA Technology A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Transmedica A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Tresu A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Tytex A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Unifeeder A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Union Engineering Holding A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

United Textile Group A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Unwire ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 
Vital Petfood Group A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Wrist Ship Supply A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Markedet risikopræmie Markedets risikopræmie 

Kontrolselskaber 2010 2011 2012 2013 

A/S Østbirk Bygningsindustri 0,05 0,05 0,05 0,05 

AC Hydraulic A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Alfa Laval Kolding A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Almirall ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

Axel Kaufmann ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

Beirholms Væverier A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Bramming Plast-Industri A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

BRDR. Lembcke A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Bruuns Bazaar A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

C. C. Jensen A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Ciber Danmark 0,05 0,05 0,05 0,05 

Cimbria Manufacturing A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Colt Technology Services A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Converse Scandinavia A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Corona Packing ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

CUBIC Modulsystem A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Damcos A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

DanDomain A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Danforel A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Danfoss Power Solutions ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

Danish Aerotech A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Dansk Træemballage A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Danske Fragtmænd A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Dencon Foods A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

DK Hostmaster A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Eaton Electric ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

Elite Seafood A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Ergotel A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Eventyrsport A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Faxe Kalk A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Fredericia Furniture A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Frode Laursen A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Gate Gourmet Denmark ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

Gemidan A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

H&M AS 0,05 0,05 0,05 0,05 

Hardi International A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

HCS A/S Transport & Spedition 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Heka Dental A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Hofor A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
IdealCombi A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Jasopels A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Joha A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Lactosan A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Lindpro A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Maskinfabrikken Pan A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

McNeil Denmark ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 
Montana Møbler 0,05 0,05 0,05 0,05 

Nianet A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Nielsens A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Nordfyns Finans A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Nordlux A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Norway Seafoods A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

OFS Fitel Denmark ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 
Olivia Danmark ApS 0,05 0,05 0,05 0,05 

Overgaard Gods A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Plus Pack A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
PR Electronics A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Puratos Nordic A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Rexholm A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Rosendahl Design Group A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Schou Andersen Møbelfabrik A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Schur Pack Denmark A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Select Service Partner Denmark A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Sofie Schnoor A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Staby Fliser & Hegn A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

The TC Group A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Titan Lastvogne A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Titech Electric A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Ulstrup Plast A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

Unipak A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
Valmont Sm A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 

W.H. Produkter A/S 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Appendiks D.6 - Ejernes afkastkrav 
 

  Ejernes afkastkrav 

Porteføljeselskaber 2010 2011 2012 2013 

Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S 0,1010 0,0984 0,0826 0,2024 
Active sportswear Int. Holding A/S 0,2614 0,3408 0,0854 0,0777 

AH Industries A/S 0,0732 0,0604 0,0774 0,0576 

Allianceplus A/S 0,0478 0,0469 0,0499 0,0459 
Atchikrealtime A/S 0,0712 0,0684 0,0597 0,0660 

Babysam A/S 0,0921 0,0917 0,0679 0,0723 

Ball ApS 0,0946 0,0849 0,0746 0,0506 

Bang & Olufsen Medicom A/S 0,0875 0,0952 0,0719 0,0518 
BB ELECTRONICS A/S 0,1655 0,0918 0,0991 0,1099 

Blip Systems A/S 0,1053 0,1139 0,0885 0,0804 

Bollerup Jensen A/S 0,1005 0,1043 0,0501 0,0649 
BPI A/S 0,0773 0,1174 0,0808 0,0801 

Sikane A/S 0,1736 0,2138 0,1483 0,0620 

Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 0,0461 0,0375 0,0448 0,0415 
Chr. Hansen A/S 0,0639 0,0596 0,0605 0,0584 

Cimbric Fiskekonserves A/S 0,2009 0,1970 0,0621 0,0638 

Combilent A/S 0,0580 0,2207 0,1126 0,1488 

Da'core A/S 0,0828 0,1984 0,1852 0,0721 
Damolin A/S 0,0850 0,0910 0,0986 0,0676 

Dansk Overflade Teknik A/S 0,1272 0,1340 0,1091 0,0717 

Epoke A/S 0,0641 0,0887 0,0664 0,0441 
Eurowrap A/S 0,0594 0,0600 0,0575 0,0497 

F. Junckers Industries A/S 0,0910 0,1251 0,1020 0,0855 

Gram Equipment A/S 0,0894 0,1008 0,0799 0,0839 

Hamlet Protein A/S 0,0809 0,0768 0,0651 0,0564 
Hi-Con A/S 0,0774 0,0572 0,0740 0,0805 

HTHH ApS 0,0530 0,0587 0,0580 0,0853 

Interbuild ApS 0,0952 0,1143 0,0834 0,0931 
J. Hvidtved Larsen A/S 0,0979 0,0981 0,0831 0,0683 

Jeka Fish A/S 0,0653 0,0991 0,0948 0,0600 

K.P Komponenter A/S 0,1468 0,1172 0,0771 0,0637 

KA Interiør A/S 0,1167 0,1403 0,0925 0,0721 
KABOOKI A/S 0,0670 0,0974 0,0752 0,0501 

KE Fibertec A/S 0,0507 0,1008 0,0799 0,0749 

KK-Group A/S 0,0976 0,0947 0,0592 0,0678 
Kompan A/S 0,1155 0,0931 0,0757 0,0673 

KÆRKOMMEN ApS 0,0665 0,0682 0,0552 0,0630 
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Labofa A/S 0,1174 0,1472 0,0926 0,0923 

Lagkagehuset A/S 0,0509 0,0597 0,0512 0,0532 

Logstor A/S 0,0536 0,0412 0,0573 0,0603 
Mejerigaarden A/S 0,0593 0,0906 0,1057 0,1734 

Noa Noa ApS 0,1046 0,0685 0,0706 0,0811 

Nordgroup A/S 0,0450 0,0381 0,0498 0,0697 
Norisol A/S 0,0465 0,0461 0,0622 0,0665 

Novopan Træindustri A/S 0,0917 0,1067 0,0820 0,0598 

Nümph Holding A/S 0,0872 0,0948 0,0689 0,0542 

Oliver's Petfood A/S 0,0694 0,0753 0,0621 0,0638 
Paradis Danmark A/S 0,2564 0,2320 0,0989 0,1658 

pierre.dk Autolakering A/S 0,1177 0,1239 0,1061 0,0910 

PWT Group A/S 0,0642 0,0615 0,0598 0,0528 
Qubiqa Esbjerg A/S 0,0468 0,0830 0,0668 0,0650 

Riegens A/S 0,0960 0,0903 0,1130 0,1846 

SCADA International A/S 0,0555 0,0608 0,0527 0,0447 

Scan Global Logistics A/S 0,0520 0,0644 0,0529 0,0571 
Secunia ApS 0,0708 0,0603 0,0817 0,0800 

SFK Systems A/S 0,1355 0,0765 0,0725 0,0599 

Signal A/S 0,0577 0,0685 0,0691 0,0763 
Solum A/S 0,0694 0,1124 0,0650 0,0906 

Sonion A/S  0,0847 0,0713 0,0690 0,0491 

Soya Concepts A/S 0,1046 0,1075 0,0854 0,0777 
System Frugt A/S 0,0523 0,0533 0,0567 0,0540 

Systemteknik A/S 0,1249 0,1102 0,0938 0,0804 

TCM Group - drift i TMK A/S 0,0863 0,0606 0,0568 0,0511 

TIA Technology A/S 0,0908 0,0953 0,0709 0,0791 
Transmedica A/S 0,0524 0,0614 0,0528 0,0714 

Tresu A/S 0,0604 0,0662 0,0542 0,0519 

Tytex A/S 0,0852 0,0984 0,0831 0,1163 
Unifeeder A/S 0,0601 0,0582 0,0539 0,0758 

Union Engineering Holding A/S 0,0933 0,0688 0,0825 0,0800 

United Textile Group A/S 0,0772 0,0723 0,0780 0,0511 

Unwire ApS 0,0743 0,0768 0,0622 0,0578 
Vital Petfood Group A/S 0,0613 0,0732 0,0669 0,0575 

Wrist Ship Supply A/S 0,0761 0,0746 0,0563 0,0846 
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 Ejernes afkastkrav Ejernes afkastkrav 

Kontrolselskaber 2010 2011 2012 2013 

A/S Østbirk Bygningsindustri 0,0554 0,0582 0,0988 0,0969 

AC Hydraulic A/S 0,0649 0,0588 0,0685 0,0602 

Alfa Laval Kolding A/S 0,0763 0,0723 0,1163 0,0736 

Almirall ApS 0,0668 0,0645 0,0818 0,0813 

Axel Kaufmann ApS 0,0759 0,0702 0,0988 0,0804 

Beirholms Væverier A/S 0,0768 0,0891 0,0832 0,0571 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 0,0469 0,0510 0,0484 0,0488 

Bramming Plast-Industri A/S 0,0807 0,0844 0,0935 0,0949 

BRDR. Lembcke A/S 0,0900 0,0702 0,0988 0,0804 

Bruuns Bazaar A/S 0,0759 0,0775 0,1670 0,2586 

C. C. Jensen A/S 0,0650 0,0607 0,0652 0,0592 

Ciber Danmark 0,0599 0,0542 0,1008 0,1020 

Cimbria Manufacturing A/S 0,0678 0,0671 0,0939 0,0768 

Colt Technology Services A/S 0,0591 0,0620 0,0760 0,0508 

Converse Scandinavia A/S 0,0798 0,0743 0,1034 0,0686 

Corona Packing ApS 0,0596 0,0589 0,0741 0,0640 

CUBIC Modulsystem A/S 0,0879 0,0762 0,0933 0,0679 

Damcos A/S 0,0902 0,0701 0,0978 0,0834 

DanDomain A/S 0,0686 0,0646 0,0802 0,0822 

Danforel A/S 0,0570 0,0553 0,0669 0,0624 

Danfoss Power Solutions ApS 0,1178 0,0701 0,0945 0,0833 

Danish Aerotech A/S 0,0651 0,0689 0,0644 0,0615 

Dansk Træemballage A/S 0,0735 0,0743 0,0967 0,0911 

Danske Fragtmænd A/S 0,1048 0,0666 0,0711 0,0663 

Dencon Foods A/S 0,0445 0,0453 0,0389 0,0421 

DK Hostmaster A/S 0,0659 0,0601 0,0867 0,0682 

Eaton Electric ApS 0,1854 0,1137 0,1082 0,0681 

Elite Seafood A/S 0,0569 0,0460 0,0648 0,0624 

Ergotel A/S 0,1476 0,1102 0,0526 0,0748 

Eventyrsport A/S 0,0759 0,0702 0,0988 0,0804 

Faxe Kalk A/S 0,0508 0,0549 0,0626 0,0674 

Fredericia Furniture A/S 0,0657 0,0695 0,0730 0,0591 

Frode Laursen A/S 0,0488 0,0545 0,0466 0,0663 

Gate Gourmet Denmark ApS 0,0569 0,0536 0,0648 0,0624 

Gemidan A/S 0,0522 0,0432 0,0363 0,0561 

H&M AS 0,0760 0,0702 0,1022 0,0805 

Hardi International A/S 0,0678 0,0671 0,0939 0,0768 

HCS A/S Transport & Spedition 0,0533 0,0492 0,0482 0,0700 
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Heka Dental A/S 0,0614 0,0537 0,0535 0,0529 

Hofor A/S 0,0533 0,0492 0,0479 0,0700 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 0,0554 0,0461 0,0504 0,0550 
IdealCombi A/S 0,0913 0,0882 0,1178 0,1334 

Jasopels A/S 0,0682 0,0693 0,0792 0,0718 

Joha A/S 0,0558 0,0702 0,0988 0,0508 
Lactosan A/S 0,0570 0,0553 0,0669 0,0624 

Lindpro A/S 0,0764 0,0731 0,1069 0,0839 

Maskinfabrikken Pan A/S 0,0871 0,1001 0,1305 0,1459 

McNeil Denmark ApS 0,0668 0,0645 0,0818 0,0813 
Montana Møbler 0,0694 0,0690 0,0818 0,0535 

Nianet A/S 0,0603 0,0641 0,0779 0,0544 

Nielsens A/S 0,0759 0,0702 0,0988 0,0804 
Nordfyns Finans A/S 0,0456 0,0433 0,0478 0,1878 

Nordlux A/S 0,0505 0,0512 0,0729 0,0791 

Norway Seafoods A/S 0,0569 0,0536 0,0714 0,0712 

OFS Fitel Denmark ApS 0,0613 0,0584 0,0849 0,0841 
Olivia Danmark ApS 0,0554 0,0521 0,1584 0,0456 

Overgaard Gods A/S 0,0647 0,0666 0,0735 0,0663 

Plus Pack A/S 0,0518 0,0513 0,0694 0,0722 
PR Electronics A/S 0,0763 0,0569 0,0613 0,0838 

Puratos Nordic A/S 0,0517 0,0456 0,0959 0,1090 

Rexholm A/S 0,0759 0,0599 0,0676 0,0495 
Rosendahl Design Group A/S 0,0785 0,0844 0,0874 0,0555 

Schou Andersen Møbelfabrik A/S 0,1425 0,1283 0,1227 0,0792 

Schur Pack Denmark A/S 0,0750 0,0722 0,0964 0,0891 

Select Service Partner Denmark A/S 0,0517 0,0473 0,2014 0,0616 
Sofie Schnoor A/S 0,0586 0,0585 0,0866 0,1072 

Staby Fliser & Hegn A/S 0,0799 0,0884 0,1633 0,1914 

The TC Group A/S 0,1004 0,0872 0,1107 0,0841 
Titan Lastvogne A/S 0,1320 0,1135 0,1581 0,1184 

Titech Electric A/S 0,0913 0,0584 0,0662 0,0838 

Ulstrup Plast A/S 0,0616 0,0690 0,0909 0,0653 

Unipak A/S 0,0511 0,0497 0,0871 0,0909 
Valmont Sm A/S 0,1251 0,1214 0,1446 0,0877 

W.H. Produkter A/S 0,0607 0,0675 0,1090 0,0683 
 
!
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Appendiks D.7 - NIBD, D/E og EK – korrigeret  
 

  NIBD (korrigeret) D/E (korrigeret) EK (korrigeret) 

Porteføljeselskaber 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S 103.770 82.110 89.919 99.540 1,318 1,185 1,618 7,438 78.713 69.282 55.571 13.382 

Active sportswear Int. Holding A/S 95.673 135.423 104.954 100.533 5,224 6,980 1,062 1,409 18.315 19.401 6.288 71.346 

AH Industries A/S 304.134 20.165 93.389 77.576 0,416 0,090 0,534 0,590 731.617 224.755 174.790 131.548 

Allianceplus A/S 25.982 35.002 55.943 23.136 0,173 0,240 0,327 0,127 150.183 145.593 171.309 181.492 

Atchikrealtime A/S 20.733 20.748 17.768 17.753 0,753 0,650 0,478 0,690 27.520 31.916 37.183 25.725 

Babysam A/S 738.483 615.365 87.124 112.099 1,223 1,292 1,062 1,409 603.661 476.424 82.039 79.554 

Ball ApS 49.949 59.886 49.150 6.448 0,971 0,741 0,683 0,069 51.459 80.815 71.984 93.234 

Bang & Olufsen Medicom A/S 29.385 20.363 15.246 1.383 1,223 1,292 1,062 0,112 1.819 15.765 153 12.327 

BB ELECTRONICS A/S 166.003 114.799 95.885 97.214 3,643 1,416 2,081 3,306 45.562 81.064 46.085 29.407 

Blip Systems A/S 5.435 8.738 4.409 5.882 1,223 1,292 1,062 1,409 4.443 6.765 4.152 4.174 

Bollerup Jensen A/S 19.162 14.535 34 6.289 1,223 1,292 0,004 0,925 15.664 11.253 9.437 6.799 

BPI A/S 24.242 47.869 56.699 75.788 0,979 1,551 1,636 1,856 24.767 30.858 34.664 40.835 

Sikane A/S 354.076 337.344 325.135 87.021 2,500 2,621 2,817 0,578 141.651 128.721 115.423 150.666 

Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 205.010 191.988 235.727 285.837 1,223 1,292 1,062 1,409 167.582 148.640 221.970 202.852 

Chr. Hansen A/S 311.441 341.273 383.597 417.680 0,416 0,387 0,366 0,366 748.981 881.985 1.049.434 1.142.337 

Cimbric Fiskekonserves A/S 23.780 25.294 31.616 24.980 6,849 5,811 1,062 1,409 3.472 4.353 1.450 753 

Combilent A/S 5.460 22.621 16.339 20.912 0,323 5,227 2,861 4,465 16.885 4.328 5.710 4.684 

Da'core A/S 17.515 87.658 87.310 97.718 0,466 2,342 3,976 1,409 37.601 37.423 21.957 69.348 

Damolin A/S 63.215 69.088 88.390 84.151 0,716 0,802 1,179 1,141 88.258 86.160 74.999 73.733 

Dansk Overflade Teknik A/S 169.059 154.109 135.352 124.645 1,788 1,803 1,497 1,369 94.533 85.464 90.409 91.060 

Epoke A/S 39.691 69.608 99.752 7.416 0,570 0,999 1,062 0,087 69.598 69.673 93.930 84.846 

Eurowrap A/S 71.851 70.636 67.648 51.929 0,647 0,534 0,579 0,386 111.128 132.379 116.835 134.488 

F. Junckers Industries A/S 149.530 188.103 183.828 181.989 0,649 1,017 1,362 1,702 230.348 185.040 134.935 106.925 

Gram Equipment A/S 100.017 77.928 53.712 62.755 1,223 1,292 1,062 1,409 81.757 60.333 50.577 44.536 

Hamlet Protein A/S 78.606 47.930 74.696 55.726 1,098 0,552 0,870 0,533 71.569 86.784 85.817 104.632 
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Hi-Con A/S 14.566 3.479 10.246 19.820 1,223 0,462 1,062 1,409 11.907 7.526 9.648 14.066 

HTHH ApS 227.726 362.662 279.097 273.236 0,852 1,318 1,377 1,896 267.235 275.210 202.753 144.092 

Interbuild ApS 290.742 306.492 177.182 186.523 1,886 2,377 1,477 1,995 154.180 128.959 119.943 93.474 

J. Hvidtved Larsen A/S 42.398 48.316 55.927 59.802 1,486 1,220 1,185 1,066 28.531 39.588 47.181 56.090 

Jeka Fish A/S 30.509 56.951 37.194 26.723 1,050 2,176 2,976 1,147 29.055 26.178 12.498 23.293 

K.P Komponenter A/S 102.016 111.546 64.244 45.458 1,539 1,531 0,863 0,643 66.284 72.879 74.477 70.711 

KA Interiør A/S 27.630 31.010 24.602 35.988 1,223 1,292 1,062 1,409 22.586 24.008 23.166 25.540 

KABOOKI A/S 4.743 17.266 9.729 880 0,266 1,045 0,702 0,046 17.862 16.519 13.855 18.950 

KE Fibertec A/S 414 25.598 24.281 29.842 0,028 1,292 1,062 1,409 14.871 19.818 22.864 21.178 

KK-Group A/S 91.226 88.042 10.283 112.218 1,029 0,853 0,080 0,820 88.615 103.179 128.574 136.798 

Kompan A/S 260.131 384.013 344.277 550.558 1,223 1,292 1,062 1,409 212.640 297.308 324.185 390.718 

KÆRKOMMEN ApS 4.311 7.649 2.147 9.034 1,223 1,292 1,062 1,409 3.524 5.922 2.022 6.411 

Labofa A/S 5.272 4.942 5.343 4.072 1,239 1,418 1,067 2,540 4.254 3.486 5.008 1.603 

Lagkagehuset A/S 16.998 37.211 26.606 51.656 0,432 0,714 0,426 0,680 39.356 52.139 62.409 75.967 

Logstor A/S 75.060 4.068 37.945 43.625 0,414 0,020 0,241 0,326 181.303 207.097 157.582 133.634 

Mejerigaarden A/S 65.919 78.070 77.895 92.545 0,793 1,862 3,616 8,991 83.123 41.927 21.544 10.293 

Noa Noa ApS 198.874 47.607 60.560 92.412 1,223 0,339 0,540 1,574 162.566 140.427 112.162 58.695 

Nordgroup A/S 88.363 39.380 272.769 410.905 0,360 0,157 1,062 1,409 245.344 250.106 256.850 291.610 

Norisol A/S 17.348 24.472 51.705 44.898 0,138 0,201 0,442 0,589 126.048 121.460 116.931 76.254 

Novopan Træindustri A/S 111.990 115.694 127.036 85.520 0,663 0,684 0,733 0,473 168.789 169.212 173.360 180.819 

Nümph Holding A/S 59.727 63.128 39.784 23.536 0,781 0,982 0,480 0,245 76.473 64.293 82.916 95.880 

Oliver's Petfood A/S 7.612 6.394 5.568 744 1,223 1,292 1,062 1,409 6.222 4.950 5.243 528 

Paradis Danmark A/S 7.703 6.251 6.045 7.099 9,225 7,111 3,215 8,461 835 879 1.880 839 

pierre.dk Autolakering A/S 38.364 51.212 63.543 88.360 1,071 1,182 1,337 1,599 35.825 43.326 47.535 55.269 

PWT Group A/S 95.186 78.922 68.558 72.158 0,195 0,169 0,161 0,181 488.866 466.311 426.996 398.779 

Qubiqa Esbjerg A/S 4.147 38.777 39.503 55.406 0,152 1,292 1,062 1,409 27.257 30.022 37.198 39.320 

Riegens A/S 66.327 57.312 62.199 57.074 1,463 1,369 2,672 7,278 45.342 41.869 23.279 7.842 

SCADA International A/S 4.622 12.468 8.142 680 0,468 0,756 0,487 0,043 9.878 16.482 16.716 15.886 

Scan Global Logistics A/S 19.465 37.034 38.785 70.503 0,250 0,354 0,355 0,545 78.013 104.501 109.268 129.258 
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Secunia ApS  7.033  5.442 2.402 17.969 0,497 0,273 1,062 1,409 5.526 4.189 2.262 12.752 

SFK Systems A/S 161.587 90.477 109.775 136.007 2,645 0,654 0,774 0,623 61.082 138.311 141.793 218.202 

Signal A/S 491 6.402 10.549 13.427 0,027 0,339 0,489 1,336 18.194 18.871 21.569 10.047 

Solum A/S 37.692 44.965 36.676 36.875 1,560 3,666 2,432 2,646 24.167 12.264 15.079 13.938 

Sonion A/S  427.630 64.941 274.771 16.012 1,223 0,419 1,062 0,097 349.559 154.969 258.735 164.747 

Soya Concepts A/S 108.434 108.159 62.538 124.671 1,223 1,292 1,062 1,409 88.638 83.738 58.888 88.476 

System Frugt A/S 25.744 27.242 36.623 40.799 0,492 0,476 0,749 0,732 52.338 57.288 48.891 55.733 

Systemteknik A/S 7.852 6.204 5.520 14.826 1,721 1,208 1,238 1,409 4.562 5.134 4.458 10.522 

TCM Group - drift i TMK A/S 59.007 26.242 42.954 24.892 1,050 0,379 0,508 0,230 56.184 69.327 84.588 108.247 

TIA Technology A/S 3.993 10.651 24.043 59.691 1,223 1,292 1,062 1,409 3.264 8.246 22.640 42.361 

Transmedica A/S 89.377 138.480 154.669 134.204 0,584 1,008 0,890 2,004 152.913 137.328 173.847 66.979 

Tresu A/S 31.226 35.332 21.136 32.397 0,684 0,737 0,410 0,537 45.658 47.971 51.494 60.285 

Tytex A/S 105.270 96.139 111.712 121.370 1,240 1,084 1,750 3,869 84.891 88.716 63.847 31.367 

Unifeeder A/S 549.096 558.152 783.791 596.293 1,223 1,292 1,062 1,409 448.850 432.129 738.048 423.175 

Union Engineering Holding A/S 84.235 59.976 189.851 285.317 0,489 0,349 1,062 1,409 172.179 171.703 178.771 202.483 

United Textile Group A/S 21.077 19.115 42.700 4.711 0,525 0,432 0,800 0,095 40.135 44.248 53.371 49.513 

Unwire ApS 20.573 14.026 9.589 31.736 1,223 1,292 0,683 1,409 16.817 10.859 14.037 22.522 

Vital Petfood Group A/S 95.298 103.546 95.366 79.498 0,877 1,216 1,341 0,973 108.616 85.125 71.122 81.666 

Wrist Ship Supply A/S 379.633 442.559 340.990 454.650 2,058 2,131 1,246 1,859 184.449 207.632 273.713 244.526 
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 NIBD, D/E og EK – korrigeret 
 

  NIBD/NRBG (korrigeret) D/E (korrigeret) EK (korrigeret) 

Kontrolselskaber 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

A/S Østbirk Bygningsindustri 52.943 70.004 142.500 147.316 0,853 0,664 0,905 1,011 110.631 114.903 122.834 119.396 

AC Hydraulic A/S 8.203 1.450 7.494 8.306 0,853 0,664 0,905 1,011 125.801 134.833 147.116 137.328 

Alfa Laval Kolding A/S 207.992 195.321 328.976 435.797 0,267 0,362 0,273 0,339 44.497 47.894 56.382 62.945 

Almirall ApS 449 1.679 4.897 9.726 0,853 0,664 0,905 1,011 1.649 3.740 16.396 13.731 

Axel Kaufmann ApS 107.300 89.562 133.159 138.844 0,853 0,664 0,905 1,011 92.341 95.935 103.511 100.352 

Beirholms Væverier A/S 55.000 72.000 35.400 43.000 0,853 0,387 3,138 3,963 -1.608 5.004 2.225 1.684 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 18.689 44.263 35.863 49.033 0,859 0,664 0,982 1,012 480.027 463.206 428.708 480.027 

Bramming Plast-Industri A/S 90.195 98.910 104.570 96.788 0,853 0,514 8,434 1,397 15.740 9.387 4.130 18.575 

BRDR. Lembcke A/S 94.361 76.323 111.181 120.714 0,859 0,664 0,982 1,012 527 2.527 5.410 9.620 

Bruuns Bazaar A/S 21.281 14.518 14.316 14.146 0,306 0,419 0,538 0,689 32.622 38.757 37.844 32.322 

C. C. Jensen A/S 56.083 39.140 30.361 51.792 0,853 0,563 1,150 1,405 106.423 42.454 37.096 29.714 

Ciber Danmark 12.440 7.641 38.480 28.928 0,859 0,664 0,982 1,012 45.486 56.991 67.300 159.761 

Cimbria Manufacturing A/S 62.244 54.098 87.539 97.743 0,859 0,664 0,982 1,012 103.663 82.809 45.034 61.239 

Colt Technology Services A/S 32.683 40.039 36.409 32.978 0,853 0,121 0,905 1,011 4.388 4.142 4.146 4.846 

Converse Scandinavia A/S 61.300 70.315 90.615 139.127 0,170 0,215 0,634 1,865 4.074 5.492 5.348 4.085 

Corona Packing ApS 88.418 55.005 40.762 61.915 0,853 0,270 0,208 0,024 99.325 121.081 142.776 171.521 

CUBIC Modulsystem A/S 137.623 104.226 103.455 77.783 0,549 0,630 0,467 0,737 81.214 68.376 86.457 74.150 

Damcos A/S 251.338 214.255 317.989 378.950 0,659 0,773 0,390 0,432 83.400 93.200 90.700 99.600 

DanDomain A/S 19.165 17.671 2.482 16.600 0,718 0,640 0,474 0,374 180.473 182.985 187.957 201.262 

Danforel A/S 4.442 4.070 5.895 5.042 0,750 0,128 0,369 0,678 59.516 75.183 93.496 99.457 

Danfoss Power Solutions ApS 369.747 316.552 683.097 1.017.484 0,403 0,201 0,362 0,303 73.356 81.919 79.293 89.692 

Danish Aerotech A/S 4.707 6.012 1.123 5.382 0,859 0,664 0,982 1,012 243.854 294.051 363.456 431.039 

Dansk Træemballage A/S 145.493 171.217 165.774 168.374 1,385 1,656 1,554 1,779 65.104 59.714 67.309 54.402 

Danske Fragtmænd A/S 911.777 224.899 343.926 397.980 0,724 0,401 0,274 0,418 77.417 97.576 110.783 123.853 

Dencon Foods A/S 11.882 17.360 15.410 21.307 0,273 0,215 0,185 0,286 30.311 30.860 29.143 30.280 
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DK Hostmaster A/S 23.777 20.287 30.286 37.694 0,596 0,188 0,162 0,118 21.291 27.172 27.192 30.037 

Eaton Electric ApS 44.904 41.662 23.571 14.687 0,859 0,664 0,982 1,012 187.893 195.542 218.786 135.691 

Elite Seafood A/S 3.743 503 4.146 4.846 0,342 0,328 0,905 1,011 18.139 18.451 21.616 22.981 

Ergotel A/S 4.347 3.845 175 1.163 2,937 1,890 1,178 0,907 4.705 5.835 7.751 9.056 

Eventyrsport A/S 1.406 2.484 14.841 13.883 2,577 2,238 1,897 2,502 113.546 127.365 136.182 111.515 

Faxe Kalk A/S 17.386 27.247 20.863 29.206 0,859 0,664 0,982 1,012 94.014 92.092 29.346 30.705 

Fredericia Furniture A/S 8.275 6.621 5.405 8.671 0,859 0,664 0,982 1,012 71.869 105.858 100.112 137.608 

Frode Laursen A/S 5.426 27.109 19.083 241.064 1,699 0,664 0,905 1,011 217.678 476.561 754.693 1.006.375 

Gate Gourmet Denmark ApS 103.377 24.879 94.548 159.627 1,926 2,247 3,161 4,251 6.675 6.176 6.292 4.469 

Gemidan A/S 14.575 5.015 8.267 14.976 0,853 0,947 2,432 6,695 24.950 15.338 5.887 2.113 

H&M AS 409.432 307.681 388.037 485.326 0,100 0,159 0,905 0,571 25.799 27.596 14.727 10.024 

Hardi International A/S 265.839 209.646 316.832 349.931 0,062 0,664 0,905 0,067 49.461 58.306 65.912 48.149 

HCS A/S Transport & Spedition 303.101 236.942 315.699 350.508 1,441 0,136 0,117 1,011 5.358 8.675 9.094 11.943 

Heka Dental A/S 12.682 5.096 4.393 3.557 1,557 1,506 1,312 1,224 93.469 113.693 126.378 137.509 

Hofor A/S 80.188 61.171 26.562 31.044 0,516 0,656 1,370 1,400 102.608 106.683 104.040 105.208 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 44.618 9.635 34.499 67.454 2,324 3,025 2,464 2,479 37.449 37.106 39.255 39.236 

IdealCombi A/S 292.645 285.028 258.307 278.986 1,610 1,296 1,644 1,145 105.172 120.422 93.335 104.003 

Jasopels A/S 44.564 43.050 40.371 54.665 0,859 0,664 0,982 1,012 294.674 322.556 351.318 374.812 

Joha A/S 3.046 38.729 59.659 3.207 0,773 0,219 0,303 0,478 18.863 22.899 27.328 31.317 

Lactosan A/S 160.260 129.887 198.030 137.189 1,288 1,210 1,285 1,434 91.731 80.614 75.773 71.977 

Lindpro A/S 74.767 68.882 87.671 103.512 0,188 0,410 0,294 0,404 99.556 108.001 122.006 121.410 

Maskinfabrikken Pan A/S 87.044 112.237 96.740 97.248 2,777 2,464 1,528 1,521 108.341 118.895 129.826 149.393 

McNeil Denmark ApS 38.797 37.856 60.915 161.525 0,204 0,029 0,141 0,143 40.243 49.294 52.975 58.020 

Montana Møbler 29.576 16.428 28.716 27.147 0,387 0,272 0,828 1,367 97.443 92.266 60.518 46.164 

Nianet A/S 84.655 107.783 140.794 116.055 5,124 2,124 1,009 0,535 8.764 19.612 23.352 27.463 

Nielsens A/S 78.761 63.724 93.691 101.460 0,859 0,664 0,982 1,012 72.976 81.443 96.714 96.676 

Nordfyns Finans A/S 224.875 213.051 220.226 228.841 0,254 0,479 0,365 0,511 68.459 56.849 57.231 57.198 

Nordlux A/S 9.992 16.229 20.378 22.263 0,859 0,664 0,982 1,012 5.208 6.127 6.513 4.987 

Norway Seafoods A/S 90.772 23.894 42.650 41.753 0,859 0,664 0,982 1,012 21.211 23.977 27.707 28.601 
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OFS Fitel Denmark ApS 191.457 154.739 202.988 224.715 0,859 0,664 0,982 1,012 224.468 232.956 224.263 222.261 

Olivia Danmark ApS 8.835 9.821 4.589 1.119 1,308 0,773 0,693 0,529 105.222 134.759 149.297 147.040 
Overgaard Gods A/S 424.920 485.321 444.223 447.904 0,415 0,513 0,080 0,334 11.346 11.719 14.064 16.134 

Plus Pack A/S 37.695 25.057 50.084 63.101 0,853 0,566 0,905 1,011 121.202 43.966 104.458 157.884 

PR Electronics A/S 105.887 10.391 1.925 162.786 0,473 0,599 0,767 0,459 179.154 180.077 183.498 252.631 

Puratos Nordic A/S 7.622 1.936 6.981 6.673 0,859 0,664 0,982 1,012 87.659 103.700 96.860 102.382 
Rexholm A/S 84.718 32.660 29.729 4.181 0,859 0,664 0,982 1,012 27.877 30.541 33.460 37.282 

Rosendahl Design Group A/S 129.668 117.139 89.015 75.265 0,826 1,007 0,888 0,800 39.568 39.768 40.984 41.199 

Schou Andersen Møbelfabrik A/S 13.817 11.031 9.129 8.215 0,853 0,664 5,701 0,288 10.358 14.785 805 3.879 
Schur Pack Denmark A/S 118.151 97.565 97.362 103.186 2,294 1,698 1,707 1,734 26.881 33.220 31.440 32.821 

Select Service Partner Denmark A/S 13.425 4.821 34.834 25.947 0,859 0,664 0,982 1,012 355.362 356.710 348.788 346.681 

Sofie Schnoor A/S 694 1.181 3.388 7.620 0,853 0,664 0,905 8,726 7.153 11.673 18.581 26.226 

Staby Fliser & Hegn A/S 12.854 13.875 19.890 18.997 0,454 0,205 1,594 1,627 27.429 37.206 24.136 17.784 
The TC Group A/S 169.303 156.104 153.446 119.114 0,859 0,664 0,982 1,012 22.469 26.603 2.742 16.419 

Titan Lastvogne A/S 61.672 56.406 53.655 56.918 0,853 0,080 0,013 1,011 124.144 130.671 145.695 161.009 

Titech Electric A/S 7.722 1.177 1.068 12.075 4,979 2,946 0,116 0,692 873 1.305 1.503 1.680 
Ulstrup Plast A/S 18.092 15.927 25.078 28.917 0,859 0,664 0,982 1,012 311.676 315.616 350.039 346.110 

Unipak A/S 6.207 6.057 19.565 23.235 2,948 0,664 0,905 1,011 309.338 338.579 379.973 393.635 

Valmont Sm A/S 300.867 292.961 198.330 227.166 0,036 0,158 0,094 1,011 150.811 171.454 202.247 238.432 

W.H. Produkter A/S 2.577 4.391 13.330 5.720 0,859 0,664 0,982 1,012 36.938 1.087 11.861 1.733 
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Appendiks D.8 – WACC, ROIC og investeret kapital 
 
 
 Porteføljeselskaber WACC ROIC Investeret Kapital (TDKK) 
  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
BB Electronics 0,065 0,069 0,048 0,062 0,110 0,217 -0,110 -0,059  211.565      195.863      141.970      126.621     
Ball Group 0,066 0,068 0,038 0,058 0,376 0,253 0,232 0,159  101.408      140.701      121.134      99.682     
TCM Group - drift i TMK A/S 0,070 0,060 0,063 0,052 0,079 0,190 0,141 0,187  115.191      95.569      127.542      133.139     
F. Junckers Industries A/S 0,045 0,043 0,042 0,044 -0,013 -0,070 -0,112 -0,068  379.878      373.143      318.763      288.914     
Vital Petfood Group 0,058 0,054 0,046 0,053 0,090 -0,074 -0,016 0,092  203.914      188.671      166.488      161.164     
Noa Noa ApS 0,060 0,058 0,044 0,055 0,300 0,012 -0,067 -0,184  147.760      188.034      172.722      151.107     
Wrist Ship Supply A/S 0,061 0,062 0,058 0,050 0,068 0,080 0,142 0,145  564.082      650.191      614.703      699.176     
Carnegie Asset Management 0,054 0,070 0,029 0,051 3,296 -1,041 -2,308 -1,088  18.644     -61.658     -31.456     -52.499     
Sonion (Pulse Medtech Group) 0,069 0,061 0,051 0,059 -0,013 0,020 0,132 -0,022  216.033      219.910      205.217      180.759     
Chr. Hansen 0,068 0,070 0,056 0,059 0,488 0,529 0,560 0,570  1.060.422      1.223.258      1.433.031      1.560.017     
Kompan 0,065 0,065 0,050 0,049 1,706 0,213 0,391 0,885  27.739      91.818      81.412      61.978     
Soya Concepts A/S 0,059 0,069 0,046 0,056 1,686 1,452 2,552 1,644  34.068      42.596      27.219      30.088     
NORD   0,087 0,055 0,055   0,059 0,058 0,207    289.486      237.103      202.878     
Unifeeder 0,038 0,032 0,029 0,034 2,644 2,147 0,888 0,608  104.658      132.943      323.852      384.072     
Logstor 0,058 0,053 0,051 0,055 0,158 0,150 -0,233 -0,071  256.363      211.165      195.527      177.259     
AH Industries 0,054 0,056 0,023 0,033 0,003 0,030 -0,014 -0,011  1.035.751      1.043.300      1.050.251      959.059     
Cane-Line/Sika-Horsnaes 0,054 0,068 0,045 0,062 0,007 0,009 0,010 -0,584  495.727      466.065      440.558      247.522     
Gram Equipment   0,087 0,054 0,055   1,871 14,554 0,494    13.681      1.299      17.916     
Hi-Con A/S 0,069 0,070 0,063 0,054 -0,776 -0,058 0,392 0,279  8.508      11.005      5.771      5.198     
KABOOKI A/S 0,082 0,080 0,063 0,060 0,084 -0,115 0,063 0,336  22.605      33.785      23.584      19.830     
KE Fibertec A/S 0,055 0,060 0,045 0,045 0,228 0,412 0,414 0,249  15.285      14.174      13.437      13.991     
Dansk Overflade Teknik 0,048 0,048 0,043 0,043 -0,032 0,014 0,059 0,049  263.592      239.573      225.761      215.705     
United Textile Group A/S 0,073 0,082 0,056 0,063 0,222 0,230 0,137 0,186  61.212      63.363      96.071      54.224     
System teknik 0,061 0,062 0,048 0,051 -0,462 0,080 -0,005 -0,922  12.414      11.338      9.978      9.147     
Norisol A/S 0,059 0,063 0,047 0,053 0,012 -0,010 -0,019 -0,278  143.396      145.932      168.636      121.152     
Novopan Træindustri A/S 0,057 0,049 0,050 0,056 -0,012 0,028 0,019 0,054  280.779      284.906      300.396      266.339     
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Bang & Olufsen Medicom A/S 0,046 0,045 0,039 0,058 -0,156 -0,591 0,357 0,968  31.204      16.023      15.399      13.710     
BPI A/S 0,062 0,058 0,049 0,052 0,176 0,117 0,103 0,092  49.009      78.727      91.363      116.623     
Interbuild ApS 0,061 0,061 0,048 0,048 -0,033 0,002 -0,064 -0,031  477.069      456.761      297.125      279.997     
J. Hvidtved Larsen A/S 0,050 0,053 0,039 0,045 0,062 0,164 0,142 0,161  70.929      87.904      103.108      115.892     
kk group a/s   0,068 0,050 0,052   0,141 0,341 0,184    191.221      138.857      249.016     
SFK Systems A/S 0,073 0,083 0,056 0,056 0,039 0,057 0,024 0,043  222.669      228.788      251.568      354.209     
Tytex A/S 0,058 0,062 0,059 0,050 0,079 0,075 0,080 0,034  190.161      184.855      175.559      152.737     
Unwire ApS 0,050 0,063 0,049 0,050 -0,486 -0,385 -0,987 -1,685 -7.656      2.764      23.626      10.425     
Atchikrealtime A/S 0,067 0,068 0,057 0,056 0,047 0,137 0,149 -0,159  48.254      52.664      54.951      43.478     
Blip Systems A/S 0,075 0,068 0,046 0,051 2,406 0,446 -1,519 0,055  1.003      4.942      1.733      2.192     
KÆRKOMMEN ApS   0,050 0,036 0,049   -1,881 4,124 2,524   -1.379     -1.547     -3.163     
pierre.dk Autolakering A/S   0,084 0,056 0,058   0,102 0,079 0,091    94.538      111.078      143.629     
Solum A/S 0,045 0,048 0,043 0,046 -0,066 -0,126 -0,079 0,063  61.859      57.229      51.755      50.813     
Da'core A/S 0,049 0,041 0,051 0,056 -0,017 0,050 -0,099 -0,522  55.116      125.081      109.267      70.294     
Eurowrap A/S 0,050 0,052 0,040 0,046 0,087 0,111 0,146 0,188  182.979      203.015      184.483      186.417     
Allianceplus 0,063 0,059 0,059 0,059 0,071 0,069 0,064 0,056  176.165      180.595      227.252      204.628     
Babysam A/S 0,045 0,038 0,037 0,058 -0,035 -0,144 -0,796 -0,439  560.597      449.776      65.097      56.614     
Hamlet Protein A/S 0,046 0,044 0,051 0,061 0,174 0,123 0,027 0,139  150.175      134.714      160.513      160.358     
PWT Group 0,070 0,077 0,055 0,055 -0,004 -0,006 -0,010 -0,004  584.052      545.233      495.554      470.937     
Lagkagehuset A/S 0,061 0,061 0,057 0,051 0,127 0,155 0,135 0,126  56.354      89.350      89.015      127.623     
System Frugt   0,051 0,041 0,046   0,279 0,105 0,168    84.530      85.515      96.532     
Hydratech Industries(HTHH ApS) 0,053 0,057 0,039 0,046 0,121 0,023 -0,087 -0,042  494.961      637.872      481.850      417.328     
Transmedica 0,079 0,075 0,059 0,071 0,024 -0,020 -0,037 -0,638  242.290      275.808      328.516      201.183     
Scan Global Logistics 0,057 0,057 0,056 0,052 0,225 0,044 0,098 0,170  97.478      141.535      148.053      199.761     
Qubiqa 0,045 0,052 0,040 0,042 0,155 0,526 0,489 1,283  31.404      27.104      13.485      16.219     
Aagaard Kranz & Ziegler 0,064 0,060 0,049 0,060 0,073 -0,154 -0,036 -0,477  182.483      151.392      145.490      112.922     
Union Engineering Holding A/S   0,050 0,042 0,044   0,106 0,182 0,282    231.679      138.354      173.643     
Nümph Holding A/S   0,057 0,045 0,047   0,293 0,185 0,143    127.421      122.700      119.416     
K.P. Holding A/S (aktivitet i K.P Komponenter A/S) 0,064 0,058 0,057 0,061 0,158 0,152 0,137 0,238  168.300      184.425      138.721      116.169     
Riegens 0,064 0,059 0,049 0,048 0,196 0,161 -0,031 -0,159  111.669      99.181      85.478      64.916     
Mejerigaarden 0,057 0,057 0,057 0,060 0,090 -0,068 -0,055 0,157  149.042      119.997      99.439      102.838     
Epoke   0,059 0,037 0,054   0,114 0,284 0,294    139.281      89.238      92.262     
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Tresu   0,061 0,044 0,048   0,038 0,102 0,225    83.303      72.630      92.682     
Damolin   0,063 0,058 0,058   0,127 0,082 0,091    155.248      163.389      157.884     
Secunia ApS   0,048 0,043 0,044   -0,105 0,462 0,454   -19.462     -33.704     -40.210     
KA Interiør A/S 0,069 0,071 0,058 0,059 0,423 0,453 0,321 0,516  12.298      12.612      12.907      11.861     
TIA Technology 0,062 0,052 0,044 0,050 -0,136 -0,666 -4,583 -5,780 -20.072     -12.498     -6.066     -3.126     
Signal 0,069 0,063 0,047 0,059 0,149 0,069 0,133 -0,412  18.685      25.273      32.118      23.474     
Paradis Danmark A/S   0,048 0,036 0,047   -0,023 0,295 0,264    7.130      7.925      7.938     
SCADA International   0,051 0,044 0,043   0,377 0,309 0,251    28.950      24.858      16.566     
Labofa   0,067 0,046 0,058   0,238 0,199 -0,529    8.428      10.351      5.675     
Jeka Fish A/S 0,047 0,045 0,037 0,057 0,188 0,124 -0,020 0,291  59.564      83.129      49.692      50.016     
Cimbric Fiskekonserves A/S   0,060 0,047 0,050   -0,083 -0,038 0,049    29.647      33.066      25.733     
Bollerup Jensen A/S 0,060 0,060 0,057 0,050 1,099 1,192 0,884 0,418  10.066      9.368      9.471      13.088     
Combilent A/S 0,054 0,054 0,046 0,047 0,272 0,180 0,131 0,161  22.345      26.949      22.049      25.596     
Oliver's Petfood   0,050 0,041 0,042   -0,373 0,080 4,392    3.137      1.406      341     
Active Sportswear International 0,050 0,043 0,037 0,056 0,000 0,021 -0,034 0,011  113.988      154.824      111.242      97.212     
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 Kontrolselskaber WACC ROIC Investeret Kapital 
  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
A/S Østbirk Bygningsindustri 0,050 0,049 0,056 0,060 0,158 0,138 0,092 0,091  155.551      176.687      246.540      252.524     
AC Hydraulic A/S 0,060 0,058 0,063 0,057 0,165 0,270 0,173 0,159  48.446      50.744      60.469      66.326     
Alfa Laval Kolding A/S 0,076 0,072 0,045 0,067 0,852 0,961 1,110 1,063  165.155      177.539      160.648      171.121     
Almirall ApS 0,057 0,063 0,076 0,081 2,376 -36,506 -2,589 -0,359  200     -60     -1.279     -12.956     
Axel Kaufmann ApS 0,076 0,070 0,099 0,080 0,109 0,092 0,153 -0,108  96.331      98.694      88.707      80.548     
Beirholms Væverier A/S 0,061 0,067 0,066 0,053 0,126 0,101 0,119 0,097  138.400      165.200      126.100      142.600     
Boehringer Ingelheim Danmark A/S 0,045 0,045 0,042 0,043 0,348 0,324 0,359 0,360  118.245      152.264      157.869      170.443     
Bramming Plast-Industri A/S 0,054 0,051 0,050 0,065 0,035 0,037 0,044 0,049  155.299      158.624      171.879      151.190     
BRDR. Lembcke A/S 0,090 0,070 0,099 0,080 -0,010 -0,002 0,020 0,081  63.064      65.228      65.787      84.222     
Bruuns Bazaar A/S 0,064 0,059 0,067 0,065 0,072 -0,300 -0,330 -0,095  23.808      29.856      20.203      16.259     
C. C. Jensen A/S 0,053 0,052 0,055 0,051 0,076 0,148 0,136 0,110  133.500      136.716      141.144      175.645     
Ciber Danmark 0,057 0,052 0,054 0,066 0,069 0,231 -0,200 -0,083  39.869      44.847      62.616      46.712     
Cimbria Manufacturing A/S 0,068 0,067 0,094 0,077 0,340 0,450 0,675 0,494  56.682      66.451      53.709      60.977     
Colt Technology Services A/S 0,049 0,049 0,050 0,044 -0,139 0,082 0,095 0,076  72.251      79.807      77.393      74.177     
Converse Scandinavia A/S 0,067 0,065 0,065 0,046 3,175 4,013 23,243 6,050  17.971      16.970      3.891      16.876     
Corona Packing ApS 0,060 0,059 0,074 0,064 0,388 0,288 0,318 0,377  26.878      39.058      31.407      28.867     
CUBIC Modulsystem A/S 0,058 0,058 0,065 0,060 0,103 0,170 0,155 0,114  242.845      238.985      252.752      224.823     
Damcos A/S 0,074 0,057 0,063 0,067 1,313 2,077 1,643 1,413  26.130      23.643      37.491      49.902     
DanDomain A/S 0,069 0,065 0,080 0,082 2,671 6,016 -3,416 -3,851 -8.020     -4.615     -5.982     -4.951     
Danforel A/S 0,040 0,039 0,037 0,041 0,993 -0,001 0,002 2,011 -2.231     -5.921     -6.555     -884     
Danfoss Power Solutions ApS 0,067 0,047 0,053 0,059 0,344 0,607 0,721 0,843  587.425      460.190      395.214      305.437     
Danish Aerotech A/S 0,056 0,059 0,061 0,059 0,209 0,069 0,270 0,028  16.053      17.731      15.187      21.516     
Dansk Træemballage A/S 0,055 0,051 0,056 0,058 0,058 0,069 0,082 0,080  238.962      284.910      292.152      305.883     
Danske Fragtmænd A/S 0,053 0,042 0,044 0,055 0,081 0,098 0,202 0,084  1.221.115      262.133      172.692      100.055     
Dencon Foods A/S 0,041 0,041 0,034 0,039 0,237 0,169 0,164 0,098  56.379      65.254      71.792      84.252     
DK Hostmaster A/S 0,066 0,060 0,087 0,068 -0,040 -0,084 -0,044 -0,109 -15.799     -19.655     -20.692     -22.256     
Eaton Electric ApS 0,061 0,060 0,066 0,059 -0,349 0,099 0,135 0,033  53.668      61.274      46.923      42.150     
Elite Seafood A/S 0,057 0,045 0,043 0,047 0,152 0,074 -0,117 0,181  4.044      4.645      3.415      4.370     
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Ergotel A/S 0,058 0,057 0,049 0,062 0,017 0,119 0,311 0,151  5.220      5.150      2.003      3.093     
Eventyrsport A/S 0,076 0,070 0,099 0,080 -0,091 -0,980 -0,016 -0,209 -4.076     -1.655      14.843      12.442     
Faxe Kalk A/S 0,049 0,049 0,053 0,055 0,121 0,194 0,152 0,205  85.845      84.096      78.094      86.404     
Fredericia Furniture A/S 0,059 0,064 0,065 0,054 0,054 0,047 -0,056 0,033  38.586      37.481      34.548      38.951     
Frode Laursen A/S 0,048 0,051 0,044 0,055 0,049 0,105 0,139 0,171  156.237      198.563      221.330      220.392     
Gate Gourmet Denmark ApS 0,057 0,046 0,044 0,047 -0,358 -0,942 7,257 -48,263  115.688      68.845     -20.757      760     
Gemidan A/S 0,049 0,043 0,034 0,052 0,158 0,174 0,089 0,127  33.438      27.914      35.595      46.293     
H&M AS 0,076 0,070 0,102 0,080 0,347 0,184 0,270 0,347  287.795      331.434      271.061      287.795     
Hardi International A/S 0,054 0,063 0,074 0,057 -0,135 -0,026 0,040 0,031  133.212      152.158      139.507      147.560     
HCS A/S Transport & Spedition 0,053 0,049 0,048 0,070 1,621 1,340 1,945 1,714  55.753      63.165      47.199      53.145     
Heka Dental A/S 0,057 0,053 0,050 0,052 0,172 0,211 0,160 0,210  33.973      32.268      31.585      33.594     
Hofor A/S 0,053 0,049 0,048 0,070 0,006 0,036 0,008 -0,020 -175.835     -148.304     -180.415     -139.311     
Hornsyld Købmandsgaard A/S 0,046 0,045 0,043 0,046 0,089 0,211 0,185 0,148  104.134      84.818      127.995      166.911     
IdealCombi A/S 0,053 0,056 0,053 0,063 0,059 0,055 0,058 0,067  406.191      412.393      394.489      390.501     
Jasopels A/S 0,056 0,058 0,062 0,056 0,036 0,124 0,156 0,030  125.778      111.426      126.828      128.815     
Joha A/S 0,055 0,070 0,099 0,050 0,083 0,122 0,168 0,142  52.507      55.140      42.815      51.356     
Lactosan A/S 0,057 0,055 0,067 0,062 0,466 0,401 0,302 0,349  68.273      64.782      84.307      88.804     
Lindpro A/S 0,076 0,065 0,093 0,083 0,023 0,964 0,323 0,051  36.453      21.104      56.187      93.149     
Maskinfabrikken Pan A/S 0,049 0,051 0,053 0,067 0,011 0,027 0,047 0,021  124.493      149.343      135.995      136.484     
McNeil Denmark ApS 0,067 0,064 0,082 0,081 -1,018 -0,514 -0,277 8,848 -12.210     -21.486     -36.040      10.560     
Montana Møbler 0,059 0,064 0,066 0,051 0,173 0,215 0,100 0,147  102.932      98.347      108.009      116.839     
Nianet A/S 0,053 0,056 0,056 0,048 0,026 0,032 0,025 0,017  263.809      287.860      324.292      368.686     
Nielsens A/S 0,076 0,070 0,099 0,080 0,075 0,145 0,246 0,053  75.456      63.374      61.945      60.807     
Nordfyns Finans A/S 0,041 0,039 0,023 0,048 0,021 0,018 0,024 0,029  232.028      224.724      238.807      255.067     
Nordlux A/S 0,048 0,046 0,056 0,064 -0,669 -0,585 -0,601 -0,666  42.614      54.986      58.222      54.585     
Norway Seafoods A/S 0,057 0,047 0,045 0,048 0,103 0,074 -0,001 -0,165  72.549      66.348      79.746      71.467     
OFS Fitel Denmark ApS 0,052 0,049 0,056 0,058 0,117 -0,011 -0,072 -0,046  118.159      97.870      142.877      138.116     
Olivia Danmark ApS 0,044 0,042 0,038 0,044 0,844 0,794 1,463 0,725  4.693      6.303      5.394      4.998     
Overgaard Gods A/S 0,039 0,037 0,022 0,032 0,007 -0,027 0,003 -0,043  461.858      486.408      456.084      449.637     
Plus Pack A/S 0,047 0,046 0,046 0,042 0,108 0,069 0,043 0,201  135.138      117.323      110.602      109.265     
PR Electronics A/S 0,076 0,055 0,061 0,062 0,072 0,222 0,187 0,193  102.862      141.062      147.620      137.671     
Puratos Nordic A/S 0,041 0,041 0,037 0,044 -0,653 -0,443 -0,293 -0,053  6.014      6.940      9.206      8.357     
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Rexholm A/S 0,076 0,055 0,060 0,049 0,352 0,230 0,192 0,214  91.966      153.741      172.505      175.702     
Rosendahl Design Group A/S 0,060 0,065 0,066 0,053 0,031 0,037 0,016 0,020  310.141      300.124      276.972      276.527     
Schou Andersen Møbelfabrik A/S 0,063 0,070 0,068 0,062 0,055 0,114 0,173 0,192  18.522      16.866      16.880      17.271     
Schur Pack Denmark A/S 0,058 0,056 0,054 0,051 0,018 0,101 0,073 0,066  209.882      178.179      173.135      175.163     
Select Service Partner Denmark A/S 0,052 0,041 0,037 0,042 0,152 -0,336 -0,122 -0,108 -4.576      14.208      38.964      44.522     
Sofie Schnoor A/S 0,055 0,055 0,064 0,062 0,474 0,243 0,001 -0,078  4.768      6.673      8.736      11.705     
Staby Fliser & Hegn A/S 0,057 0,052 0,058 0,062 0,020 0,039 0,050 -0,005  19.529      20.051      26.182      23.466     
The TC Group A/S 0,066 0,058 0,055 0,061 0,059 0,102 0,083 0,224  274.475      276.526      246.781      223.117     
Titan Lastvogne A/S 0,068 0,067 0,072 0,071 0,031 0,041 0,014 0,016  88.553      89.626      85.095      89.739     
Titech Electric A/S 0,059 0,056 0,062 0,084 -0,201 0,357 0,050 0,259  13.080      9.852      10.162      11.374     
Ulstrup Plast A/S 0,062 0,069 0,091 0,065 0,105 0,190 0,381 0,494  18.091      12.701      13.072      13.503     
Unipak A/S 0,049 0,046 0,087 0,091 0,302 0,328 0,355 0,430  24.346      24.508      10.332      9.844     
Valmont Sm A/S 0,071 0,071 0,077 0,061 0,115 0,081 0,163 0,197  409.208      411.856      328.156      376.559     
W.H. Produkter A/S 0,058 0,064 0,109 0,059 0,281 0,219 0,087 0,331  28.376      31.987      14.625      15.744     
 
!
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Appendiks E 

TDKK   Årlige EVA per selskab fordelt på kapitalfondsland   
Lande selskaber 2010 2011 2012 2013 Gennemsnit 
Danmark 11 -555 -8.756 -14.934 -15.944 -10.047 
Sverige 5 6.288 19.249 25.609 27.693 19.710 
Frankrig 1 455.996 582.008 729.379 803.144 642.632 
England 3 106.973 108.296 89.428 26.169 82.717 
Norge 1 4.623 9.560 8.260 10.158 8.150 

 
Kapitalfonde: EVA - 2010 EVA - 2011 EVA - 2012 EVA - 2013 
Axcel 53.756 -18.395 -74.156 -52.255 
Altor 55.088 83.520 157.190 109.173 
PAI Partners 455.996 582.008 729.379 803.144 
Nordic Capital 45.223 13.223 28.123 51.654 
3i Group plc 55.319 59.154 67.875 47.698 
EQT 0 6.136 4.998 30.059 
Montagu 299.802 302.313 220.018 189.025 
Ratos -68.869 -31.381 -81.108 -60.352 
Langholm Capital -34.201 -36.580 -19.608 -158.217 
Procuritas 0 24.746 18.844 7.931 
JYSK-FYNSK Kapital -30.607 -7.173 13.191 5.657 
Maj Invest -75.916 -22.907 -25.839 -53.718 
Polaris -67.134 -112.243 -85.940 -38.277 
FSN Capital 4.623 9.560 8.260 10.158 
Odin Equity 52.434 -2.727 -65.528 -123.078 
Capidea 14.489 21.972 34.350 12.009 
Erhvervsinvest 20.640 10.867 12.401 43.042 
DKA Capital 8.437 16.959 17.878 23.597 
Executive Capital 1.721 10.513 12.590 -9.260 
Deltaq 23.502 15.355 4.804 20.049 
Greystone Capital -7.426 -8.533 -8.026 -3.148 
Total 806.878 916.388 969.695 854.892 
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    Antal selskaber per kapitalfond 
TDKK 2010 20111 2012 2013 
Danske kapitalfonde -12 -146 -249 -266 
- Antal selskaber 45 60 60 60 
Svenske kapitalfonde 1.258 2.750 3.658 3.956 
- Antal selskaber 5 7 7 7 
Franske kapitalfonde 455.996 582.008 729.379 803.144 
- Antal selskaber 1 1 1 1 
Engelske kapitalfonde 26.743 27.074 22.357 6.542 
- Antal selskaber 4 4 4 4 
Norske kapitalfonde 4.623 9.560 8.260 10.158 
- Antal selskaber 1 1 1 1 

 

Appendiks F 

Kapitalfonde Kapital under forvaltning (mia. kr.) 
3i Group plc 88,5 
EQT 84 
Nordic Capital 36 
Montagu 26 
Altor 13,4 
Ratos 10,7 
FSN Capital 8,5 
Maj Invest 7,7 
Axcel 6,6 
PAI Partners 5,4 
Procuritas 4,3 
Polaris 3,4 
Odin Equity 2,2 
Erhvervsinvest 1,6 
DKA Capital 0,9 
Capidea 0,75 
JYSK-FYNSK Kapital 0,35 
Deltaq 0,325 
Executive Capital Under 1 
Greystone Capital Under 1 
Langholm Capital Under 1 
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 Gennemsnitlig EVA ud fra kapitalfondsstørrelse 
 

 TDKK Små Mellemstore Store 
Antal kapitalfonde 7 8 6 
EVA -65.706 2.029.676 1.583.883 

 
 

 EVA, TDKK Små Mellemstore Store 
  82.821 -91.049 230.047 
  63.710 86.949 404.972 
  66.871 32.602 41.194 
  15.564 -178.381 1.011.158 
  -27.133 -138.899 138.223 
  -18.932 2.570.527 -241.710 
  -248.607 -303.594   
    51.521   
EVA per selskab  -9.387   253.709   263.981  
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Appendiks H 

EVA ud fra entry år 
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Appendiks I 
  

Kontrolselskaber, TDKK     EVA 

Selskaber CVR  Branche   2010      2011      2012      2013     

 A/S Østbirk Bygningsindustri  45557219  Produktion   16.831      15.759      8.721      7.659     

 AC Hydraulic A/S  23924919  Produktion   5.057      10.738      6.646      6.783     

 Alfa Laval Kolding A/S  30938011  Produktion   129.710      159.843      166.567      172.094     

 Almirall ApS  32762891  Handel   463      2.194      3.380      5.405     

 Axel Kaufmann ApS  19098192  Detailhandel   5.341      3.810      7.593     -13.568     

 Beirholms Væverier A/S  36805110  Handel   9.093      5.655      6.720      6.237     

 Boehringer Ingelheim Danmark A/S  14450807  Produktion   35.881      42.501      49.938      53.994     

 Bramming Plast-Industri A/S  78709111  Produktion  -2.902     -2.253     -1.028     -2.484     

 BRDR. Lembcke A/S  62848014  Detailhandel  -4.551     -3.625     -3.147      1.472     

 Bruuns Bazaar A/S  17821849  Produktion   325     -10.721     -8.017     -2.598     

 C. C. Jensen A/S  34044511  Produktion   2.997      13.144      11.454      10.380     

 Ciber Danmark A/S  63190012  Teknologi   445      8.054     -15.945     -6.950     

 Cimbria Manufacturing A/S  15694882  Produktion   16.255      26.367      33.236      26.905     

 Colt Technology Services A/S  25760352  Service  -13.547      2.672      3.467      2.364     

 Converse Scandinavia A/S  10051061  Produktion   56.000      67.129      90.201      101.281     

 Corona Packing ApS  26728142  Handel   9.197      9.465      8.502      9.563     

 CUBIC Modelsystem A/S  57817712  Service   11.009      26.702      22.732      12.148     

 Damcos A/S  49698119  Produktion   32.553      47.773      59.424      67.608     

 DanDomain A/S  

 Danforel A/S  

 Danfoss Power Solutions ApS  

25476255 

10963192 

25814363 

 Teknologi  

 Produktion  

 Produktion  

-20.925     

-2.112     

 162.667     

-27.511     

 275     

 253.335     

 20.747     

 275     

 261.977     

 19.370     

-1.737     

 239.902     

 Danish Aerotech A/S  13362718  Service   2.451      184      3.167     -657     

 Dansk Træemballage A/S  11826687  Produktion   731      5.339      7.543      6.909     

 Danske Fragtmænd A/S  30611756  Transport   34.547      12.268      26.542      2.885     

 Dencon Foods A/S  17612492  Detailhandel   11.045      8.400      9.285      5.030     

 DK Hostmaster A/S  24210375  Service   1.400      2.567      2.000      3.497     

 Eaton Electric ApS  14548408  Produktion  -21.990      2.362      3.205     -1.130     

 Elite Seafood A/S  26898080  Handel   427      137     -552      583     

 Ergotel A/S  21592048  Teknologi  -217      322      525      277     

 Eventyrsport A/S  21425192  Detailhandel   613      1.718     -1.190     -3.323     
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 Faxe Kalk A/S  20882182  Produktion   6.236      12.201      7.746      12.952     

 Fredericia Furniture A/S  45607313  Produktion  -193     -622     -4.190     -845     

 Frode Laursen A/S  29482713  Transport   90      10.581      21.103      26.912     

 Gate Gourmet Denmark ApS  23370212  Service  -46.795     -67.960     -149.716     -36.715     

 Gemidan A/S  12143370  Produktion   3.668      3.640      1.954      3.474     

 H&M A/S  33345828  Detailhandel   83.175      41.911      55.869      83.171     

 Hardi International A/S  55274517  Teknologi  -25.121     -11.967     -2.421     -3.209     

 HCS A/S Transport & Spedition  71145816  Service   87.614      81.680      90.053      88.103     

 Heka Dental A/S  15429690  Produktion   3.906      5.085      3.460      5.316     

 Hofor A/S  10073022  Produktion   7.026      1.603      5.147      10.715     

 Hornsyld Købmandsgaard A/S  45520811  Handel   4.445      14.129      18.227      17.087     

 IdealCombi A/S  25829328  Produktion   2.629     -246      2.009      1.214     

 Jasopels A/S  27612164  Handel  -2.450      7.369      11.867     -3.383     

 Joha A/S  82542418  Produktion   1.485      3.469      4.427      4.751     

 Lactosan A/S  78878711  Produktion   28.634      22.956      21.680      26.783     

 Lindpro A/S  82675418  Service  -1.294      19.136      14.431     -797     

 Maskinfabrikken Pan A/S  37988715  Produktion  -4.778     -3.580     -862     -6.260     

 McNeil Denmark ApS  30077008  Handel   13.177      12.321      11.942      92.797     

 Montana Møbler A/S  66652912  Handel   11.766      14.815      3.724      11.253     

 Nianet A/S  27172776  Service  -7.130     -6.792     -10.165     -11.480     

 Nielsen's A/S  

 Nordfyns Finans A/S  

30080076 

66546411 

 Detailhandel  

 Service  

 1.426     

-4.465     

 5.563     

-4.689     

 11.266     

 19     

-275     

-4.874     

 Nordlux A/S  10216990  Handel  -30.554     -34.721     -38.241     -39.889     

 Norway Swafoods A/S  18797143  Handel   3.878      1.833     -3.686     -15.232     

 OFS Fitel Denmark ApS  25305639  Produktion   7.717     -5.915     -18.152     -14.357     

 Olivia Danmark ApS  27983235  Service   3.743      4.721      7.683      3.405     

 Overgaard Gods A/S  27614264  Transport  -14.768     -31.378     -8.752     -33.857     

 Plus Pack A/S  37754013  Produktion   8.318      2.637     -309      17.422     

 PR Electronics A/S  73438411  Teknologi   1.645      23.527      18.587      17.833     

 Puratos Nordic A/S  36851813  Detailhandel  -4.069     -3.354     -3.032     -817     

 Rexholm A/S  16278874  Handel   27.097      26.855      22.727      28.992     

 Rosendahl Design Group A/S  52843111  Handel  -8.993     -8.493     -13.994     -9.031     

 Schou Andersen Møbelfabrik A/S  34515417  Produktion  -147      753      1.781      2.249     
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 Schur Pack Denmark A/S  83099828  Produktion  -8.436      8.006      3.216      2.610     

 Select Service Partner Denmark A/S  71750515  Detailhandel  -509     -5.353     -6.203     -6.687     

 Sofie Schnoor A/S  28863179  Handel   1.995      1.258     -554     -1.635     

 Staby Fliser & Hegn A/S  26144906  Produktion  -715     -249     -205     -1.553     

 The TC Group A/S  21378607  Produktion  -1.784      12.203      6.768      36.512     

 Titan Lastvogne A/S  55164711  Service  -3.293     -2.375     -4.950     -4.910     

 Titech Electric A/S  25350170  Produktion  -3.400      2.968     -121      2.221     

 Ulstrup A/S  10030358  Produktion   1.015      1.733      4.245      5.985     

 Unipak A/S  19676609  Produktion   6.156      6.912      3.054      3.565     

 Valmont Sm A/S  88374614  Produktion   17.866      4.102      28.159      51.220     

 W.H. Produkter A/S  56643214  Produktion   6.310      4.984      305      4.283     
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Appendiks J 

Udvikling i detailhandelsbranchen mål på omsætningsindeks 
 

 
Kilde:  (Statistikbanken, 2015b). 
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Appendiks K 

Appendiks K.1 Oversigt over variable til statistisk analyse af EVA for porteføljeselskaberne 
 
Virksomhed Gns. EVA Ejerskabsnationalitet Ejerskabsandel Kapitalfondsstørrelse Entryår Kapitalfondsalder Handel Fremstilling Teknologi Transport Service 

Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S -26.342 1 1 750 8 9 1 0 0 0 0 

Active sportswear Int. Holding A/S -6.834 1 1 900 8 8 1 0 0 0 0 

AH Industries A/S -60.427 0 1 10700 8 61 0 1 0 0 0 

Allianceplus A/S 4.231 1 1 3400 6 17 0 0 0 0 1 

Atchikrealtime A/S 71 1 0 7700 6 10 0 0 0 0 1 

Babysam A/S -56.616 1 0 3400 7 17 0 0 0 0 0 

Ball ApS 22.663 1 1 6600 8 21 0 0 0 0 0 

Bang & Olufsen Medicom A/S 123 1 1 7700 8 10 0 1 0 0 0 

BB ELECTRONICS A/S 388 1 0 6600 17 21 0 1 0 0 0 

Blip Systems A/S 366 1 1 7700 8 10 0 0 1 0 0 

Bollerup Jensen A/S 8.420 1 1 325 6 8 0 1 0 0 0 

BPI A/S 4.733 1 0 7700 8 10 0 0 0 0 0 

Sikane A/S -62.152 0 1 900 8 13 1 0 0 0 0 

Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 65.586 0 0 13400 6 12 0 0 0 0 1 

Cimbric Fiskekonserves A/S -1.903 1 1 325 5 8 0 1 0 0 0 

Combilent A/S 3.077 1 0 325 6 8 0 1 0 0 0 

Da'core A/S -16.681 1 1 7700 9 10 0 1 0 0 0 

Damolin A/S 5.929 1 0 1600 5 11 0 1 0 0 0 

Dansk Overflade Teknik A/S -12.295 1 1 350 8 10 0 0 0 0 1 

Epoke A/S 17.269 1 1 1600 5 11 1 0 0 0 0 

Eurowrap A/S 16.499 1 1 7700 8 10 0 1 0 0 0 

F. Junckers Industries A/S -45.139 1 1 6600 11 21 0 1 0 0 0 

Gram Equipment A/S 17.174 0 1 4300 5 29 0 1 0 0 0 

Hamlet Protein A/S 9.034 1 1 3400 8 17 0 1 0 0 0 
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Hi-Con A/S -1.283 1 1 350 9 10 0 1 0 0 0 

HTHH ApS -19.963 1 1 2200 7 10 0 1 0 0 0 

Interbuild ApS -31.969 1 1 7700 8 10 0 1 0 0 0 

J. Hvidtved Larsen A/S 7.953 1 1 7700 9 10 0 1 0 0 0 

Jeka Fish A/S 5.858 1 1 325 6 8 1 0 0 0 0 

K.P Komponenter A/S 15.570 1 1 750 8 9 0 1 0 0 0 

KA Interiør A/S 4.460 1 1 900 8 31 0 1 0 0 0 

KABOOKI A/S 87 1 1 350 9 10 0 1 0 0 0 

KE Fibertec A/S 3.841 1 0 350 8 10 0 1 0 0 0 

KK-Group A/S 28.459 1 1 7700 5 10 0 1 0 0 0 

Kompan A/S 34.556 0 1 36000 10 26 0 1 0 0 0 

KÆRKOMMEN ApS -3.830 1 1 7700 5 10 0 0 0 0 1 

Labofa A/S -184 1 1 900 5 8 0 1 0 0 0 

Lagkagehuset A/S 8.150 0 1 8500 7 15 0 0 0 0 0 

Logstor A/S -6.777 0 1 26000 9 47 0 1 0 0 0 

Mejerigaarden A/S -1.592 1 1 1600 7 11 0 1 0 0 0 

Noa Noa ApS -8.055 1 1 6600 8 21 0 0 0 0 0 

Nordgroup A/S 13.731 0 0 84000 5 21 0 0 0 0 1 

Norisol A/S -16.386 1 0 7700 9 10 0 0 0 0 1 

Novopan Træindustri A/S -12.046 1 1 7700 9 10 0 1 0 0 0 

Nümph Holding A/S 18.737 1 1 750 5 9 1 0 0 0 0 

Oliver's Petfood A/S 68 1 1 900 5 8 1 0 0 0 0 

Paradis Danmark A/S 1.061 1 1 900 5 8 0 0 0 0 0 

pierre.dk Autolakering A/S 2.574 1 1 7700 5 10 0 0 0 0 1 

PWT Group A/S -32.548 1 1 3400 7 17 0 0 0 0 0 

Qubiqa Esbjerg A/S 10.628 1 1 2200 9 10 0 1 0 0 0 

Riegens A/S 930 1 0 1600 7 11 0 1 0 0 0 

SCADA International A/S 6.517 1 1 900 5 8 0 0 0 0 1 

Scan Global Logistics A/S 11.980 1 1 2200 9 10 0 0 0 1 0 
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Secunia ApS -8.731 1 1 900 5 31 0 0 1 0 0 

SFK Systems A/S -3.509 1 0 7700 9 10 0 1 0 0 0 

Signal A/S -1.654 1 1 900 6 8 0 0 0 0 0 

Solum A/S -5.890 1 1 7700 6 10 0 1 0 0 0 

Sonion A/S  -4.750 0 1 13400 6 12 0 0 1 0 0 

Soya Concepts A/S 57.512 0 0 88500 7 70 0 1 0 0 0 

System Frugt A/S 12.265 1 1 2200 5 10 1 0 0 0 0 

Systemteknik A/S -4.029 1 1 350 8 10 0 1 0 0 0 

TCM Group - drift i TMK A/S 11.442 1 1 6600 9 21 1 0 0 0 0 

TIA Technology A/S 18.806 1 1 900 9 31 0 0 1 0 0 

Transmedica A/S -46.568 1 1 2200 8 10 0 0 0 0 1 

Tresu A/S 6.668 1 1 1600 5 11 0 1 0 0 0 

Tytex A/S 1.621 1 1 7700 9 10 1 0 0 0 0 

Union Engineering Holding A/S 23.233 1 1 750 5 9 0 0 1 0 0 

United Textile Group A/S 8.946 1 1 350 7 10 0 1 0 0 0 

Unwire ApS -9.884 1 1 7700 8 10 0 0 0 0 1 

Vital Petfood Group A/S -4.061 1 1 6600 15 21 1 0 0 0 0 

Wrist Ship Supply A/S 40.407 0 1 13400 8 12 1 0 0 0 0 
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Appendiks K.2 – Statistisk diagnostik (Benyttet til check af heteroskedasticitet) 
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Appendiks K.3 – Korrelationsmatrix 
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Gns. EVA                 
Ejerskabsform -0,15               
Handel -0,02 -0,02             
Fremstilling 0,07 0,03 -0,43           
Teknologi -0,01 0,00 -0,13 -0,25         
Transport 0,02 -0,08 -0,08 -0,16 -0,05       
Service -0,04 0,00 -0,20 -0,39 -0,12 -0,07     
Detailhandel -0,05 0,00 -0,16 -0,33 -0,10 -0,06 -0,15   

 
Appendiks K.4 - Linearitet i modellen parametre 
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Appendiks K.5 - Normalfordeling af residualerne 
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Appendiks K.6 - Statistisk diagnostik (Benyttet til check af heteroskedasticitet) 
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Appendiks K.7 - Oversigt over variable til statistisk analyse af EVA for samlet model med porteføljeselskaber og kontrolselskaber 
 
Virksomhed Branche Gns. EVA Ejerskabsform Handel Fremstilling Teknologi Transport Service 
A/S Østbirk Bygningsindustri Fremstilling 12.243 0 0 1 0 0 0 
AC Hydraulic A/S Fremstilling 7.306 0 0 1 0 0 0 
Active sportswear Int. Holding A/S Handel -6.834 1 1 0 0 0 0 
AH Industries A/S Fremstilling -60.427 1 0 1 0 0 0 
Allianceplus A/S Service 4.231 1 0 0 0 0 1 
Almirall ApS Handel 2.861 0 1 0 0 0 0 
Atchikrealtime A/S Service 71 1 0 0 0 0 1 
Axel Kaufmann ApS Detailhandel 794 0 0 0 0 0 0 
Babysam A/S Detailhandel -56.616 1 0 0 0 0 0 
Ball ApS Detailhandel 22.663 1 0 0 0 0 0 
Bang & Olufsen Medicom A/S Fremstilling 123 1 0 1 0 0 0 
BB ELECTRONICS A/S Fremstilling 388 1 0 1 0 0 0 
Beirholms Væverier A/S Handel 6.926 0 1 0 0 0 0 
Blip Systems A/S Teknologi 366 1 0 0 1 0 0 
Boehringer Ingelheim Danmark A/S Fremstilling 45.579 0 0 1 0 0 0 
Bollerup Jensen A/S Fremstilling 8.420 1 0 1 0 0 0 
BPI A/S Detailhandel 4.733 1 0 0 0 0 0 
Bramming Plast-Industri A/S Fremstilling -2.167 0 0 1 0 0 0 
BRDR. Lembcke A/S Detailhandel -2.463 0 0 0 0 0 0 
Bruuns Bazaar A/S Fremstilling -5.253 0 0 1 0 0 0 
C. C. Jensen A/S Fremstilling 9.494 0 0 1 0 0 0 
Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Service 65.586 1 0 0 0 0 1 
Ciber Danmark A/S Teknologi -3.599 0 0 0 1 0 0 
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Cimbria Manufacturing A/S Fremstilling 25.691 0 0 1 0 0 0 
Cimbric Fiskekonserves A/S Fremstilling -1.903 1 0 1 0 0 0 
Colt Technology Services A/S Service -1.261 0 0 0 0 0 1 
Combilent A/S Fremstilling 3.077 1 0 1 0 0 0 
Converse Scandinavia A/S Fremstilling 78.653 0 0 1 0 0 0 
Corona Packing ApS Handel 9.182 0 1 0 0 0 0 
CUBIC Modelsystem A/S Service 18.148 0 0 0 0 0 1 
Da'core A/S Fremstilling -16.681 1 0 1 0 0 0 
Damcos A/S Fremstilling 51.840 0 0 1 0 0 0 
Damolin A/S Fremstilling 5.929 1 0 1 0 0 0 
DanDomain A/S Teknologi -2.080 0 0 0 1 0 0 
Danforel A/S Fremstilling -825 0 0 1 0 0 0 
Danish Aerotech A/S Service 1.286 0 0 0 0 0 1 
Dansk Overflade Teknik A/S Service -12.295 1 0 0 0 0 1 
Dansk Træemballage A/S Fremstilling 5.131 0 0 1 0 0 0 
Danske Fragtmænd A/S Transport 19.060 0 0 0 0 1 0 
Dencon Foods A/S Detailhandel 8.440 0 0 0 0 0 0 
DK Hostmaster A/S Service 2.366 0 0 0 0 0 1 
Eaton Electric ApS Fremstilling -4.388 0 0 1 0 0 0 
Elite Seafood A/S Handel 149 0 1 0 0 0 0 
Epoke A/S Handel 17.269 1 1 0 0 0 0 
Ergotel A/S Teknologi 226 0 0 0 1 0 0 
Eurowrap A/S Fremstilling 16.499 1 0 1 0 0 0 
Eventyrsport A/S Detailhandel -545 0 0 0 0 0 0 
F. Junckers Industries A/S Fremstilling -45.139 1 0 1 0 0 0 
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Faxe Kalk A/S Fremstilling 9.784 0 0 1 0 0 0 
Fredericia Furniture A/S Fremstilling -1.462 0 0 1 0 0 0 
Frode Laursen A/S Transport 14.671 0 0 0 0 1 0 
Gate Gourmet Denmark ApS Service -75.297 0 0 0 0 0 1 
Gemidan A/S Fremstilling 3.184 0 0 1 0 0 0 
Gram Equipment A/S Fremstilling 17.174 1 0 1 0 0 0 
H&M A/S Detailhandel 66.032 0 0 0 0 0 0 
Hamlet Protein A/S Fremstilling 9.034 1 0 1 0 0 0 
Hardi International A/S Teknologi -10.679 0 0 0 1 0 0 
HCS A/S Transport & Spedition Service 86.862 0 0 0 0 0 1 
Heka Dental A/S Fremstilling 4.442 0 0 1 0 0 0 
Hi-Con A/S Fremstilling -1.283 1 0 1 0 0 0 
Hofor A/S Fremstilling 6.123 0 0 1 0 0 0 
Hornsyld Købmandsgaard A/S Handel 13.472 0 1 0 0 0 0 
HTHH ApS Fremstilling -19.963 1 0 1 0 0 0 
IdealCombi A/S Fremstilling 1.401 0 0 1 0 0 0 
Interbuild ApS Fremstilling -31.969 1 0 1 0 0 0 
J. Hvidtved Larsen A/S Fremstilling 7.953 1 0 1 0 0 0 
Jasopels A/S Handel 3.351 0 1 0 0 0 0 
Jeka Fish A/S Handel 5.858 1 1 0 0 0 0 
Joha A/S Fremstilling 3.533 0 0 1 0 0 0 
K.P Komponenter A/S Fremstilling 15.570 1 0 1 0 0 0 
KA Interiør A/S Fremstilling 4.460 1 0 1 0 0 0 
KABOOKI A/S Fremstilling 87 1 0 1 0 0 0 
KE Fibertec A/S Fremstilling 3.841 1 0 1 0 0 0 
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KK-Group A/S Fremstilling 28.459 1 0 1 0 0 0 
Kompan A/S Fremstilling 34.556 1 0 1 0 0 0 
KÆRKOMMEN ApS Service -3.830 1 0 0 0 0 1 
Labofa A/S Fremstilling -184 1 0 1 0 0 0 
Lactosan A/S Fremstilling 25.013 0 0 1 0 0 0 
Lagkagehuset A/S Detailhandel 8.150 1 0 0 0 0 0 
Lindpro A/S Service 7.869 0 0 0 0 0 1 
Logstor A/S Fremstilling -6.777 1 0 1 0 0 0 
Maskinfabrikken Pan A/S Fremstilling -3.870 0 0 1 0 0 0 
McNeil Denmark ApS Handel 32.559 0 1 0 0 0 0 
Mejerigaarden A/S Fremstilling -1.592 1 0 1 0 0 0 
Montana Møbler A/S Handel 10.389 0 1 0 0 0 0 
Nianet A/S Service -8.892 0 0 0 0 0 1 
Nielsen's A/S Detailhandel 4.495 0 0 0 0 0 0 
Noa Noa ApS Detailhandel -8.055 1 0 0 0 0 0 
Nordfyns Finans A/S Service -3.503 0 0 0 0 0 1 
Nordgroup A/S Service 13.731 1 0 0 0 0 1 
Nordlux A/S Handel -35.851 0 1 0 0 0 0 
Norisol A/S Service -16.386 1 0 0 0 0 1 
Norway Swafoods A/S Handel -3.302 0 1 0 0 0 0 
Novopan Træindustri A/S Fremstilling -12.046 1 0 1 0 0 0 
Nümph Holding A/S Handel 18.737 1 1 0 0 0 0 
OFS Fitel Denmark ApS Fremstilling -7.677 0 0 1 0 0 0 
Oliver's Petfood A/S Handel 68 1 1 0 0 0 0 
Olivia Danmark ApS Service 4.888 0 0 0 0 0 1 
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Overgaard Gods A/S Transport -22.189 0 0 0 0 1 0 
Paradis Danmark A/S Detailhandel 1.061 1 0 0 0 0 0 
pierre.dk Autolakering A/S Service 2.574 1 0 0 0 0 1 
Plus Pack A/S Fremstilling 7.017 0 0 1 0 0 0 
PR Electronics A/S Teknologi 15.398 0 0 0 1 0 0 
Puratos Nordic A/S Detailhandel -2.818 0 0 0 0 0 0 
PWT Group A/S Detailhandel -32.548 1 0 0 0 0 0 
Qubiqa Esbjerg A/S Fremstilling 10.628 1 0 1 0 0 0 
Rexholm A/S Handel 26.418 0 1 0 0 0 0 
Riegens A/S Fremstilling 930 1 0 1 0 0 0 
Rosendahl Design Group A/S Handel -10.128 0 1 0 0 0 0 
SCADA International A/S Service 6.517 1 0 0 0 0 1 
Scan Global Logistics A/S Transport 11.980 1 0 0 0 1 0 
Schou Andersen Møbelfabrik A/S Fremstilling 1.159 0 0 1 0 0 0 
Schur Pack Denmark A/S Fremstilling 1.349 0 0 1 0 0 0 
Secunia ApS Teknologi -8.731 1 0 0 1 0 0 
Select Service Partner Denmark A/S Detailhandel -4.688 0 0 0 0 0 0 
SFK Systems A/S Fremstilling -3.509 1 0 1 0 0 0 
Signal A/S Detailhandel -1.654 1 0 0 0 0 0 
Sikane A/S Handel -62.152 1 1 0 0 0 0 
Sofie Schnoor A/S Handel 266 0 1 0 0 0 0 
Solum A/S Fremstilling -5.890 1 0 1 0 0 0 
Sonion A/S  Teknologi -4.750 1 0 0 1 0 0 
Soya Concepts A/S Fremstilling 57.512 1 0 1 0 0 0 
Staby Fliser & Hegn A/S Fremstilling -681 0 0 1 0 0 0 
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System Frugt A/S Handel 12.265 1 1 0 0 0 0 
Systemteknik A/S Fremstilling -4.029 1 0 1 0 0 0 
TCM Group - drift i TMK A/S Handel 11.442 1 1 0 0 0 0 
The TC Group A/S Fremstilling 13.425 0 0 1 0 0 0 
TIA Technology A/S Teknologi 18.806 1 0 0 1 0 0 
Titan Lastvogne A/S Service -3.882 0 0 0 0 0 1 
Titech Electric A/S Fremstilling 417 0 0 1 0 0 0 
Transmedica A/S Service -46.568 1 0 0 0 0 1 
Tresu A/S Fremstilling 6.668 1 0 1 0 0 0 
Tytex A/S Handel 1.621 1 1 0 0 0 0 
Ulstrup A/S Fremstilling 3.245 0 0 1 0 0 0 
Union Engineering Holding A/S Teknologi 23.233 1 0 0 1 0 0 
Unipak A/S Fremstilling 4.922 0 0 1 0 0 0 
United Textile Group A/S Fremstilling 8.946 1 0 1 0 0 0 
Unwire ApS Service -9.884 1 0 0 0 0 1 
Valmont Sm A/S Fremstilling 25.337 0 0 1 0 0 0 
Vital Petfood Group A/S Handel -4.061 1 1 0 0 0 0 
W.H. Produkter A/S Fremstilling 3.971 0 0 1 0 0 0 
Wrist Ship Supply A/S Handel 40.407 1 1 0 0 0 0 
Aagaard Kranz & Ziegler Holding A/S Handel -26.342 1 1 0 0 0 0 
  

! ! ! ! ! ! ! !


