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Executive summary 

We have chosen to study the Danish tax authority’s guidelines on the valuation of goodwill. The thesis 

tests the guidelines’ ability to estimate market prices. The guidelines are designed to value unlisted 

companies. 

The guidelines are tested on companies grouped by accounting class. The study shows that the guide-

lines are better at valuing companies in accounting class C-middle sized rather than C-major. Fama and 

French (1992) have shown that large firms are relatively more expensive than smaller businesses. When 

the estimates from the tax authority’s guidelines are compared to the market values, it is found that 

larger companies are undervalued. It is not possible to reject the hypothesis that the guidelines estimate 

prices at the level of the stock market for companies in accounting class C-middle sized. For companies in 

accounting class C-major and all companies together, the hypothesis is rejected regardless of test level, 

however. 

Besides the study of the guidelines, we have developed our own model. This model is also tested signifi-

cantly different from the stock market, when tested at a 95 percent-level. The model is better to value 

businesses overall, but falls short when trying valuate companies in the accounting class C middle sized. 

One of the drawbacks of using our model is especially that the WACC calculations are inappropriate for 

unlisted companies. 

In the thesis the tax authority’s guidelines and our model is compared with the Discounted Cash Flow-

model. The DCF-model requires a higher level of resources than both the guidelines and our model. On 

the other hand, it is expected that the DCF-model will be able to contribute with an insight into the 

value-creating processes, and thus better estimates of the market value of companies. In view of our 

analysis it is difficult to recommend the tax authority’s guidelines as a good and useful valuation tool, 

however, it is surprising that the guidelines still manages to price particularly middle-sized enterprises 

fairly reasonable. When valuing smaller businesses, we think it is recommendable from a cost-benefit 

consideration to use the guidelines, possibly in a slightly reworded form. The argument is that the cost of 

valuing companies with the DCF-model exceeds the extra insight obtained by using the model. 

In this thesis we have gained insight into how complicated it is to valuate companies using simple me-

thods. There are rarely two companies that are identical, and the complexity is not reduced by the fact 

that the value of an underlying asset can vary from one buyer to another. Our analysis has shown that 

especially size and industry seem to influence the value of companies. Lack of insight into the buyer's 

motives also ensures that the science of valuing companies remains imprecise. 
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Kapitel 1 

Vi har i dette speciale valgt at undersøge cirkulære 2000-10 fra Told og Skattestyrelsen1. Cirkulæret 

omhandler isoleret set værdiansættelsen af regnskabsposten goodwill. Da handler mellem uafhængige 

parter typisk foregår på markedslignende vilkår, er det primært nødvendigt at undersøge overdragelses-

summen ved handler mellem interesseforbundne parter, hvilket fremgår af cirkulæret. Nødvendigheden 

af at undersøge overdragelsessummerne skyldes, at det af ligningslovens §2 fremgår, at beskatningen 

skal ske af markedsværdien af det, der handles mellem to de parter. Cirkulæret er tiltænkt som en alter-

nativ værdiansættelsesmodel i mangel af bedre. En forudsætning for at anvende et sådant værktøj er 

dog, at det rent faktisk nogenlunde rammer markedsværdierne. Derfor har vi fundet det interessant, at 

undersøge hvor god denne cirkulæremodel er til at afspejle og estimere markedspriser. 

1.1 Motivation 

Virksomhedsovertagelser skaber ikke, set fra et skattemæssigt synspunkt, grundlag for særlige proble-

matikker angående overdragelsessummen, såfremt virksomheden handles mellem to uafhængige parter 

(dvs. på markedsvilkår, idet køber og sælger typisk har modsatrettede interesser angående overdragel-

sessummen). De modstridende interesser parterne imellem, skaber det klassiske ud-

buds/efterspørgselsscenario, som sikrer et aktuelt prisniveau. Men så snart der sker overdragelse mel-

lem interesseforbundne parter, hvor disse ikke nødvendigvis har modstridende interesser, må lignings-

myndighederne i højere grad stille sig skeptiske over for værdien af overdragelsessummen, da parterne 

bl.a. kan have interesse i at minimere afgifter og skatter til det offentlige. 

Metoden fra cirkulæret afviger fra kapitalværdibaserede værdiansættelsesmetoder som DCF og EVA, 

men man bør samtidig være opmærksom på, at skattemyndighederne står i en situation, hvor de har 

brug for på én og samme tid at kunne stille sig skeptiske overfor en given overdragelsessum, samtidig 

med at ressourceforbruget i forbindelse med værdiansættelsesproceduren skal være effektivt. Foruden 

nødvendigheden af en effektiv procedure i forbindelse med håndteringen af overdragelserne mellem 

interesseforbundne parter, er det samtidig nødvendigt at proceduren tilsigter at give en vis grad af 

retssikkerhed. DCF’en baseres på forventningerne til fremtiden, hvorfor subjektiviteten her bliver en 

væsentlig og betydningsfuld faktor. Vi finder det derfor interessant, at undersøge mulighederne for om 

en objektiv værdiansættelsesmetode som cirkulæret, kan være i stand til at estimere et forholdsvist 

realistisk prisleje. 

                                                           
1 Cirkulære 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, er vedlagt i bilag 1. 
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1.2 Problemformulering 

I dette speciale vil vi undersøge praksis for SKAT’s værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsan-

dele. SKAT’s værdiansættelsesmodel er foreskrevet i cirkulære 2000-10 fra Told- og Skattestyrelsen. Vi vil 

undersøge afvigelserne mellem denne værdiansættelsesmetode og markedet. Derudover sammenlignes 

modellen med DCF-modellen igennem en række følsomhedsanalyser. 

Vi vil analysere om SKAT’s værdiansættelsesmodel kan forbedres under hensyntagen til de særlige for-

hold som SKAT er underlagt. 

Hovedspørgsmål: 

Hvordan værdiansætter SKAT’s cirkulære virksomheder i forhold til markedet, og kan denne metode 

forbedres? 

Dette vil blive belyst gennem nedenstående delspørgsmål: 

• Hvordan fungerer SKAT’s cirkulæremodel? 

• Hvor meget afviger SKAT’s model i forhold til markedet? 

• Hvordan afviger SKAT’s model i forhold til en DCF-model? 

• Hvorledes vil vores forsøg på at opstille en ny model, som alternativ til cirkulæret, se ud? 

• Anbefales det SKAT, at anvende SKAT’s cirkulæremodel, vores model eller DCF modellen?  

1.3 Afgrænsning 

Vi afgrænser opgaven fra en behandling af de særlige skattemæssige aspekter i forbindelse med virk-

somhedsoverdragelser. Den kvantitative analyse baseres på ubearbejdede data fra Account Data og 

Excelconnect, derved tages der ikke højde for forskelle i regnskabspraksis. Den kvantitative analyse 

omhandler danske børsnoterede virksomheder, selvom SKAT’s cirkulære i praksis anvendes på unotere-

de virksomheder. Vi vil i opgaven ikke behandle de særlige problemstillinger som illikviditet og kontrol-

præmier giver anledning til i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder. 

Det er blevet nedprioriteret at genfortælle allerede kendt litteratur indenfor værdiansættelse til fordel 

for fordybelse i cirkulæret. Yderligere afgrænses opgaven til at omhandle virksomheder som i perioden 

1986-2007 har været noteret på OMX Copenhagen, på trods af at cirkulæret principielt er gældende for 

både danske og internationale virksomheder. 
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1.4 Metode 

Der er skrevet meget litteratur som omhandler prisfastsættelsen af virksomheder i bred forstand, men 

det har ikke været muligt at finde undersøgelser af SKAT’s cirkulære. Det primære i denne opgave er 

derfor at skabe viden omkring cirkulærets evne til at estimere markedspriser. Metodemæssigt anskues 

problemstillingen ud fra 3 forskellige analytiske veje, dette i et forsøg på at skabe mest muligt dybde i 

analysen. Et element bliver at undersøge afvigelserne mellem værdier fundet via aktiemarkedet og 

cirkulæret. Derudover sammenlignes modellen med DCF-modellen igennem en række følsomhedsanaly-

ser. Den 3. anskuelsesvinkel er bygget op omkring et casestudie, hvor der med udgangspunkt i en unote-

ret virksomhed opnås indsigt i nogle af de analytiske overvejelser som bør medtages i forbindelse med 

prisfastsættelsen via både cirkulæret og vores egen model 5.3. 

Vi har i vores dataindsamling primært anvendt materiale fra Account Data, Datastream og Excelconnect. 

Der udføres en kvantitativ analyse i kapitlerne 3-5 der baseres på informationerne fra disse kilder. I 

kapitel 6 gennemføres et casestudie af Louis Poulsen Lighting, dette indeholder kvalitative elementer, 

men er primært, som resten af analysen kvantitativ. Regnskabstallene til brug i casestudiet er fundet via 

selskabets årsrapport. 

Ved overdragelse af virksomheder, der er børsnoterede eller hvor en markedspris på anden måde er 

tilgængelig, bruges denne som udgangspunkt, ifølge SKAT (2000a). På denne baggrund forventes det, at 

cirkulæremodellen hovedsageligt benyttes til at efterprøve handelsværdien ved unoterede handler. Det 

ville derfor være fordelagtigt at teste cirkulæremodellen på unoterede selskaber, men da det ikke har 

været muligt for os at få adgangen til data vedrørende markedsværdierne for denne gruppe virksomhe-

der, testes cirkulæremodellen på børsnoterede virksomheder. Ulempen ved denne metode er dog, at 

markedsværdierne for de børsnoterede virksomheder eventuelt indeholder en likviditetspræmie, som en 

identisk virksomhed der ikke er børsnoteret er foruden. Modsat indeholder aktiekurser for det meste 

ikke nogen kontrolpræmie, som ellers normalt er indeholdt i prisen ved overdragelse af majoriteten af 

en virksomhed. 
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1.5 Begrebsforklaring 

Cirkulæremodellen: Modellen er præsenteret i cirkulære 2000-10 fra Told & Skattestyrelsen, benævnt 

”Cirkulære om vejledende anvisning til værdiansættelse af goodwill”. Modellen anvendes udelukkende 

til beregning af markedsværdien af goodwillposten i regnskabet. Men i denne opgave bliver henholdsvis 

udtrykket cirkulæret og cirkulæremodellen brugt om den omskrivning der præsenteres i afsnit 2.3, hvor 

SKAT’s model er ændret således at det er markedsværdien af egenkapitalen der estimeres. Se afsnit 2.3 

for uddybning af ændringerne af metoden foreskrevet i cirkulæret. 

DCF: Forkortelsen for Discounted Cash Flow. Modellen estimerer værdien af en virksomhed ud fra de 

forventede diskonterede pengestrømme. 

Driftherreløn: Ved overdragelsen af en personligt ejet virksomhed anses halvdelen af det vægtede regu-

lerede resultat og udviklingstendensen som værende driftherreløn. Driftherrelønnen udgør minimum 

250.000 kr. og kan maksimalt udgøre 1.000.000 kr. 

Egenkapitalens merværdi: Udtrykker forskellen mellem markedsværdien og den bogførte værdi af 

egenkapitalen for en virksomhed, målt nominelt. 

EVA: Economic Value Added er udtryk for den økonomiske værdiskabelse i perioden, og kan benyttes til 

at estimere værdien af en virksomhed. Modellen er konsistent med DCF-modellen, givet samme forud-

sætninger. 

Implicit kapitalafkastkrav: Det afkastkrav der medfører at EBIT, som uendelig annuitet, giver prisen på 

virksomhedens egenkapital ifølge aktiemarkedet sammenlagt med virksomhedens bogførte gæld. Dette 

kan sammenlignes med virksomhedens WACC fratrukket fremtidig vækst. 

�������� 	
���
�
�	
��	
� � ����
��������� ��������æ��� �� ��������  

Kapitalafkastsats: Forrentningsprocenten fastsat jf. virksomhedsskattelovens §92 kan findes på SKAT’s 

hjemmeside: http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/4639.html 

Forrentningsprocenten er regnet som den gennemsnitlige effektive rente for obligationer handlet på 

OMX-Nasdaq Copenhagen. Typisk tillægges kapitalafkastsatsen et antal procentpoint afhængig af formå-

let, se f.eks. Standard årsindtægt og Kapitaliseringsfaktor nedenfor. 

                                                           
2 Virksomhedsskatteloven findes på retsinfo: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=18347 
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Kapitaliseringsfaktor: Begrebet brugt i cirkulære 2000-10 fra SKAT. Kapitaliseringsfaktoren regnes ud fra 

formlen: 

 
���
���!�"#��
	�$ � %
&1 ( � ( 1

" ) * &" ( �
" )

2 · -1 * ./�
0

�12
 

Kapitaliseringsfaktoren bruges til at beregne nutidsværdien af en endelig annuitet, hvor n er levetiden af 

annuiteten, t er tidspunktet og r er renten regnet jf. virksomhedsskattelovens §9 tillagt 8 pct.-point. Se 

bilag 2 for beregning af kapitaliseringsfaktoren. 

K/I: Står for (Kurs/indre værdi) og er et nøgletal, som angiver aktiekursen i forhold til egenkapitalens 

indre værdi pr. aktie. Til forskel fra begrebet ”egenkapitalens merværdi” er dette nøgletal målt relativt. 

NOPAT: Net Operating Profit After Tax udtrykker et tilpasset resultat fra driften korrigeret for den 

driftsmæssige skat dvs. 34567 � ����
��!8! 9:�7 · -1 ( �	
��!�
��!".. 

Reciprok kapitaliseringsfaktor: Kapitaliseringsfaktoren regnet som foreskrevet under ”kapitaliseringsfak-

tor” i begrebsforklaringen, opløftet i minus 1. Derved bliver det muligt at sammenligne denne diskonte-

ringsfaktor med en virksomheds WACC. 

Reguleret resultat: Virksomhedens driftsresultat før nettofinansielle poster, ekstraordinære poster og 

skat. Derved svarer begrebet til ”EBIT”. 

Standard årsindtægt: Det vægtede regulerede resultat tillagt udviklingstendensen, og fratrukket kapital-

omkostningerne fra aktiverne. Kapitalomkostningerne beregnes jf. virksomhedsskattelovens §9 tillagt 3 

pct.-point. 

Udviklingstendens: Den gennemsnitlige udvikling i aktivmassen for de seneste 3 år. 

Vægtet reguleret resultat: Det vægtede gennemsnit af reguleret resultat fra de seneste 3 år. Vægtene er 

fordelt således: Seneste år vægtes med 3, næst seneste år med 2 og 3. sidste år med 1. 

WACC: Weighted Average Cost of Capital udtrykker de gennemsnitlige kapitalomkostninger for en virk-

somhed, og er regnet som foreskrevet i den gængse finansieringslitteratur (se f.eks. Elton, Gruber, 

Brown & Goetzmann (2003)). 
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1.6 Disposition 

Opgaven er opdelt i 7 kapitler. Der gives her en kort beskrivelse af indholdet i de forskellige kapitler. 

Kapitel 1 

Dette kapitel indeholder en motivation, problemformulering, afgrænsning, metode, begrebsforklaring og 

disposition.  

Kapitel 2 

Der foretages her en redegørelse for og analyse af hvordan cirkulæret er konstrueret og hvordan det 

konkret anvendes. Samtidig introduceres begrebet egenkapitalens merværdi og en forklaring på hvordan 

man under givne forudsætninger kan omskrive metoden i cirkulæret således at det mere effektivt kan 

sammenlignes med markedsværdier. 

Kapitel 3 

Her testes hvordan cirkulæret prisfastsætter virksomheder i forhold til observationer fundet via aktie-

markedet. Analysen er baseret på 487 observerede priser fordelt på 115 virksomheder fundet på børsen 

i perioden mellem 1986 og 2007. I analysen testes både på nominelle og relative afvigelser og det under-

søges via regressioner om cirkulæret prisfastsætter signifikant forskelligt fra markedet. 

Kapitel 4 

I dette kapitel tages udgangspunkt i en casevirksomhed med en simpel og forudsigelig budgetperiode. 

Formålet er via følsomhedsanalyser at analysere hvordan beregninger foretaget via cirkulæret afviger fra 

DCF’ens ved ændringer af forskellige value drivers. 

Kapitel 5 

Her præsenteres en alternativ model udarbejdet efter egen tilvirkning. Der har været fokus på at udvikle 

en model som inspireres af teoretisk korrekte principper. Afslutningsvis testes kvaliteten af modellen. 

Kapitel 6 

Der gennemføres her et casestudie af Louis Poulsen Lighting. Det unoterede Louis Poulsen Lighting blev 

solgt i september 2007 og i dette afsnit foretages en praktisk gennemgang af hvordan cirkulæret kunne 

have været brugt til at estimere prisen for virksomheden, samt vores egen model fra kapitel 5. 

Kapitel 7 

Her evalueres cirkulæremodellen, DCF’en samt vores egen model på baggrund af udvalgte evaluerings-

kriterier.  
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Kapitel 2 

I det kommende kapitel behandles cirkulæremodellen. Først beskrives cirkulæret og der gives et eksem-

pel på værdiansættelse via cirkulæret, hvorefter cirkulæret analyseres i afsnit 2.2. Efterfølgende laves en 

omskrivning af cirkulæret således at modellen værdiansætter en del af goodwillen frem for hele regn-

skabsposten goodwill. 

2.1 Redegørelse for Cirkulære 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansæt-

telse af goodwill 

Cirkulæret omhandler værdiansættelsen af goodwill, når denne handles mellem interesseforbundne 

parter. Dette gælder for personselskaber, kapitalselskaber m.fl., dog ikke for dødsboer. Cirkulæret dan-

ner ikke ufravigelige rammer for værdiansættelse af goodwill, men opstiller snarere en model til værdi-

ansættelse af goodwill, såfremt der ikke foreligger andre metoder. Modellen viger, derfor for eventuelle 

branchekutymer eller øvrige holdepunkter, når goodwill skal værdiansættes. 

Det bør bemærkes, at SKAT har åbnet for at bruge andre modeller eller metoder til værdiansættelse af 

goodwill, og ligeledes er SKAT også opmærksom på, at modellen ikke nødvendigvis giver et realistisk 

billede af virkelighedens værdi, hvorfor korrektioner skal medtages, såfremt det er nødvendigt. Korrekti-

onerne foretages i et forsøg på at afspejle den pris, som en uafhængig tredjemand antages at ville betale 

for goodwillen. Korrektionerne er med til at forbedre realismen i modellens resultater, idet modellen 

ellers bare er en multipelmodel, der benytter sig af historiske regnskabsdata, hvilket i relation til værdi-

ansættelser generelt må anses for værende arbitrært. 

Gennemgang af eksempel 

Cirkulæremodellen forklares her med udgangspunkt i eksemplet som anvendes i selve cirkulæret. Ek-

semplet giver en konkret forståelse for modellen og gør de efterfølgende forklaringer lettere at følge. 

Det bør bemærkes at den goodwill der regnes jf. cirkulæret er den estimerede markedsværdi af regn-

skabsposten goodwill. 

I eksemplet i tabel 2.1 ses at cirkulæret tager udgangspunkt i årets resultat, hvorefter der korrigeres for 

renter og ekstraordinære poster, således at EBIT fremkommer. Yderigere korrigeres for afskrivninger på 

tilkøbt goodwill samt ikke udgiftsførte lønomkostninger til medarbejdende ægtefælle. Herved frem-

kommer et korrigeret EBIT, i cirkulæret kaldet reguleret resultat. 
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Tabel 2.1: Eksempel på cirkulæreudregning, hentet fra SKAT. 

Der beregnes et vægtet gennemsnit af de seneste års regulerede resultater. Dette tillægges den gen-

nemsnitlige årlige udviklingstendens, der beregnes som den gennemsnitlige ændring i det regulerede 

resultat.  

Efterfølgende antager cirkulæret implicit, at halvdelen af det beregnede resultat, skyldes at ejerens løn 

ikke er i overensstemmelse med det han ville kunne have fået i et tilsvarende job. Dette er dog kun 

gældende for personselskaber, idet det antages at lønnen til en medarbejdende ejer i et kapitalselskab 

allerede er indeholdt i regnskabet. I cirkulæret kaldes dette driftsherreløn og udgør minimum 250.000 kr. 

og højst 1 mio. kr. 
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Yderligere fratrækkes virksomhedens kapitalomkostninger, ved at gange aktivmassen eksklusiv goodwill 

(da det er denne der værdiansættes) med virksomhedens afkastkrav3. 

Efter korrektionen for driftsherreløn og kapitalomkostninger antages at den sidste del af det tilbagevæ-

rende resultat, kaldet rest til forrentning af goodwill, skyldes, at der eksisterer goodwill i selskabet, og at 

det er denne goodwill der genererer det resterende resultat. Den estimerede værdi af virksomhedens 

goodwill findes ved at gange resultatet med en kapitaliseringsfaktor, der findes ud fra nedenstående 

formel. 
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n= levetid af goodwill, målt i antal år 

t= tidspunkt, målt i år 

r= renten, opgjort som kapitalafkastkravet ifølge virksomhedsskattelovens §9 tillagt 8 pct.-point. 

 

Eksempler på beregning af kapitaliseringsfaktoren er vist i bilag 2 og cirkulæret er vedlagt i bilag 1 Virk-

somhedsskattelovens §9 foreskriver en metode til beregning af den gennemsnitlige effektive rente for 

obligationer handlet på Københavns fondsbørs. Dette minder herved om et begreb for den risikofrie 

rente. Cirkulærets måde at beregne afkastkravet på er ved at tillægge denne risikofrie rente et risikotil-

læg, som er opgivet i cirkulæret. Derved antages implicit at alle virksomheder har samme afkastkrav. 

2.2 Analyse af cirkulæremodellen 

Ovenfor er cirkulæret gennemgået som det fremstår fra SKAT. I dette afsnit vil cirkulæret blive analyse-

ret og kommenteret. 

Cirkulæremodellen tager udgangspunkt i årsregnskabet udarbejdet efter årsregnskabsloven. Resultatet 

før skat korrigeres for finansielle poster samt transitoriske poster. Dette gøres for at skabe et billede af 

resultatet af virksomhedens vedvarende drift, både af primær og sekundær karakter, dog medregnes 

ikke aktiviteter, der vedrører finansieringen. Det er i denne forbindelse vigtigt at det resultatmål der 

benyttes, er konsistent med opgørelsen af virksomhedens aktiver. Såfremt der anvendes resultat før 

finansielle poster, er det vigtigt at benytte driftsrelaterede aktiver som mål for virksomhedens aktiver, 

hvilket også fremgår af cirkulæret. Samtidig skal der justeres for ikke udgiftsførte poster som løn til 

                                                           
3 Kapitalafkastsatserne jf. virksomhedsskattelovens §9 findes på Skatteministeriets hjemmeside, 
http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/4639.html 
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medarbejdende ægtefælle eller lignende. Det skal bemærkes, at såfremt denne post er udgiftsført i 

årsregnskabet, skal der ikke laves nogle korrektioner til cirkulæret, da omkostningerne i så fald allerede 

er indregnet i årsregnskabet. Foretages korrektionerne alligevel vil resultatet af regnskabsposten good-

will blive misvisende, da omkostningen således vil blive indregnet to gange. 

2.2.1 Totalindkomst 

Selvom der ikke er nogle bemærkninger herom i cirkulæret, forventes det, at der skal tages udgangs-

punkt i totalindkomsten, dvs. der skal korrigeres for indtægter og omkostninger, der er ført over balan-

cen. Dette skyldes, at man i cirkulæret forsøger at tage udgangspunkt i resultat af vedvarende drift, og 

dennes påvirkning af markedsværdien af goodwill. Markedsværdier sættes ud fra markedets forventning 

til fremtiden og er derfor ikke påvirket af regnskabspraksis. Yderligere korrigeres for af- og nedskrivnin-

ger på tilkøbt goodwill. Dette gøres for at rense resultatet for påvirkningen fra goodwill, ligeledes benyt-

tes driftsrelaterede aktiver fratrukket tilkøbt goodwill. Derved bliver opgørelsen konsistent, og det er 

muligt at estimere markedsværdien af regnskabsposten goodwill under de forudsætninger som cirkulæ-

ret er konstrueret efter. Internt oparbejdet goodwill må ikke indregnes i regnskabet ifølge årsregnskabs-

loven, hvorfor den bogførte goodwill udelukkende indeholder tilkøbt goodwill. 

2.2.2 Årsregnskab eller skattepligtig indkomst 

Det er ikke alle virksomheder, der udarbejder et regnskab ifølge årsregnskabsloven. I sådan tilfælde kan 

der tages udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige indkomst. Estimering af markedsværdien af 

goodwill ud fra den skattepligtige indkomst er underlagt de samme korrektioner som behandlet ovenfor. 

De fleste virksomheder opstiller dog regnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven, og 

derfor vil vi ikke yderligere behandle korrektionerne ved brugen af skattepligtig indkomst. 

2.2.3 Vækst 

Modellen i cirkulæret beregner et standard år, baseret på et vægtet gennemsnit af de seneste 3 års 

indtægt. Herefter henholdsvis tillægges eller fratrækkes en værdi svarende til den gennemsnitlige vækst i 

standard årsindtægten i forhold til de seneste to år. I en typisk DCF- og EVA-model korrigeres for væk-

sten gennem reduktion af WACC-satsen, men ved at cirkulæremodellen indregner væksten på denne 

måde indregnes en nominel vækst. Derved bemærkes det, at cirkulæret antager at den relative vækst er 

degressivt fadende, gående mod 0. Den 3-årige periode som cirkulæret baseres på, udgør ikke en hel 

konjunkturcyklus. 
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2.2.4 Driftsherreløn 

Begrebet ”driftsherreløn” skal forstås som den løn til ejeren som ikke er medtaget i regnskabet. Argu-

mentationen som kan tænkes at ligge bag begrundelsen for denne korrektion og beregningsmetode er at 

såfremt det går godt for virksomheden, må det skyldes at den løn han modtager, ikke tilsvarer værdien 

af de ydelser han leverer som ejer. 

Såfremt det er en personligt drevet virksomhed, som er genstand for værdiansættelsen, antages det at 

løn til indehaveren ifølge cirkulæret udgør halvdelen af det fremkomne resultat efter de ovenfor be-

skrevne reguleringer dvs. det vægtede gennemsnit af de seneste års standard årsindtægt med efterføl-

gende regulering for udviklingstendensen. Her antages det implicit at ejeren arbejder i virksomheden. 

Der kan være forskel mellem den løn den medarbejdende ejer er berettigede til, og den løn han modta-

ger. Ideelt set bør hele den løn der tilsvarer det arbejde ejeren udfører i virksomheden medtages i regn-

skabet. 

Det er svært at afgøre, hvorvidt niveauet for den løn der faktisk rapporteres ifølge årsregnskabet, er 

retvisende. Grundet forskellen på almindelig skattepligtig indkomst og aktieindkomst, kan der være 

incitament til skatteplanlægning, hvorfor det i regnskabet medtagne beløb for løn til den medarbejdende 

ejer ikke nødvendigvis er retvisende. Såfremt ejerens familiemedlemmer eller nært beslægtede ligeledes 

arbejder i selskabet, vil samme problemstilling gøre sig gældende for disse. Dette er dog udelukkende 

gældende, når ejeren også fungerer som medarbejder i virksomheden. Det må dog antages, at mulighe-

derne for skatteplanlægning i virksomheder med spredt ejerskab vil være væsentligt begrænsede. Pro-

blemstillingen med estimering af ejerens løn vil være størst for virksomheder drevet i personlig form, 

men lignende problemstillinger kan ikke udelukkes, bar fordi et selskab drives i selskabsform. 

Driftsherreløn medtages ikke på det korrekte tidspunkt i cirkulæret, idet der først efter korrektionen for 

driftsherreløn korrigeres for afkastkravet fra aktivmassen. Herved korrigeres for driftsherreløn, eller 

snarere manglende løn opført i årsregnskabet, uden at der egentlig er noget belæg herfor. Det er fornuf-

tigt at korrigere lønnen opført i årsregnskabet, grundet diskussionen ovenfor, men i så fald skal det 

vurderes, hvorvidt det går godt for virksomheden, og dermed om ejeren har været i stand til at tilføre 

ekstra værdi, ellers er der ingen grund til at korrigere lønnen. En måde at bedømme dette på, er ud fra 

den EVA, der er blevet skabt i den givne periode. Yderligere ville modellen i højere grad være konsistent, 

såfremt der blev korrigeret for driftsherreløn inden udviklingstendensen. 
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På denne baggrund anbefales at cirkulæret i stedet opbygges så standard årsindtægter regnes, hvorefter 

der korrigeres for kapitalomkostninger. Herefter er det i højere grad muligt at estimere driftsherreløn-

nen, idet virksomhedens værditilvækst fremgår. Efter korrektionerne for kapitalomkostninger og 

driftsherreløn anbefales det at udregne udviklingstendensen. 

Ved at benytte metoden ovenfor opnås bedre estimater for udviklingstendensen, idet alle omkostnin-

gerne er indregnet, både lønomkostninger og kapitalomkostninger. 

2.2.5 Afkastkrav 

Beregningsmetoden for kapitalafkastkravet fremgår af virksomhedsskattelovens §9, og tillægges herefter 

3 pct.-point som risikotillæg. Generelt må det betegnes som uhensigtsmæssigt at risikotillægget ikke er 

virksomhedsspecifikt, idet der ikke tages højde for forskellen mellem høj- og lavrisiko virksomheder i 

kapitalafkastkravet. Ifølge CAPM kræver ejerne et højere afkast, for at påtage sig mere risiko. Figur 2.1 

illustrerer problemstillingen herved, idet projekter med et afkast på under 8 pct. forkastes, selvom de 

har en positiv NPV. Det modsatte gør sig gældende for projekter i trekanten til højre, hvor de accepteres 

idet de har et afkast over 8 pct., men destruerer værdi, da NPV for projektet er negativt. Cirkulæremo-

dellen bør derfor have tendens til at undervurdere lavrisikovirksomheder, og overvurdere højrisikovirk-

somheder. 

           
Figur 2.1: Forholdet mellem afkast og risiko. 
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2.2.6 Overnormal profit 

Ud fra tankegangen om at overnormal profit ikke eksisterer på et velfungerende marked, værdiansætter 

modellen virksomhedens samlede goodwill, som den aktivmasse der skal til for, at virksomheden ikke 

skaber nogen overnormal profit. Denne metode minder i sin konstruktion om EVA-modellen, præsente-

ret af Stern Stewart. Den overnormale profit bruges til at værdiansætte goodwill’en i virksomheden, 

mens det overnormale cash flow i EVA-modellen bruges til at finde markedsværdien af virksomhedens 

egenkapital. Cirkulæret arbejder med den implicitte antagelse, at teorien bag CAPM er gældende, og at 

alle aktiver derved ligger på Security Market Linjen. 

Efter kapitalafkastkravet er fratrukket fremkommer det overnormale afkast, som er blevet skabt i perio-

den. Dette benytter modellen til værdiansættelse af goodwill-posten i regnskabet, ud fra tankegangen 

om at overnormale afkast ikke eksisterer, og at det derfor må komme fra goodwill. Det antages herefter i 

modellen, at dette år er et standard år, hvorved resultatet afspejler forventningerne til de kommende 

års indtjening. Herved bliver det muligt at behandle resultatet som en uendelig annuitet, som det f.eks. 

er kendt fra terminalperioden i DCF-modellen. Dette sker dog ikke, idet man i modellen antager at 

goodwill ikke eksisterer uendeligt. Levetiden af goodwill’en i selskabet, skal derfor estimeres. Ud fra 

levetiden af goodwill samt den risikofrie rente, beregnes en kapitaliseringsfaktor. Dette er et alternativ til 

diskontering af de fremtidige pengestrømme. 

2.3 Egenkapitalens merværdi kontra dagsværdi af goodwill 

Som beskrevet tidligere forsøger cirkulæremodellen at beregne markedsværdien af regnskabsposten 

goodwill. Dette kan principielt opfattes som den samlede markedsværdi af både den internt oparbejdede 

og tilkøbte goodwill. Såfremt det udelukkende er værdien af virksomhedens egenkapital som er interes-

sant, er det muligt at lave en omskrivning af modellen, således at modellen direkte beregner forskellen 

mellem den bogførte værdi af goodwill og markedsværdien af goodwill. Denne forskel kaldes fremadret-

tet for egenkapitalens merværdi. Egenkapitalens merværdi indeholder herved både en eventuel forskel 

mellem den bogførte værdi af virksomhedens goodwill (dvs. den tilkøbte goodwill) og markedsværdien 

af den tilkøbte goodwill, samt eventuelt internt oparbejdet goodwill. 

Fordelen ved at beregne egenkapitalens merværdi frem for markedsværdien af virksomhedens goodwill 

er, at den bogførte værdi af egenkapitalen tillagt egenkapitalens merværdi giver den estimerede mar-

kedsværdi af egenkapitalen. Dette er interessant i en værdiansættelsesmæssig sammenhæng, eftersom 

det typisk er målet med en værdiansættelse at værdiansætte egenkapitalen. Dette er endvidere illustre-
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ret i figur 2.2. Det forudsættes at der er lighed mellem den bogførte værdi og markedsværdien af virk-

somhedens forpligtelser. 
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Figur 2.2: Illustration af egenkapitalens merværdi. 

I det efterfølgende afsnit vil det blive beskrevet, hvordan det er muligt at ændre cirkulæremodellen, 

således at den direkte beregner værdien af egenkapitalens merværdi, under samme forudsætninger som 

den oprindelige cirkulæremodel. 

2.3.1 Forudsætninger til et illustrativt eksempel 

Antag en virksomhed der har driftsaktiver for 1 mio. kr. heraf udgør bogført goodwill 200.000 kr. Virk-

somheden har gennem de seneste år haft konstant aktivmasse og konstant overskud. Virksomheden har 

oplevet et realiseret, overskud der skal forstås som et såkaldt reguleret resultat på 100.000 kr. 

Det forudsættes, at man har en forventning om at aktiverne giver et afkast på 8 pct. (jf. virksomhedsskat-

telovens §9+3 pct.-point). Yderligere forudsættes det at den bogførte værdi og dagsværdien af driftsakti-

verne eksklusiv goodwill, er den samme.  

2.3.2 Dagsværdi af goodwill (SKAT’s metode) 

Det er muligt at beregne dagsværdien af goodwill-posten i regnskabet, under forudsætningerne ovenfor, 

idet alle aktiver, bogførte eller ej, giver et afkast på 8 pct. Ved at tage differencen mellem det realiserede 

og forventede afkast, og dividere dette med kapitalafkastkravet, opnås dagsværdien af goodwillposten 

opgjort i regnskabet. Det skal her pointeres at det er driftsaktiverne, eksklusiv bogført goodwill, der skal 

benyttes til at beregne det forventede afkast i dette tilfælde. Det fremgår eksplicit af cirkulæret at det er 

virksomhedens driftsaktiver eksklusiv bogført goodwill, der skal benyttes ved beregningen af kapitalom-

kostningerne. 
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Til venstre i figur 2.3 illustreres virksomhedens bogførte aktiver, mens dagsværdien af aktiverne illustre-

res til højre i figuren. Dagsværdien af aktiverne kan også forstås som de aktiver der skal til for at skabe 

det afkast som virksomheden har realiseret, målt til dagsværdi. Regnskabsreglerne forhindrer opskriv-

ninger af goodwill og derfor er goodwillposten ikke altid opgjort til dens markedsværdi. 

Det er muligt at beregne posten ”dagsværdi af goodwill”, idet det forventede afkast genereret fra virk-

somhedens driftsaktiver eksklusiv goodwill, ikke er lig med det realiserede resultatet. Differencen må 

skyldes at der eksisterer goodwill. Dagsværdien af goodwillposten kan herefter beregnes, ud fra forud-

sætningen om at alle aktiver, bogførte eller ej, genererer et afkast på 8 pct. 
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Figur 2.3: Beregning af dagsværdien af goodwill. 

2.3.3 Egenkapitalens merværdi (egen metode) 

Det er muligt at beregne egenkapitalens merværdi (forskellen mellem den bogførte værdi af goodwill, og 

markedsværdien af goodwill) ved at tage forskellen mellem det realiserede afkast og det forventede 

afkast, og dividere dette med kapitalafkastkravet, som i dette eksempel er på 8 pct. Herved anskues 

hvilke ekstra aktiver virksomheden reelt må have, da den ellers ikke ville være i stand til at generere et 

afkast højere end det forventede. Disse ekstra aktiver må reelt være til stede, men da det ifølge regn-

skabsreglerne ikke er muligt at opskrive goodwill er det ikke muligt at indregne denne aktivmasse. 
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Til venstre i Figur 2.4 illustreres virksomhedens bogførte aktiver, mens de aktiver der skal til for at skabe 

det afkast som virksomheden har realiseret illustreres i figuren højre side. Denne ekstra aktivmasse 

kaldes i figuren ”egenkapitalens merværdi”, men kan også forstås som forskellen mellem den bogførte 

goodwill og markedsværdien af posten goodwill i virksomhedens regnskab. 
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Figur 2.4: Beregning af egenkapitalens merværdi. 

Korrigeres cirkulæremodellen således at den bogførte goodwill medregnes under virksomhedens drifts-

aktiver, frem for som anført i cirkulæret at udelade disse, fører dette til at modellen beregner markeds-

værdien af ”egenkapitalens merværdi”, frem for markedsværdien af virksomhedens ”goodwill”. I den 

resterende del af opgaven benyttes udtrykket egenkapitalens merværdi. Ligeledes vil metoden til bereg-

ning af egenkapitalens merværdi anvendes, i de efterfølgende analyser. 

Fremadrettet vil metoden vist ovenfor blive kaldt cirkulæret, og metoden vil blive brugt ved beregning af 

cirkulæremodellen. Det anses for mere overskueligt, da de to metoder alligevel fungerer under samme 

forudsætninger, at kalde metoden for cirkulæremodellen, frem for hver gang at skulle redegøre for at 

det er omskrivningen der benyttes. 

Grunden til at omskrivningen benyttes frem for cirkulæremodellen er, at det er af interesse at estimere 

markedsværdien af virksomhedens egenkapital. Med omskrivningen bliver det muligt direkte at estimere 

denne, så den let kan sammenlignes med markedsværdien. 
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2.4 Evalueringskriterier 

SKAT arbejder dagligt med de praktiske problemstillinger, der ligger i at administrere beskatningen af 

virksomheder og privatpersoner i Danmark. SKAT’s mission er: ”at sikre en retfærdig og effektiv finansie-

ring af fremtidens offentlige sektor”4. Denne mission understøttes af en række visioner: ”retssikkerhed, 

service, kvalitet, effektivitet, samt åbenhed”5. 

Det fremgår af SKAT’s mission og visioner at det ikke er deres målsætning at maksimere det offentliges 

provenu fra skatter og afgifter, men snarere at administrere den gældende lovgivning på området. Yder-

ligere fremgår det at bl.a. retssikkerhed, kvalitet og effektivitet er kerneområder som SKAT ønsker at 

benytte sig af for at opnå missionen. Hjemlen for beskatning af virksomhedsoverdragelser mellem nært 

beslægtede eller i øvrigt interesseforbundne parter findes i ligningslovens §2, uddrag heraf ses neden-

for6: 

Skattepligtige… skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og 

vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske personer 

og faste driftssteder (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, 

hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. 

I situationer med overdragelse af virksomheder mellem interesseforbundne parter, er det markedsvær-

dien af virksomheden, på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, der er gældende for den skattemæssige 

ligning af de involverede parter. Dette medfører en naturlig interesse i begrebet ”markedspriser” fra 

SKAT’s side. 

Det er muligt at observere markedspriserne for omkring 200 danske virksomheder, som er noteret på 

Københavns Fondsbørs (Nasdaq OMX), men dette antal efterlader størstedelen af de danske virksomhe-

der uden markedsprissætning. Disse er virksomheder som ikke er noteret på en børs eller anden alterna-

tiv markedsplads. For denne gruppe af virksomheder er det ikke muligt direkte at observere en markeds-

pris. Endvidere er det værd at bemærke, at de fleste virksomheder på børsen handles uden kontrolpræ-

mie, hvorimod det typisk vil være nødvendigt for en ekstern overtager at betale en sådan præmie for at 

overtage majoriteten af virksomhedens aktier. 

                                                           
4 Uddrag fra SKAT’s mision-statement; http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1791272 
5 Uddrag fra SKAT’s vision-statement; http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1791272 
6 Ligningsloven findes på retsinfo: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123019 
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For virksomheder der ikke er børsnoteret, er det derfor nødvendigt at finde en tilnærmet markedsværdi. 

Dette kan gøres gennem en værdiansættelse af den givne virksomhed, dog skal man være opmærksom 

på, at der ikke eksisterer én endegyldig værdi af en virksomhed. Markedsprisen er kendetegnet ved at 

være den pris der clearer markedet, det er altså den pris som både en køber og en sælger er villige til at 

udveksle ydelser for. Virksomheder kan karakteriseres som speciesvarer, dvs. varer der er kendetegnet 

af at være unikke og typisk komplekse. Dette skyldes at ingen virksomheder er ens, ej heller er købere 

eller sælgere ens, derved kan værdien af en virksomhed også afhænge af indehaverens øvrige forhold, 

f.eks. vil der typisk være forskel på værdien af en virksomhed for institutionelle investorer og strategiske 

investorer. 

2.4.1 Værdiansættelsesmetoder 

Når værdiansættelsesmetoder skal vurderes er det vigtigt at have fokus på sammenhængen den skal 

anvendes i. Som udgangspunkt kan man argumentere for at teoretisk korrekte kapitalværdibaserede 

modeller som DCF og EVA altid vil være at foretrække. I dette speciale belyses SKAT’s cirkulære om 

vejledende anvisning til værdiansættelse af goodwill, der handles mellem interesseforbundne parter. 

Denne situation er et særtilfælde. Derfor er det hensigtsmæssigt at vurdere de forskellige modeller med 

udgangspunkt i nogle evalueringskriterier. Således sikres at analysen bedst muligt tager højde for de 

behov som SKAT stiller til værdiansættelsen af virksomheder. 

Til forskel fra et almindeligt corporate finance-hus er det for SKAT’s vedkommende vigtigt at få et værk-

tøj, der kan beregne en pris, hvori det subjektive skøn minimeres. Dette skyldes, at SKAT er underlagt 

idealet om ens og objektiv behandling af alle, således at det retssikkerhedsmæssige aspekt som offentlig 

myndighed opretholdes. Værdiansættelsesproceduren skal give en tilnærmet markedsværdi, såfremt det 

ikke er muligt at observere markedsværdien.  

Ud fra en praktisk synsvinkel er det fordelagtigt, at modellen har en tendens til at foretage konservative 

værdiansættelsesestimater frem for at overvurdere værdien af virksomhederne der værdiansættes, dog 

uden at modellen undervurderer værdien af virksomhederne væsentligt. Yderligere skal en eventuel 

værdiansættelsesprocedure/metode ud fra SKAT’s visioner være effektiv, i og med at det forventes at 

SKAT har flere sager pr. medarbejder, end f.eks. et corporate finance-hus. Dette giver følgende punkter 

at evaluere værdiansættelsesmodellerne ud fra, og er udledt af SKAT’s visioner samt møde med Sune 

Lauritzen, chefkonsulent i SKAT. 
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• Tilnærmet markedsværdi 

• Anvendelig model 

• Effektiv model 

• Høj grad af retssikkerhed 

 

Dette er de evalueringskriterier som vi mener det vil være fornuftigt af SKAT at lægge til grund for en 

vurdering af forskellige værdiansættelsesmodeller og metoder. Dette gælder uanset om modellerne er 

kapitalværdibaserede modeller, multipler eller andre former for værdiansættelsesmodeller. Det skal dog 

bemærkes, at de forskellige kriterier kan være modsatrettede og det derfor også er vanskeligt at finde en 

værdiansættelsesmodel der opfylder alle kriterierne. Derfor kan det blive nødvendigt med en rangering 

af de enkelte kriterier. Dette må da ske i forhold til den givne opgave, samt kompleksiteten og omfanget 

af denne. 
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Kapitel 3 

I kapitel 3 ønskes det undersøgt om cirkulæremodellen værdiansætter virksomheder signifikant forskel-

ligt fra aktiemarkedet. SKAT’s model er primært baseret på et ex-post datagrundlag, mens aktiemarkedet 

er drevet af markedsaktørernes forventninger til fremtiden. Det må forventes, at markedspriserne fun-

det på børsen i højere grad afspejler den information, som er tilgængelig i markedet, og dermed også 

repræsenterer den mest korrekte værdi, idet prisen i højere grad end cirkulæremodellen indeholder 

forventningerne til fremtiden. 

Vi har overordnet valgt at teste cirkulæremodellen på to måder. I det ene scenarie testes modellen 

statistisk, mens vi i det andet scenarie undersøger de relative afvigelser og opdeler virksomhederne i 3 

kategorier alt afhængig af om de er prisfastsat nogenlunde på niveau med aktiemarkedet eller om de er 

over- eller undervurderet. 

3.1 Datagrundlag 

Datagrundlaget til udarbejdelsen af vores analyse stammer fra Account Data. Det har været muligt at 

hente information om 353 børsnoterede danske selskaber i perioden 1986-2007. Informationerne rela-

terer sig til virksomheder inden for handel, service og industri (HSI). Finansielle virksomheder er fravalgt, 

da deres regnskabspraksis er forskellig fra virksomheder inden for HSI. Et vigtigt kriterium for de virk-

somheder, der medtages i analysen, er at tilgængeligheden af relevant data er til stede. Desværre er det 

langt fra gældende for alle 353 virksomheder, at der i alle år er fyldestgørende informationer til at ud-

regne og sammenligne værdier fra cirkulæremodellen med markedsværdierne fra aktiemarkedet. Ud-

over tilgængeligheden af data, begrænses antallet af observationer ligeledes kraftigt af, at der er indlagt 

en række restriktioner omkring virksomhederne, der indgår i undersøgelsen. Specielt restriktionen om at 

virksomhederne skal have en positiv standard årsindtægt begrænser antallet af observationer. 

I tabel 3.1 er tilgængeligheden af data vist ved forskellige restriktionsniveauer. Tabellen er opbygget på 

den måde at en restriktion altid også indeholder de restriktioner som står overfor. Man kan se i tabellen 

at datagrundlaget naturligvis reduceres i takt med, at restriktionsniveauet øges. 



Side 25 
 

Restrektioner Observationer Virksomheder 

EBIT tilgængelig 4074 331

Positiv EBIT tilgængelig 3151 301

3 år med positiv EBIT tilgængelig 2195 250

Aktiver i alt skal være positive 2195 250

Positiv egenkapital tilgængelig 2186 249

Markedsværdier tilgængelig 1539 197

Regnskabsklasseinddeling tilgængelig 1367 175

Afkastningsgrad under 0,5 1363 175

Positiv standard årsindtægt tilgængelig 487 115

Tabel 3.1: Antal observationer ved forskellige restriktionsniveauer. 

Det har været muligt at beregne markedsværdien af goodwill i 487 tilfælde, fordelt på 115 virksomheder. 

Det må antages, at tankegangen bag cirkulæret er at forsøge at finde en standard årsindtægt, som efter-

følgende kapitaliseres. Uden dybdegående indsigt i virksomhedernes forhold er det svært at afgøre om 

den fundne standard årsindtægt kan forventes at være tilbagevendende. Da det ikke er muligt at gen-

nemgå observationerne individuelt, er kun observationer med en positiv standard årsindtægt medtaget i 

analysen. Dette skyldes, at et enkelt dårligt år med negativt resultat ikke skal gøres til genstand for 

forventningerne til fremtidige resultater. Samme argument kan gøres gældende for enkeltstående posi-

tive resultater. Men ved kapitaliseringen af en række negative resultater ville det i yderste fald være 

muligt at opnå en negativ markedsværdi af virksomhedens egenkapital, hvilket ikke giver mening for 

kapitalselskaber. Dette medfører, at virksomheder med en kurs/indre værdi på under 1 frasorteres, også 

selvom den beregnede standard årsindtægt er repræsentativ for fremtidige resultater. På dette grundlag 

er det fundet hensigtsmæssigt kun at medtage de virksomheder, som ikke skaber støj i analysen, hvorfor 

analysen begrænses til de 487 observationer, hvor der er en positiv standard årsindtægt. Frasorteringen 

bevirker at analysen primært indeholder de virksomheder, der klarer sig godt. Netop problemet ved at 

skelne de realistiske virksomheder med en kurs/indre værdi på under 1, fra de virksomheder, der har en 

unaturlig lav kurs/indre værdi på grund af ikke repræsentative overskud gør, at man bør være varsom 

med at bruge cirkulæremodellen på denne type virksomheder. 

Det ses af tabel 3.1 at virksomheder med afkastningsgrader på over 50 pct. ligeledes er fravalgt. Dette 

skyldes at afkastningsgraden for disse virksomheder typisk er påvirket af transitoriske poster, som det er 

hensigtsmæssigt at holde ude, da disse ikke er tilbagevendende. Der vil angiveligt flere steder i analysen 

indgå transitoriske poster, som der ikke kan korrigeres for. Men i de tilfælde hvor afkastningsgraden 

overstiger 50 pct. er observationerne fravalgt for at undgå unødvendig støj. 
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Datamaterialet fra Account Data består af data fra 1986-2007 og derfor er virksomheder hvor datamate-

rialet foreligger i flere af disse år med i analysen med mere end ét datasæt. På denne måde er der poten-

tiale for at én virksomhed går igen flere gange, og således vægter ekstra meget i undersøgelsen. Da der 

ikke foreligger nogen virksomheder, hvor datamaterialet er intakt i hele analyseperioden har det ikke 

været muligt at foretage analyser på selvstændige virksomheder, derfor er alle datasættene blevet 

pool’et. Af de 487 observationer stammer 413 af observationerne fra virksomheder i regnskabsgruppe C-

store, 72 i regnskabsgruppe C-mellemstore, mens 2 af observationer kommer fra virksomheder i regn-

skabsgruppe B. Børsnoterede virksomheder er af hensyn til investorer og andre interessenter underlagt 

de skrappeste rapporteringskrav og således bliver en børsnoteret virksomhed uafhængig af dens størrel-

se klassificeret som regnskabsklasse D7. Alle virksomheder der indgår i undersøgelsen er børsnoterede 

virksomheder, hvorfor de alle reelt tilhører denne regnskabsgruppe. De omtalte regnskabsklasser oven-

for er derfor kun illustrative, idet de viser hvilken regnskabsklasse virksomheder ville have været under-

lagt, såfremt virksomheden ikke havde været børsnoteret. 

3.2 Håndtering af problematik vedr. markedsværdier 

I forbindelse med behandlingen af markedsværdier er der 2 væsentlige fejlkilder. Den første problematik 

er at kursen ultimo regnskabsperioden sammenlignes med beregninger baseret på regnskaber som 

offentliggøres forskudt af denne dato. Problemet består i, at aktiekursen ikke indeholder informationer-

ne fra det seneste årsregnskab, eftersom dette ikke foreligger ved afslutning af regnskabsperioden, hvor 

imod beregninger ifølge cirkulæremodellen indeholder informationerne fra det seneste årsregnskab. Det 

ville have været mere korrekt i de enkelte selskaber at anvende kurserne lige efter offentliggørelsen af 

deres respektive årsregnskaber, men det har ikke været mulig at trække disse data på en effektiv måde, 

hvorfor man bør være opmærksom på at denne problematik reducerer validiteten af analysen. 

Der eksisterer seks forskellige aktieklasser i datamaterialet fra Account Data. Reelt er det kun A- og B-

aktierne som spiller en aktiv rolle, da de står for henholdsvis 30 og 69 pct. af den samlede markedsværdi. 

B-aktierne er typisk mere likvide end A-aktierne og dette taler for at B-aktierne typisk vil være en anelse 

dyrere end A-aktierne. Omvendt kan prisen på A-aktierne også være højere end B-aktierne, grundet øget 

stemmeret. 

I betragtning af at B-aktierne udgør størstedelen af alle aktierne og at prisforskellen mellem aktieklasser-

ne typisk er beskeden, vurderes det tilstrækkeligt at lægge de forskellige aktieklasser sammen og gange 

                                                           
7 Petersen og Plenborg (2005), side 53. 
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med den højeste kurs blandt de tilgængelige aktiekurser. Dette er ikke en korrekt fremgangsmåde. Man 

burde gange hver aktieklasse med den tilhørende kurs for den respektive aktieklasse, men desværre 

giver denne metode problemer, grundet mangel på kursinformation. Vi har derfor vurderet at vores 

konsistente, men dog fejlfyldte metode samlet set er bedre end alternativet, hvor man enten skulle 

fjerne alle de selskaber med utilstrækkelig kursinformation, eller manuelt estimere kurserne for de 

forskellige aktieklasser når de ikke var oplyst. 

3.3 Håndtering af problematik vedr. subjektive vurderinger af levetiden på 

goodwill i forbindelse med fastsættelsen af goodwill 

Det er tidligere nævnt, at der i cirkulæret udregnes en kapitaliseringsfaktor ud fra en subjektiv vurdering 

af goodwill-levetiden i selskabet. Den levetidsbaserede kapitaliseringsfaktor er det eneste subjektive 

element i cirkulæret. I bestræbelserne på at teste modellen er det vanskeligt at håndtere subjektive 

elementer som dette. Håndteringen af problemet er løst med inspiration fra tabel 3.1. Her fremgår det, 

at der i udvælgelsen af data primært er medtaget de mest succesfulde virksomheder. Nogle virksomhe-

der er frasorteret, fordi de trods et positivt resultat af primær drift ikke har kunnet levere en positiv 

standard årsindtægt, da resultatet ikke har været tilstrækkelig til at kunne overstige kapitalomkostnin-

gerne. Ud fra denne vurdering er det valgt at lade alle de observerede virksomheder indgå i testen med 

en enslydende kapitaliseringsfaktor på 4,5. Et kapitaliseringsfaktorniveau på 4,5 svarer til en levetid af 

goodwillen på 17 år8. Med subjektive skøn ville man givetvis kunne opnå bedre resultater ved anvendel-

sen af cirkulæret, men fra et testmæssigt synspunkt er det valgt at begrænse testen til et højt, men 

ensartet kapitaliseringsfaktorniveau. I tabel 3.2 nedenfor er der foretaget en følsomhedsanalyse der 

viser kapitaliseringsfaktorens indvirkning på cirkulæremodellens resultater. 

                                                           
8 SKAT (2000a). 
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under "ens" over under "ens" over under "ens" over under "ens" over

1 66% 29% 5% 73% 22% 5% 21% 74% 6% 100% 0% 0%

1,5 63% 31% 5% 71% 23% 5% 17% 76% 7% 100% 0% 0%

2 62% 32% 6% 70% 25% 5% 17% 75% 8% 100% 0% 0%

2,5 60% 34% 6% 68% 27% 5% 13% 76% 11% 50% 50% 0%

3 57% 37% 6% 65% 29% 5% 11% 78% 11% 0% 100% 0%

3,5 55% 39% 6% 63% 31% 5% 8% 79% 13% 0% 100% 0%

4 54% 40% 7% 62% 32% 6% 7% 79% 14% 0% 100% 0%

4,5 52% 41% 7% 60% 34% 6% 7% 78% 15% 0% 100% 0%

5 49% 43% 7% 57% 37% 6% 6% 79% 15% 0% 100% 0%

5,5 49% 43% 8% 57% 37% 7% 6% 79% 15% 0% 100% 0%

6 47% 44% 9% 55% 38% 8% 6% 78% 17% 0% 100% 0%

6,5 46% 45% 10% 53% 39% 8% 4% 78% 18% 0% 50% 50%

7 43% 46% 11% 50% 41% 8% 4% 75% 21% 0% 50% 50%

7,5 43% 46% 11% 50% 42% 9% 4% 72% 24% 0% 50% 50%

8 41% 47% 11% 48% 43% 9% 4% 72% 24% 0% 50% 50%

10 36% 48% 16% 41% 46% 12% 4% 56% 40% 0% 50% 50%

20 18% 48% 34% 21% 51% 28% 1% 31% 68% 0% 0% 100%

30 9% 40% 51% 11% 44% 45% 0% 19% 81% 0% 0% 100%

40 6% 31% 62% 8% 34% 58% 0% 15% 85% 0% 0% 100%

50 4% 25% 72% 4% 27% 69% 0% 13% 88% 0% 0% 100%

Alle regnskabsklasser       

487 observationer

Regnskabsklasse C store 

413 observationer

Regnskabsklasse C mellemstore 

72 observationer

Regnskabsklasse B          

2 observationer

kapitaliserings   

faktor 

Tabel 3.2: Følsomhedsanalyse af kapitaliseringsfaktorens indvirkning på cirkulæremodellens resultater. 

Tabellen inddeler cirkulærets evne til at ramme markedsværdierne i 3 forskellige kategorier. Hvis cirku-

lærets værdi afviger med mindre en +/- 35 pct. af markedsværdien, er afvigelsen klassificeret som væ-

rende acceptabel og dette er markeret med teksten: ”ens”. I tilfælde hvor cirkulæret overvurderer vær-

dien med mere end 35 pct. er det illustreret med teksten ”over”, mens en undervurdering på mere en 35 

pct. er illustreret med teksten ”under”. Det fremgår af tabel 3.2, at cirkulæret på et overordnet niveau, i 

højere grad estimerer værdierne på niveau med aktiemarkedet, hvis kapitaliseringsfaktoren er højere 

end niveauet på 4,5. Dette kapitel omhandler test af SKAT’s model, og deres anvendelse af modellen, og 

således er der i forhold til cirkulærets anbefaling tale om en høj kapitaliseringsfaktor, når niveauet på 4,5 

anvendes. 

Et opsigtsvækkende element i tabel 3.2 er, at det kunne tyde på, at forskellen mellem den bogførte 

egenkapital og markedsværdien af egenkapitalen afhænger af virksomhedens størrelse. Det ses f.eks., at 

store virksomheder prisfastsættes bedst ved en kapitaliseringsfaktor i intervallet 7-30, mens mindre 

virksomheder prissættes fornuftigt i et kapitaliseringsfaktorinterval på 3-6,5. Dette betyder, at en virk-

somhed med dobbelt så stor bogført egenkapital har mere end dobbelt så stor markedsværdi af egenka-

pitalen. En forklaring på dette kan være, at store virksomheder er overvurderet i forhold til små virksom-

heder, hvilket bl.a. iagttages af Fama & French (1992) samtidig kan det også skyldes at store virksomhe-

der i kraft af deres likviditetspræmie koster mere. Desuden er store virksomheder mindre påvirket af 

enkelte hændelser, hvorfor markedet vurderer konkursrisikoen som værende lavere på store selskaber. 
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De seneste store krak af bl.a. Lehman Brothers og General Motors kan indikere at størrelse ikke elimine-

rer konkursrisikoen fuldstændigt, og at konkursrisikoen for store virksomheder muligvis overses. 

3.4 Resultatmål 

I bestræbelserne på at evaluere cirkulæret, er det interessant at undersøge, hvilke resultatmål der inde-

holder mest informationsværdi, og hvor høj denne er. I dette afsnit undersøges en række resultatmål der 

oplyses i virksomheders regnskaber. Tabel 3.3 nedenfor viser en oversigt over de resultatmål det er 

fundet interessant at undersøge. 

Regnskabsbaserede 

resultatmål

Pengestrømsbaserede resultatmål Udbyttebaserede resultatmål

EBITDA Pengestrømme fra driften Foreslået udbytte

EBIT Pengestrømme fra drift og investering

Årets resultat Pengestrømme fra drift, investering og

finansiering

Tabel: 3.3: Oversigt over resultatmål. 

Tabel 3.3 indeholder de mest almindelige resultatmål fra virksomhedens resultatopgørelse og penge-

strømsopgørelse. Resultatmålene er opdelt i tre grupper. Disse tre grupper adskiller sig fra hinanden ved, 

at resultatmålene enten kommer fra resultatopgørelsen, hvad angår de regnskabsbaserede resultatmål, 

pengestrømsopgørelsen, hvad angår de pengestrømsbaserede resultatmål, eller fra egenkapitalopgørel-

sen, hvad angår det udbyttebaserede resultatmål. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle de med-

tagne resultatmål er manipulerbare, og at det ikke er muligt at finde en gruppe, eller et resultatmål der 

ikke er manipulerbart. 

Det er interessant at undersøge både hvilke resultatmål der har den højeste informationsværdi inden for 

hver gruppe af resultatmål, samt hvilken gruppe af resultatmål der har den højeste informationsværdi. 

De regnskabsbaserede resultatmål er de mest alment kendte, hvor imod de pengestrømsbaserede 

resultatmål benyttes i de populære værdiansættelsesmodeller DCF- og EVA-modellerne. En afart af DCF-

modellen (residualindkomstmodellen) benytter dog det udbyttebaserede resultatmål. Denne model 

benytter de forventede fremtidige udbytter, og derfor ikke direkte det foreslåede udbytte, som benyttes 

i opgaven. Det forventes dog, at der er en høj grad af overensstemmelse mellem foreslået udbytte og 

udbetalt udbytte. 

Det undersøges i det efterfølgende hvilke af resultatmålene, der har den højeste informationsværdi, 

målt som det resultatmål der har den højeste forklaringsgrad ved regression af markedsværdien på de 

enkelte resultatmål. Figur 3.1 nedenfor viser informationsværdien af de enkelte resultatmål. I det føl-
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gende skal informationsværdi forstås som den eller de givne variables evne til at forklare niveauet for 

virksomhedens værdi, over en ét årig periode. Petersen og Plenborg (2005) finder at nettoresultatet er et 

bedre resultatmål end både driftens likviditetsbidrag og det frie cash flow (disse to resultatmål tilsvarer 

nogenlunde pengestrømme fra driften samt pengestrømme fra drift og investeringer), samt at dette er 

gældende både for undersøgelser med en målingsperiode på 1 år, og 4 år. Yderligere finder de, at de 

pengestrømsbaserede resultatmål har en negativ korrelationskoefficient med længden af handlingskæ-

derne. Dette indikerer, at virksomheder med lange handlingskæder, som skibsværfter, entreprenører og 

lign., er det endnu mere problematisk at benytte pengestrømsbaserede resultatmål, frem for de regn-

skabsbaserede9. Modsætningsvis nævner blandt andre Copeland, Koller og Murrin i “Valuation: Measu-

ring and managing the value of companies” at Cash is King, samt at cash flows er mere objektive og 

mindre manipulerbare end andre resultatmål. 

 
Figur 3.1: Informationsværdi af forskellige resultatmål, baseret på regressionsanalyser fra bilag 7-13. 

Regressionerne for de regnskabsbaserede resultatmål viser at EBIT er det resultatmål fra resultatopgø-

relsen der har størst informationsværdi om indtjeningsevnen, med en forklaringsgrad på 82,4 pct. Til 

forskel har EBITDA og årets resultat en informationsværdi på henholdsvis 74,9 pct. og 73,3 pct. Det bør 

bemærkes at undersøgelsen baseres på enperiode resultatmål, hvorfor denne undersøgelse ikke er at 

udtryk for at EBIT altid er bedre end cash flow. 

                                                           
9 Petersen og Plenborg (2005), side 105-109. 
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Grunden til at EBIT har en højere forklaringsgrad end de to andre resultatmål kan være, at EBIT er det 

eneste af de tre resultatmål fra resultatopgørelsen, hvor afskrivninger er inkluderet og ekstraordinære 

poster, der typisk er transitoriske, ikke er inkluderet. Det må i denne sammenhæng forventes at resul-

tatmål, der består af tilbagevendende transaktioner har en højere budgetteringsværdi end ikke-

tilbagevendende poster, benævnt transitoriske poster. Ligeledes forventes det, at resultatmålene inklu-

siv afskrivninger indeholder højere informationsværdi end resultatmål eksklusiv afskrivninger, da afskriv-

ningerne symboliserer værdiforringelsen af aktiverne, for at kunne opretholde produktionen. Afskrivnin-

ger er ikke et perfekt udtryk for værdiforringelsen af aktiverne idet aktiverne sjældent kan opgøres til 

dagsværdi, men denne udtryksform virker til at være bedre end ikke at medtage afskrivningerne ifølge 

undersøgelsen illustreret i figur 3.1. 

Pengestrømsopgørelsen blev først obligatorisk for danske virksomheder i 199610, derfor indeholder 

undersøgelserne af de pengestrømsbaserede resultatmål udelukkende observationer fra efter 1996. Det 

er bemærkelsesværdigt, at pengestrømme fra driften har en markant højere informationsværdi end 

både pengestrømme fra drift og investering, samt for pengestrømme fra drift, investering og finansie-

ring. Petersen og Plenborg (2005) nævner pengestrømme fra driften, samt pengestrømme fra drift og 

investering som de to mest brugte resultatmål indenfor de pengestrømsbaserede resultatmål11. Disse to 

resultatmål findes da også at være de to med den højeste informationsværdi blandt de pengestrømsba-

serede resultatmål. Med en informationsværdi på 78,1 pct., er pengestrømme fra driften et bedre resul-

tatmål end de to andre, der har en informationsværdi på henholdsvis 24,4 pct. og 20,0 pct. for ”penge-

strømme fra drift og investering” samt ”pengestrømme fra drift, investering og finansiering”. DCF-

modellen benytter det frie cash flow til at værdiansætte virksomheder, hvilket trods visse forskelle 

minder om pengestrømme fra drift og investering. Det er i denne sammenhæng interessant, at netop 

pengestrømme fra drift og investering ikke er et bedre resultatmål. Dette kan skyldes, at det er resultat-

målenes informationsværdi inden for regnskabsperioden, der undersøges. Heraf fremgår at EBIT er et 

bedre enkeltperiode resultatmål end f.eks. pengestrømme fra drift og investering, hvor imod det kunne 

tænkes, at pengestrømme fra drift og investering er et bedre flerperiodisk resultatmål. Dette skyldes at 

EBIT i højere grad end de pengestrømsbaserede resultatmål er standardiseret. Investeringerne kan i 

dette tilfælde have en negativ påvirkning på resultatmålenes informationsværdi, idet disse ofte er store 

engangsbeløb, som ikke nødvendigvis er tilbagevendende. EBIT indeholder en periodisering af investe-

ringerne, og det formodes at netop denne periodisering, gør tallet bedre egnet som resultatmål frem for 

                                                           
10 Petersen & Plenborg (2005), side 97. 
11 Petersen & Plenborg (2005), side 100. 
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pengestrømme fra driften. Pengestrømme fra driften har en højere informationsværdi end penge-

strømme fra drift og investering, men stadig lavere end EBIT. 

Anvendes det bedste resultatmål fra hver kategori, har disse tre resultatmål tilsammen en informations-

værdi på 91,0 pct. af indtjeningsevnen, hvilket fremgår af regressionsanalysen i bilag 26. 

Ovenstående diskussion omhandler de regnskabsbaserede og pengestrømsbaserede resultatmål. Fore-

slået udbytte har en lavere informationsværdi end både EBIT og pengestrømme fra driften. Der er dog 

ikke stor forskel på informationsniveauet mellem pengestrømme fra driften og foreslået udbytte. 

Det er vigtigt at være påpasselig med at overfortolke resultaterne fra undersøgelsen, idet undersøgelsen 

opfatter en begrænset population. Men det er vigtigt at undersøge, hvilke resultatmål der har den høje-

ste informationsværdi, samt om resultaterne heraf kan påvirkes af længden af handlingskæderne. Dette 

vil fremadrettet kunne bruges ved evaluering af cirkulæremodellens valg af faktorer, samt ved opstilling 

af en alternativ model. De resultater der findes ovenfor er dog i overensstemmelse med det Petersen og 

Plenborg (2005) finder frem til. 

3.5 Test af cirkulæremodellen ved absolutte (nominelle) afvigelser 

Når cirkulæremodellen skal testes undersøges forskellen mellem værdierne fra aktiemarkedet og de 

estimerede værdier fra cirkulæret. Dette testes ved en simpel lineær regressionsmodel, der har følgende 

form: 

H� � IJ * I2K� * L�  

I modellen repræsenterer Yi den afhængige variabel også kaldet responsvariablen, i vores tilfælde for-

skellen mellem værdien af egenkapitalen ifølge aktiemarkedet og den estimerede værdi ifølge cirkulæ-

ret. X’et repræsenterer den forklarende variabel, tiden. Fordelen ved at benytte tiden som forklarende 

variabel er at modellen bliver i stand til at undersøge om der er en udvikling i forskellen mellem aktie-

markedet og cirkulæret over tid. β er defineret som koefficienten til variablen xi, mens e er modellens 

restled, hvilket er den del af variationen i responsvariablen, den forklarende variabel ikke kan forklare. 

For at undersøge hvorvidt cirkulæremodellen værdiansætter virksomheder signifikant forskelligt fra 

markedet, laves en række statistiske tests under hovedhypotesen H0: markedsværdi-cirkulæreværdi = 0. 

Såfremt p-værdien er under 0,05 og H0-hypotesen derved forkastes, er der signifikant forskel på de to 

værdiansættelsesmetoder. Opfylder cirkulæremodellen kriteriet om at estimere ”tilnærmede markeds-

værdier” og det derved undlades at forkaste H0-hypotesen, er det nødvendigt at dette sker for både 
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konstantleddet og betakoefficienten. Dette skyldes, at modellerne kun er tilnærmelsesvis identiske, hvis 

der ikke er niveauforskel de to modeller imellem, hvilket beskrives gennem konstantleddet. Men lige så 

vigtigt er det, at der over tid ikke er tendenser til en enten større eller mindre forskel mellem de estime-

rede værdier ifølge cirkulæret og værdierne ifølge aktiemarkedet, hvorfor også betakoefficienten er 

interessant. 

Til at starte med regresseres forskellen mellem markedsværdien og værdien ifølge cirkulæremodellen på 

årstallet. Herved undersøges udviklingen i forskellen over tid. Tabel 3.4 indeholder uddrag af de væsent-

ligste data fra regressionsanalysen, hele regressionsanalysen fra Excel findes i bilag 14. 

Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarin

gsgrad 

(R²)

Antal 

observati

oner

Konstantled -1,20E+12 2,65E+11 -4,56202 6,43E-06 0,041408 487

Betakoefficient 6,07E+08 1,33E+08 4,577177 6,00E-06 0,041408 487

Tabel 3.4: Uddrag fra regressionsanalyse, år som forklarende variabel, bilag 14. 

P-værdierne for både konstantleddet og betakoefficienten er mindre end 0,05, hvorved cirkulæremodel-

len testes signifikant forskellig fra aktiemarkedet, ved test på et 95 pct. signifikansniveau. Selv på et 99 

pct. signifikansniveau ville H0-hypotesen blive forkastet. Modellen har en forklaringsgrad på 4,1 pct. Det 

er forventeligt at forklaringsgraden er lav, idet den eneste forklarende variabel der benyttes i regressio-

nen er årstallet. Ved brug af tiden som forklarende variabel er det muligt at undersøge om der er forskel 

imellem de to metoder over tid. Dette tyder på at være tilfældet med cirkulæremodellen, på populatio-

nen med 487 observationer. Senere i afsnittet vil det blive undersøgt, hvorvidt det er muligt at forklare 

forskellen mellem cirkulæremodellen og aktiemarkedet. 

           
Figur 3.2: Residualplot med år som forklarende variabel. 
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Figur 3.2 viser residualplottet af regressionen. Man kan her se en gruppe af observationer, der afviger 

markant fra de resterende observationer. Det kan virke som om modellen ikke opfylder forudsætningen 

om konstant varians, som er en af forudsætningerne for lineær regression, idet der specielt i årene 1996-

2007 er flere afvigelser end tidligere. Men der er ikke det samme antal observationer hvert år, hvorfor 

det er naturligt at residualerne ligger mere spredt der hvor der er flere observationer. Af figur 3.3 frem-

går det hvor mange observationer, der er medtaget de forskellige år. 

         
Figur 3.3: Antal observationer som indgår i analysen, opdelt efter årstal. 

Med udgangspunkt i tabel 3.2 fra tidligere i opgaven forventes det, at testresultaterne påvirkes af stør-

relsen på virksomheden, hvorfor analysen ligeledes udføres særskilt på mængden af virksomheder der 

tilhører regnskabsklasse C-mellemstore og C-store. På denne måde bliver det muligt at undersøge om 

cirkulæremodellen er bedre til at værdiansætte virksomheder af én størrelse, frem for en anden. Popula-

tionen i regnskabsklasse B indeholder to observationer, hvorfor der ikke udføres test på denne gruppe. 

Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarin

gsgrad 

(R²)

Antal 

observati

oner

Konstantled, C-mellemstore -1,50E+09 3,48E+09 -0,44207 0,659803 0,002808 72

Betakoefficient, C-mellemstore 773131,5 1741468 0,443954 0,658445 0,002808 72

Konstantled, C-store -1,30E+12 3,04E+11 -4,21556 3,07E-05 0,04174 413

Betakoefficient, C-store 6,43E+08 1,52E+08 4,231138 2,87E-05 0,04174 413

Tabel 3.5: Uddrag fra regressioner, år som forklarende variabel, men regnskabsklasseopdelt, bilag 15-16. 

Tabel 3.5 viser, at der er forskellig signifikanssandsynlighed for virksomhederne i regnskabsgruppe C-

mellemstore og C-store. Dette er gældende for både konstantleddet og betakoefficienten. Testes H0-

hypotesen på et 95 pct. signifikansniveau forkastes hypotesen for virksomheder i regnskabsklasse C-

store, mens det undlades at forkaste hypotesen for virksomheder i regnskabsklasse C-mellemstore. 
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Dette betyder, at det ikke er muligt på baggrund af testpopulationen at konkludere om cirkulæremodel-

len værdiansætter virksomheder i regnskabsklasse C-mellemstore på et andet niveau end aktiemarkedet. 

Det modsatte gør sig der imod gældende for virksomheder i regnskabsklasse C-store. P-værdierne for 

konstantleddet og betakoefficienten for gruppen af observationer i regnskabsklasse C-mellemstore er 

henholdsvis 0,6598 og 0,6584. Dette bevirker, at H0-hypotesen undlades forkastet stort set uanset test-

niveau, idet der er tale om relativt høje p-værdier. For gruppen af observationer inden for regnskabsklas-

sen C-store, er p-værdierne henholdsvis 0,000031 og 0,000029, og selvom der testes på et 99,99 pct. 

signifikansniveauet vil H0-hypotesen forkastes. Forklaringsgraden for testene er henholdsvis 0,28 og 4,17 

pct., hvilket gør at tidsfaktoren heller ikke for disse tests kan bruges til at forklare variationen i datamate-

rialet, eftersom både konstantleddet og betakoefficienten tilsammen forklarer under 5 pct. af den sam-

lede varians i datamaterialet. 

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at cirkulæremodellen ikke er i stand til at værdiansæt-

te store virksomheder, symboliseret som virksomhederne i regnskabsklasse C-store, på niveau med 

aktiemarkedet. For de mindre regnskabsklasser forholder det sig anderledes, først og fremmest, fordi H0-

hypotesen ikke forkastes for regnskabsklassen C-mellemstore, og dels fordi det ikke har været muligt at 

teste regnskabsklasse B. 

3.5.1 Forklaring af forskellen mellem cirkulæremodellen og værdien fra aktiemarkedet 

I afsnittene ovenfor er det blevet påvist at cirkulæremodellens evne til, at værdiansætte virksomheder 

på markedsvilkår påvirkes af virksomhedernes størrelse. I dette afsnit vil det blive undersøgt om det er 

muligt at forklare forskellen mellem cirkulæremodellen og værdiansættelsen af aktiemarkedet. Dette 

gøres ved at opstille en multipel lineær regressionsmodel bestående af flere variable, der forsøger at 

forklare variationen mellem de to værdier. Vi har en forventning om at følgende variable vil påvirke 

aktiemarkedet og cirkulæremodellen forskelligt. 

Makroøkonomiske variable Mikroøkonomiske variable og faktorer

Tid Afkastningsgrad

Udvikling i BNP (3-årig vækst) Udvikling i omsætning (3-årig vækst)

Udvikling i OMX C20-indekset (ét-årig vækst) EBIT

Regnskabsklasse (klasse B, C mellemstore eller C store)

Tabel 3.6: Variable der forventes at kunne forklare forskellen mellem aktiemarkedet og cirkulæret. 
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Når der er flere uafhængige variable til at beskrive den samme afhængige variabel, bruges en multipel 

lineær regressionsmodel, der har følgende form: 

H� � IJ * I2K�2 * M * I�K�� * L� 

I modellen repræsenterer Yi den afhængige variable også kaldet responsvariablen, i vores tilfælde for-

skellen mellem værdien af egenkapitalen ifølge aktiemarkedet og den estimerede værdi ifølge cirkulæ-

ret. X’erne repræsenterer hver en forklarende variable. De forskellige variable der benyttes er angivet i 

tabel 3.6. β er defineret som koefficienten til variablen xi, mens e er modellens restled, hvilket er den del 

de forklarende variabler ikke kan forklare. Variablerne testes ved nulhypotesen, hvor der testes om 

variablen ligeså godt kunne være udeladt, eller sagt på en anden måde; om de forklarende variable er i 

stand til at forklare dele af variationen i den afhængige variabel, Y. 

De makroøkonomiske variable undersøger om specielt konjunkturpåvirkningen er ens imellem aktiemar-

kedet og cirkulæremodellen. Dette undersøges ved benyttelsen af BNP som forklarende variabel. Det må 

forventes, at den økonomiske vækst i samfundet påvirker værdien af de virksomheder der enten direkte 

eller indirekte interagerer med dette, hvorfor det også er interessant at undersøge, hvordan denne 

påvirkning er. 

Det kan diskuteres om der skal benyttes et vækstmål for Danmark, eller et bredere internationalt 

vækstmål. Det afgørende for dette er, hvilke geografiske regioner virksomhederne, medtaget i undersø-

gelsen, primært er tilknyttet. For virksomheder der har lokal produktion i Danmark, uden hverken import 

eller eksport, vil der være en stor afhængighed af den nationale vækst. For store virksomheder der har 

en ledende position internationalt, og hvor salget til Danmark enten er ikke eksisterende eller udgør en 

meget lille del af den samlede produktion og salg, vil vækstmål af mere international karakter være 

bedre egnet. Disse to eksempler er modpoler, og det må forventes, at størstedelen af virksomhederne i 

undersøgelsen ligger et sted midt imellem disse to punkter. Danmark er et lille land, med en deraf føl-

gende meget åben økonomi. Dette betyder, at flertallet af danske virksomheder er afhængige af enten 

import eller eksport i nogen eller stor grad. Dette betyder dog også, at vækstmålet for Danmark i høj 

grad er påvirket af de internationale konjunkturer. På denne baggrund vurderes det, at et nationalt 

vækstmål vil fange både den nationale afhængighed, og samtidig afspejle den internationale udvikling 

makroøkonomisk. BNP er i dette tilfælde målt i faste priser, derved er inflation trukket ud af vækstmålet, 

hvorved realvæksten er udtrykt. Det forventes, at dette er at foretrække, da vækstmålet ikke er sløret af 

prisstigninger, og derved et bedre mål for ændringer i den reelle værdi af virksomhederne. 
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Yderligere benyttes OMX C20-indekset som mål for den makroøkonomiske udvikling. Det er indekset 

over de mest handlede virksomheder på Nasdaq OMX Copenhagen, hvorfor variablen er kendetegnet 

ved i højere grad at være præget af den makroøkonomiske udvikling internationalt, frem for nationalt. Et 

aktieindeks, er i høj grad drevet af investorernes forventninger til fremtidige, hvor imod BNP som 

vækstmål er baseret på ex post-data 

I stedet for at benytte de to konjunkturmål gennemgået ovenfor direkte, benyttes den 3-årige vækst i 

BNP, samt den ét-årige vækst i OMX C20-indekset. Dette skyldes, at et 3-årigt vækstmål i BNP er bedre til 

at indikere transitionen fra lavkonjunktur til højkonjunktur frem for BNP direkte. Det formodes, at netop 

overgangen fra lavkonjunktur til højkonjunktur påvirker virksomhederne mere end f.eks. at være i selve 

konjunkturen med stabilt højt BNP, frem for vækst i BNP, der opleves under en overgang til en højkon-

junktur. Ligeledes benyttes den ét-årige vækst i OMX C20-indekset som indikator for den økonomiske 

situation. Værdiansættelserne af virksomheder i OMX C20-indekset må formodes at være mere påvirket 

af forventningen til fremtidige hændelser end ex post-data. Det formodes at forventningerne om en 

fremtidig højkonjunktur indregnes hurtigere end for et vækstmål som BNP. 

Udover de makroøkonomiske variable bruges ligeledes en række mikroøkonomiske variable. Modsæt-

ningsvis de makroøkonomiske variable, der forventes at kunne forklare stigende eller faldende forskelle i 

værdiansættelserne mellem cirkulæret og aktiemarkedet generelt, skal de mikroøkonomiske variable 

være i stand til at forklare udviklingen i værdiansættelserne fra selskab til selskab. 

I denne forbindelse undersøges dels et klassisk regnskabstal som EBIT og nøgletal som afkastningsgra-

den, og dels den 3-årige vækst i omsætningen. Afkastningsgraden er medtaget for at undersøge om der 

er forskel mellem cirkulæremodellen og aktiemarkedet ved værdiansættelse af specielt profitable eller 

uprofitable virksomheder. EBIT er medtaget for at undersøge det samme bare inden for virksomheder-

nes størrelse. Sidst men ikke mindst er den 3-årige vækst i omsætningen medtaget for at undersøge om 

der er forskelle i værdiansættelserne inden for højvækst virksomheder i forhold til virksomheder med 

stabil vækst. Alle tre forklarende variable er ikke perfekte estimatorer for den underliggende udvikling 

det forsøges at afsløre, men de er forholdsvis simple estimatorer herfor. Andre estimatorer kunne væl-

ges, f.eks. kunne vækst i aktiver benyttes som alternativ til vækst i omsætningen, som indikator for 

virksomhedens vækst. På langt sigt bør der være en sammenhæng mellem omsætning og aktiver. 

Udover ovenstående mikro- og makroøkonomiske variable, som er opsummeret i tabel 3.6 ovenfor, 

benyttes regnskabsklasse som inddelingskriterie. Dette betyder, at virksomhedernes regnskabsklasse 
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ikke benyttes som forklarende faktor, men udover at lave regressionerne på hele populationen, laves de 

også inden for hver regnskabsklasse, hvorfor regnskabsklasse er medtaget i tabel 3.6, men i kursiv. 

Observationerne inden for de to regnskabsklasser er til tider forskellige, men inden for hver regnskabs-

klasse er der en højere grad af homogenitet blandt observationerne, derfor er denne underinddeling 

foretaget. 

Virksomhederne er inddelt efter den regnskabsklasse de ville have tilhørt, såfremt virksomheden ikke var 

børsnoteret. Da alle børsnoterede virksomheder uanset størrelse indgår i regnskabsklasse D, foretages 

denne opdeling uden hensyntagen til denne regel. Regnskabsklasse A indeholder personligt ejede virk-

somheder, og da undersøgelsen baserer sig på børsnoterede selskaber, er der ingen klasse A virksomhe-

der med i undersøgelsen. Dette fører til, at virksomhederne inkluderet i undersøgelsen kan opdeles i 3 

regnskabsklasser; klasse B, C-mellemstore virksomheder samt C-store virksomheder. Hvor det ikke har 

været muligt at lave nogle regressioner for regnskabsklasse B, idet denne population kun udgør 2 obser-

vationer. 

Variablerne bruges fremadrettet for at analysere påvirkningen fra de forskellige variable på værdiansæt-

telserne fra aktiemarkedet og fra cirkulæremodellen, og derved bliver det muligt at undersøge om vari-

ablerne påvirker de to værdiansættelser forskelligt. Det undersøges, hvorvidt de forskellige variable er 

signifikant forskellige fra 0, da de således er i stand til at bidrage signifikant til forklaringen af variansen 

mellem værdiansættelserne fra aktiemarkedet og cirkulæret, og derved påvirker variablen de to værdi-

ansættelser forskelligt. I tabel 3.7 nedenfor ses et uddrag af regressionsanalysen fra Excel. 

Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarin

gsgrad 

(R²)

Antal 

observati

oner

Konstantled -7,46528E+11 1,99E+11 -3,75345 0,000196 0,501622 487

Tid 369501147,3 99397751 3,717399 0,000225 0,501622 487

Udvikling i BNP (3 årig vækst) 65447556310 1,9E+10 3,440104 0,000632 0,501622 487

Udvikling i OMX C20 (ét årig vækst) 618677368,1 2E+09 0,310086 0,756631 0,501622 487

Udvikling i omsætning (3 årig vækst) 1360249066 1,13E+09 1,20425 0,229086 0,501622 487

Afkastningsgrad 38616707832 7,44E+09 5,193209 3,06E-07 0,501622 487

EBIT 4,234057322 0,215889 19,61222 2,47E-63 0,501622 487

Tabel 3.7: Uddrag fra regressionsanalyse, bilag 17. 

Tabel 3.7 viser, at både udviklingen i OMX C20 og omsætningen ikke er signifikant forskellige fra 0, da p-

værdierne er over 0,05. De medvirker, derfor ikke til at forklare variationen i væsentlig grad. Fortegnene 

for begge variable er positive, hvorved cirkulæret værdiansætter en stigning i variablerne lavere end 

aktiemarkedet. Da variablerne testes ikke signifikant forskellige fra 0, kan det ikke konkluderes om æn-

dringer i disse variable værdiansættes forskelligt af cirkulæret og aktiemarkedet, eller om effekten skyl-
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des usikkerhed fra undersøgelsen. Derimod er specielt afkastningsgraden og EBIT-niveauet signifikant 

forskellige fra 0, og derved er disse to variable medvirkende til at forklare variationen mellem værdian-

sættelserne fra aktiemarkedet og cirkulæret. For begge variable er koefficienten positiv, hvilket betyder 

at cirkulæret værdiansætter en forøgelse af variablen lavere end aktiemarkedet. Cirkulæret har derved 

en tendens til at værdiansætte en permanent stigning i afkastningsgraden og EBIT-niveauet lavere end 

aktiemarkedet. Analysen af EBIT-niveauet understøtter, derved konklusionen fra tidligere, om at cirkulæ-

ret generelt undervurderer store virksomheder. 

Af de makroøkonomiske faktorer ses det af fortegnet for den 3 årige udvikling i BNP, at ændringer i de 

makroøkonomiske forhold fra lav- til højkonjunktur og omvendt, påvirker værdiansættelserne forskelligt. 

Således undervurderer cirkulæret værdien af virksomheder i perioder med høj vækst i BNP (målt over en 

3 årig periode), og omvendt i perioder med lav eller negativ vækst i BNP. Samtidig betyder den lave p-

værdi for variablen ”tid”, at også denne variabel i nogen grad er i stand til at forklare afvigelserne mellem 

aktiemarkedet og cirkulæret. Derved bliver afvigelserne mellem cirkulæret og aktiemarkedet større over 

tid, hvilket er uhensigtsmæssigt hvis cirkulæremodellen ikke tilpasses over tid. 

Variablerne i tabel 3.7 er i stand til at forklare 50,2 pct. af afvigelserne mellem cirkulæremodellen og 

aktiemarkedet. Tabellerne 3.8 og 3.9 nedenfor viser variablerne fra tabel 3.6 i forhold til virksomhederne 

i henholdsvis regnskabsklasse C-mellemstore og C-store, individuelt. 

Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarin

gsgrad 

(R²)

Antal 

observati

oner

Konstantled -1811540611 3,78E+09 -0,4789 0,633615 0,251556 72

Tid 932917,699 1885492 0,494787 0,622419 0,251556 72

Udvikling i BNP (3 årig vækst) 74066387,78 3,23E+08 0,229565 0,81915 0,251556 72

Udvikling i OMX C20 (ét årig vækst) -3422558,56 26917478 -0,12715 0,899214 0,251556 72

Udvikling i omsætning (3 årig vækst) 142984,7061 17712172 0,008073 0,993584 0,251556 72

Afkastningsgrad -292388705 1,66E+08 -1,76439 0,082365 0,251556 72

EBIT -0,540394248 0,149344 -3,61845 0,00058 0,251556 72

Tabel 3.8: Uddrag fra regressionsanalyse inden for C-mellemstore virksomheder, bilag 18. 

For de mellemstore virksomheder er det ændringer i variablen EBIT, der værdiansættes forskelligt af 

aktiemarkedet og cirkulæret, og delvist afkastningsgraden. Hvorvidt afkastningsgraden værdiansættes 

forskelligt afhænger af om, der testes på et 90 pct. eller 95 pct. signifikansniveau. For denne gruppe af 

virksomheder tillægger cirkulæremodellen ændringer i disse variable mere værdi end aktiemarkedet. 

Såfremt aktiemarkedet vurderer værdien af virksomhederne højere end cirkulæret, så vil en stigning i 

enten afkastningsgraden eller EBIT have tendens til at minimere denne forskel. Hvis cirkulæret derimod 
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vurderer værdien af virksomhederne højere end aktiemarkedet, vil denne forskel blive større ved en 

stigning i variablerne. 

Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarin

gsgrad 

(R²)

Antal 

observati

oner

Konstantled -7,64693E+11 2,3E+11 -3,3306 0,000946 0,498026 413

Tid 378216043,1 1,15E+08 3,29582 0,001068 0,498026 413

Udvikling i BNP (3 årig vækst) 72764899143 2,22E+10 3,284777 0,001109 0,498026 413

Udvikling i OMX C20 (ét årig vækst) 727477792,5 2,38E+09 0,305598 0,760067 0,498026 413

Udvikling i omsætning (3 årig vækst) 1823183748 1,33E+09 1,370577 0,171264 0,498026 413

Afkastningsgrad 41207669682 8,47E+09 4,866607 1,63E-06 0,498026 413

EBIT 4,204503552 0,235413 17,8601 4,56E-53 0,498026 413

Tabel 3.9: Uddrag fra regressionsanalyse inden for C-store virksomheder, bilag 19. 

Det er de samme variable med samme fortegn, der er i stand til at forklare afvigelserne for virksomhe-

derne i regnskabsklasse C-store, som tilfældet var for hele populationen. Såfremt cirkulæret undervurde-

rer værdien af virksomhederne, vil denne forskel blive større ved stigning i variablerne, og det modsatte 

hvis cirkulæret overvurderer værdien af virksomhederne i forhold til aktiemarkedet. 

Generelt har cirkulæret tendens til at undervurdere værdien af ændringer i de makroøkonomiske for-

hold, virksomheder er underlagt. Dette er dog specielt gældende for store virksomheder, for mellemsto-

re virksomheder kan denne tendens ikke bekræftes. Årlige ændringer i aktieindekset OMX C20 kan ikke 

kobles til systematiske sammenhænge med forskellen mellem aktiemarkedet og cirkulæret, som det 

ellers var forventet. Dette ses da p værdien på 0,76 er lang fra grænsen på 0,05. 

Af de mikroøkonomiske variable kan det ikke bekræftes, at aktiemarkedet og cirkulæret værdiansætter 

vækstvirksomheder specielt forskelligt. Det virker derimod som om, at profitabiliteten værdiansættes 

forskelligt, og meget profitable virksomheder undervurderes af cirkulæret i forhold til aktiemarkedet, og 

vice versa for virksomheder med lavere rentabilitet. Samtidig vurderer cirkulæremodellen virksomhe-

dernes størrelse målt på EBIT-niveau som havende en mindre påvirkning på virksomhedernes værdi, end 

aktiemarkedet. 

Det skal bemærkes, at ovenstående analyse omhandler forholdet mellem cirkulæret og aktiemarkedet 

gældende for mellemstore og store virksomheder. Desværre har det ikke været muligt at lave analysen 

for mindre virksomheder. Men forskellene mellem cirkulæremodellen og aktiemarkedet er størst ved 

værdiansættelse af store virksomheder. 
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3.6 Test af cirkulæremodellen ved relative afvigelser 

Der er ovenfor foretaget regressioner på nominelle afvigelser, men det er også interessant at undersøge 

hvordan modellen klarer sig, når der testes på de relative afvigelser. Analysen af de relative afvigelser 

starter i tabel 3.2 og området uddybes i dette afsnit. men her undersøges udelukkende de resultater, der 

relaterer sig til en kapitaliseringsfaktor på 4,5. 

Tabel 3.10 viser en regnskabsopdelt oversigt, hvor man kan se om virksomhederne regnet via cirkulæret 

er prisfastsat på niveau med markedet eller om de er henholdsvis over- eller undervurderet. Inddelingen 

er lavet på baggrund af virksomhedernes markedsværdi af egenkapitalen.  

Prisen regnet via cirkulæremodellen kategoriseres på niveau med aktiemarkedet når den estimerede 

værdi af egenkapitalen ifølge cirkulæret er inden for intervallet +/- 35 pct. af markedsværdien ifølge 

aktiemarkedet. Såfremt cirkulæret estimerer værdien af virksomhedens egenkapital under dette inter-

val, er virksomheden markeret som værende undervurderet i tabel 3.10, og omvendt for virksomheder 

der overvurderes. 

Hele populationen, 487 virksomheder Antal virksomheder Antal virksomheder, pct.

Undervurderet 253 52

Niveau med aktiemarkedet 199 41

Overvurderet 35 7

Virksomheder i regnskabsklasse B 2 100

Undervurderet 0 0

Niveau med aktiemarkedet 2 100

Overvurderet 0 0

Virksomheder i regnskabsklasse C-mellemstore 72 100

Undervurderet 5 7

Niveau med aktiemarkedet 56 78

Overvurderet 11 15

Virksomheder i regnskabsklasse C-store 413 100

Undervurderet 248 60

Niveau med aktiemarkedet 141 34

Overvurderet 24 6

Tabel 3.10: Fordeling af virksomheder med regnskabsklasse som underinddeling. 

Resultatet for observationer tilhørende regnskabsklasse C-mellemstore er igen, ligesom i tilfældet med 

regressionsanalysen, specielt interessante. I denne regnskabsklasse er cirkulæremodellen i 78 pct. af 

tilfældene i stand til at ramme inden for værdien af aktiemarkedet, med maksimale afvigelser på +/- 35 

pct. I modsætning hertil er modellen kun i stand til at gøre dette i 34 pct. af tilfældene for virksomheder i 

regnskabsklasse C-store virksomheder. Dette underbygger, at cirkulæret er i stand til at estimere værdi-

en af mellemstore virksomheder væsentlig bedre end for større selskaber. 
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Aggregeres markedsværdien af virksomhederne for samtlige 487 virksomheder, og sammenlignes dette 

med summen af de beregnede estimerede markedsværdier fundet via cirkulæret, undervurderer cirku-

læret værdien i forhold til aktiemarkedet, idet markedsprisen på de 487 virksomheder tilsammen giver 

3523 mia. kr., mens cirkulæret samlet set kun prisfastsætter de samme 487 observationer til 1568 mia. 

kr. Der er derved på et aggregeret niveau tale om en faktorværdi på 2,25, hvilket indikerer at cirkulære-

værdien bør øges med ca. 125 pct. for, på et overordnet niveau, at matche markedspriserne. Det frem-

går af tabel 3.10, at der findes klart flest værdiansættelser i regnskabsklassen C-store og da 60 pct. af 

disse er undervurderet er det ikke overraskende, at modellen på et aggregeret niveau også undervurde-

rer værdien. En afvigelse på 125 pct. på et aggregeret niveau kan virke voldsomt, men det bør erindres, 

at cirkulæret er tiltænkt primært mindre virksomheder. 

Cirkulærets værdi Markedsværdi Faktor værdi

regnskabskabsklasse B (2 virk.) 188.607.651                          244.945.000                                       1,30

regnskabskabsklasse C mellemstore (72 virk.) 10.153.039.351                    10.625.206.016                                 1,05

regnskabskabsklasse C store (413 virk.) 1.557.781.535.562              3.512.091.675.759                           2,25

Markedsværdi for alle 487 observationer 1.568.123.182.564              3.522.961.826.775                           2,25

Tabel 3.11: Virksomhedernes værdi aggregeret jf. cirkulæret og aktiemarkedet, regnskabsklasseopdelt. 

Det fremgår af tabel 3.11, hvordan indflydelsen fra regnskabsklasse C-store påvirker det samlede billede. 

Hvis man i samme tabel ser bort fra det helt overordnede niveau og i stedet holder fokus på regnskabs-

klasse C-mellemstore fremgår det, at cirkulæret formår, at prissætte virksomheder i denne regnskabs-

klasse bedre. Man bør dog være forsigtig med at drage konklusioner på dette aggregerede betragtnings-

niveau alene. Selvom resultatet er opsigtsvækkende skal man være opmærksom på, at det kan være at 

cirkulæret rammer lige mange gange forbi målet på begge sider af værdien fra aktiemarkedet således, at 

afvigelserne opvejer hinanden, hvorved det aggregerede resultat let kan blive misvisende. 

Følsomhedsanalysen i tabel 3.12 indikerer cirkulærets evne til at prisfastsætte virksomhederne i forhold 

til aktiemarkedet under forskellige antagelser omkring acceptabelt intervalniveau. Vi har tidligere arbej-

det med et interval med +/- 35 pct. I tabel 3.12 varierer intervallet. Cirkulærets evne til at ramme mar-

kedsværdierne opdeles stadig i 3 forskellige kategorier. Hvis cirkulærets værdi afviger med mindre end 

+/- det acceptable niveau klassificeres afvigelsen som værende acceptabel og markeres med teksten 

”ens”. I de tilfælde hvor cirkulæret overvurderer værdien med mere end det acceptable interval, er det 

illustreret med teksten ”over”, mens en undervurdering på mere en det acceptable interval markeres 

med teksten ”under”. 
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Med tabel 3.12 opnås et bedre overblik over cirkulærets evne til at matche markedsværdier. Det kan nu 

ses, at det fine aggregerede resultat for virksomheder af typen C-mellemstore med afvigelse på kun 5 

pct. jf. tabel 3.12 er hjulpet godt på vej af forholdsvist lige store mængder af over- og undervurderinger. 

Ved et interval på +/-5 pct. ses det, at cirkulæret i 13 pct. af tilfældene formår at prissætte virksomhe-

derne i regnskabsklasse C-mellemstore på niveau med aktiemarkedet. 

under "ens" over under "ens" over under "ens" over under "ens" over

0,05 79% 5% 16% 84% 4% 12% 50% 13% 38% 50% 0% 50%

0,1 75% 11% 14% 81% 9% 10% 40% 26% 33% 50% 50% 0%

0,15 71% 16% 13% 79% 11% 10% 29% 40% 31% 50% 50% 0%

0,2 67% 23% 10% 74% 18% 8% 26% 56% 18% 50% 50% 0%

0,25 62% 29% 9% 70% 23% 7% 21% 63% 17% 50% 50% 0%

0,3 57% 35% 8% 65% 29% 6% 13% 71% 17% 0% 100% 0%

0,35 52% 41% 7% 60% 34% 6% 7% 78% 15% 0% 100% 0%

0,4 46% 47% 7% 54% 41% 5% 4% 82% 14% 0% 100% 0%

0,45 40% 54% 6% 47% 48% 5% 3% 83% 14% 0% 100% 0%

0,5 33% 61% 6% 39% 56% 5% 0% 88% 13% 0% 100% 0%

0,6 22% 74% 5% 25% 70% 4% 0% 92% 8% 0% 100% 0%

0,7 10% 85% 5% 12% 84% 4% 0% 92% 8% 0% 100% 0%

0,8 4% 93% 4% 4% 92% 3% 0% 94% 6% 0% 100% 0%

0,9 1% 96% 4% 1% 96% 3% 0% 94% 6% 0% 100% 0%

0,95 0% 97% 3% 0% 97% 3% 0% 96% 4% 0% 100% 0%

Acceptabel 

interval +/- 

Alle regnskabsklasser       

487 observationer

Regnskabsklasse C store 

413 observationer

Regnskabsklasse C mellemstore 

72 observationer

Regnskabsklasse B           

2 observationer

Tabel 3.12: Følsomhedsanalyse af cirkulæremodel med forskellige niveauer for acceptabelt interval. 

En anden bemærkelsesværdig information, som bør inddrages fra ovenstående tabel er, at selv ved et 

interval på +/- 95 pct. er der stadig enkelte virksomheder, som ikke ligger inden for det acceptable inter-

val. Helt konkret drejer det sig om 13 virksomheder i regnskabsklassen C-store og 3 virksomheder i 

regnskabsklassen C-mellemstore. I disse 16 tilfælde overvurderer cirkulæret værdien med mere en 100 

pct. Man skal op på et interval på +170/-95 pct. før samtlige C-mellemstore virksomheder indgår i det 

navngivne interval ”ens”. For virksomhederne i C-store skal intervallet op på +810/-95 pct. for at undgå 

outliers. I vores undersøgelse med 487 observationer sker det altså i 0,3 pct. af tilfældene, at cirkulæret 

overvurderer virksomhederne med mere end 100 pct. og den største overvurdering er på omkring 810 

pct. højere end værdien fra aktiemarkedet. Selvom disse outliers forekommer sjældent bør man være 

opmærksom på, at man med en cirkulæreberegning kan risikere at prisfastsætte virksomheder med 

værdier, som ligger meget langt fra virkelighedens værdi. De store afvigelser kan dog også skyldes, at der 

ved målinger på relative afvigelser kan forekommer store relative afvigelser uden at de nominelle afvi-

gelser er store. 

I testen af de nominelle afvigelser mellem aktiemarkedet og cirkulæret via regressionsanalysen havde 

tiden en begrænset indflydelse som forklarende variabel, i figur 3.4 forekommer lidt det samme møn-



 

ster. Dog ser det alligevel ud som om modellen specielt i perioden efter 2004 prisfastsætter få virkso

heder inden for det acceptable niveau.

Figur 3.4: Antallet af acceptable og u

Fra tabel 3.13 fremgår det, at en stor andel af virksomhederne de seneste år er blevet undervurderet

med mere end 35 pct. Signalet kan tolkes på flere måder, men det bør nævnes

af observationer i sig selv har en reducerende effekt på dokumentationselementet i de observerede

tendenser som her foreligger.

Antal andel i %

1986 0 0%

1987 0 0%

1988 0 0%

1989 0 0%

1990 0 0%

1991 3 38%

1992 1 11%

1993 2 20%

1994 3 8%

1995 0 0%

1996 2 5%

1997 1 2%

1998 6 10%

1999 3 6%

2000 2 7%

2001 4 14%

2002 2 10%

2003 3 12%

2004 1 3%

2005 2 8%

2006 0 0%

2007 0 0%

Overvurdering over 

35%Årstal 

Tabel 3.13: Følsomhedsanalyse
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ster. Dog ser det alligevel ud som om modellen specielt i perioden efter 2004 prisfastsætter få virkso

heder inden for det acceptable niveau. 

Figur 3.4: Antallet af acceptable og uacceptable cirkulærevurderinger. 

at en stor andel af virksomhederne de seneste år er blevet undervurderet

med mere end 35 pct. Signalet kan tolkes på flere måder, men det bør nævnes

g selv har en reducerende effekt på dokumentationselementet i de observerede

tendenser som her foreligger. 

andel i % Antal andel i % Antal andel i % Antal obs.

2 50% 2 50%

1 100% 0 0%

1 100% 0 0%

1 100% 0 0%

1 100% 0 0%

0 0% 5 63%

2 22% 6 67%

1 10% 7 70%

18 47% 17 45%

12 43% 16 57%

13 34% 23 61%

20 35% 36 63%

31 53% 22 37%

25 52% 20 42%

13 43% 15 50%

11 38% 14 48%

10 50% 8 40%

14 54% 9 35%

15 47% 16 50%

5 20% 18 72%

2 12% 15 88%

1 20% 4 80%

Antal ob-

servationer.

Overvurdering over Afvigelser inden for 

+/- 35%

undervurdering 

med mere end 35%

Tabel 3.13: Følsomhedsanalyse af cirkulæremodel opdelt efter år. 
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Det umiddelbare indtryk af den store mængde undervurderede virksomheder, kan antyde at cirkulæret 

givetvis har været i stand til at spotte en boble i aktiemarkedet, som var under optræk. Før begejstringen 

bliver alt for stor og cirkulæret bliver udnævnt som analytikerens fornemste værktøj til at spotte fremti-

dige, bobler henledes til en anden plausibel forklaring. Det forekommer ikke utænkeligt, at Account 

Data, der ikke er helt opdateret med rapporteringen af især nyere regnskaber, opdaterer deres database 

således at de store virksomheder medtages først. Det er tidligere vist, at størrelsen af virksomheden har 

betydning for sandsynligheden for om cirkulæret under- eller overvurderer virksomhederne. Hvis Ac-

count Data i de nye år primært har medtaget de største virksomheder kan dette muligvis være årsagen 

til, at cirkulærets undervurderingsrate er så høj. 

En yderligere redegørelse af sammenhæng mellem størrelse og pris forekommer, hvis man går bag om 

tallene i tabel 3.2 i tilfældet med en kapitaliseringsfaktor på 50. Med dette meget høje kapitaliseringsfak-

torniveau, er der stadig 4 pct. eller 18 observerede tilfælde, hvor cirkulæret undervurderer prisen i 

forhold til markedet. I tabel 3.14 kan man se de 18 observationer. 

År Virksomhed År Virksomhed År Virksomhed 

1993 Bodilsen Holding A/S 1997 Skako Industries A/S 2000 Radiometer A/S

1994 Silcon A/S 1997 Rockwool International A/S 2000 Navision A/S

1994 Flugger A/S 1998 DSV A/S 2001 Navision A/S

1994 Auriga Industries A/S 1999 Columbus IT Partner A/S 2001 Falck A/S

1996 Auriga Industries A/S 2000 Vestas Wind Systems A/S 2006 Carlsberg A/S

1996 Novo Nordisk A/S 2000 Skako Industries A/S 2006 Bang & Olufsen A/S         
Tabel 3.14: Virksomheder hvor cirkulæret undervurderer prisen trods en kapitaliseringsfaktor på 50. 

Samtlige 15 virksomheder som indgår blandt disse 18 observationer er i regnskabsklassen C-store og en 

væsentlig del af virksomhederne i tabellen ovenfor har enten været eller er blandt OMX C20. Dette 

falder godt i tråd med vores tidligere resultater om, at store virksomheder har relativt mere goodwill. 

Det tyder på, at mængden af goodwill stiger i takt med, at selskabets aktie bliver mere likvid. 

I forlængelse af diskussionen omkring cirkulærets evne til at spotte kriser gøres der opmærksom på, at 

antallet af cirkulæreovervurderinger fordobles i 2001 (14 pct.) i forhold til 2000 (7 pct.). Antallet af ob-

servationer er igen for få til at videnskabeliggøre hvorvidt cirkulæret kan anvendes til at forklare om 

markedet er præget af bobler eller ej, men stigningen skyldes muligvis, at IT-krakkets indvirkning på 

markedspriserne har gjort det lettere at overvurdere markedsværdien med mere end 35 pct. via cirkulæ-

remetoden. 
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3.7 Delkonklusion 

I dette kapitel er det blevet undersøgt, hvor godt cirkulæret er til at værdiansætte virksomheder, samt 

om der er visse situationer, hvor cirkulæret er bedre end andre. Cirkulæret er bedre til at værdiansætte 

mellemstore virksomheder frem for store virksomheder. Desværre har det ikke været muligt at teste 

cirkulæret på virksomheder i regnskabsklasse B grundet manglende observationer i denne regnskabs-

klasse. 

Under antagelse at den treårige vækst i BNP kan anvendes om indikator for høj og lavkonjunkturer er 

forskellen mellem aktiemarkedet og cirkulæret størst ved henholdsvis toppen og bunden af en høj- og 

lavkonjunktur. Yderligere har cirkulæret en tendens til at undervurdere virksomheder med høj profitabi-

litet, og modsat for virksomheder med lav profitabilitet. Der findes dog ingen sammenhæng mellem 

vækst og konsekvent over- eller undervurdering fra cirkulærets side. 
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Kapitel 4 

I dette kapitel analyseres hvorledes cirkulæremodellen opfører sig i forhold til en DCF-model. DCF-

modellen er blandt de mest benyttede værdiansættelsesmodeller i praksis12 og derfor har vi fundet det 

hensigtsmæssigt at benchmarke cirkulæremodellen imod denne kapitalværdibaserede model. For at 

muliggøre denne sammenligning er opstillet et eksempel på en virksomhed som regnes via både DCF- og 

cirkulæremodellen. Virksomhedens resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse kan ses i bilag 

3-5. Casevirksomheden der værdiansættes, er fiktiv og udarbejdes med det formål at repræsentere en 

standardvirksomhed som kan anvendes som grundlag for følsomhedsanalyserne i kapitlet. Med følsom-

hedsanalyserne ønskes at undersøge, hvordan de to modeller reagerer overfor ændringer i omsætnings-

vækst, EBITDA-margin og afkastkrav. 

4.1 Opstilling og værdiansættelse af casevirksomhed 

Eksemplet er simplificeret ved at ensarte virksomhedens nøgletal i både den historiske og budgetterede 

periode. Herved bliver det muligt at sammenligne DCF-modellen, der baserer sig på ex-ante data, med 

cirkulæremodellen, der er baseret på ex-post data. 

Omsætningsvæksten kan ikke på lang sigt vokse hurtigere end markedet, idet den derved til sidst vil 

udgøre selve markedet. Ud fra dette argument er væksten i terminalperioden sat til 3 pct. og for simpel-

hedens skyld anvendes også denne sats i den historiske og budgetterede periode. 

Man kan se i bilag 3, at mange af forudsætningerne fungerer som en funktion af omsætningen. Der vil 

ikke altid være en direkte sammenhæng herimellem, men vi finder forudsætningen fornuftig nok til at 

den kan anvendes for casevirksomheden. I bilag 5 kan man se at afkastningsgraden ligger på 10 pct. 

Afkastningsgranden kan med inspiration fra Du-Pont pyramiden dekomponeres ud på en omsætningsha-

stighed på 1,11 og en overskudsgrad på 9 pct. Nøgletallene er ens i hele perioden, idet vi lader forud-

sætningerne fra år til år gentage sig. Det samme gør sig gældende for kapitalstrukturen, der består af 

73,5 pct. egenkapital og 26,5 pct. gæld i hele perioden. I tilfælde hvor kapitalstrukturen ikke er konstant 

opfyldes forudsætningerne for WACC ikke, hvorfor det i sådanne senarier i stedet anbefales at anvende 

APV-modellen. Vi mener, at nøgletallene ovenfor samt de øvrige tal på de efterfølgende sider er tilpas 

standardiserede til at kunne anvendes som basisscenarie i følsomhedsanalysen. I pengestrømsopgørel-

sen fra bilag 5 bør det bemærkes, at beregningen af den nettorentebærende gæld ikke fratrækkes likvi-

diteten. Dette baseres på antagelsen om, at alt likviditeten i selskabet relaterer sig til driften. 

                                                           
12 Rådgivningsudvalget (2002), s 14. 
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Ved udarbejdelsen af en værdiansættelse via DCF-modellen er det nødvendigt at beregne virksomhe-

dens WACC. WACC’en er det vægtede gennemsnit af virksomhedens kapitalomkostninger og udtrykker 

den forrentning virksomheden som minimum skal generere for, at det svarer til den risiko, som virksom-

hedens aktiver bærer. WACC’en findes vha. følgende formel13: 

 

N6OO � P Q -1 ( 7. Q >
R * � Q 9

R 

 

begrebsforklaring 
rd = lånerente på gælden D/V = gældsandelen opgjort efter markedsværdier

 re = ejernes afkastkrav  E/V = egenkapitalandelen

T = skattesatsen

Tabel 4.1: Begrebsforklaring af elementerne i WACC. 

Ved fremskaffelsen af de underliggende variable som bidrager til den samlede WACC har vi bl.a. fundet 

inspiration i artiklen Holm, Petersen og Plenborg (2005)14 som giver indsigt i dansk praksis inden for 

værdiansættelse af unoterede selskaber. 

4.1.1 Lånerente 

De fleste amerikanske lærebøger antager i deres eksempler, at virksomhederne kan låne til den risikofrie 

rente fordi, der tages udgangspunkt i meget store selskaber. Vi mener ikke denne forhandlingsstyrke kan 

overføres til små og mellemstore danske unoterede selskaber. Vi har derfor antaget, at selskabet kan 

låne til den risikofrie rente plus 1 pct.-point. I et senere afsnit vedr. den risikofrie rente er der redegjort 

for en risikofri rente på 4 pct., og derfor vil virksomhedens lånerente være 5 pct. for casevirksomheden. 

4.1.2 Skattesatsen 

Skattesatsen er sat til 25 pct. Vi mener det er en rimelig antagelse at selskabets effektive skattesats ligger 

tæt på selskabsskattesatsen i Danmark, hvorfor de to satser er identiske. 

4.1.3 Gældsandelen 

Ifølge en respondent i artiklen Holm, Petersen og Plenborg (2005) er den optimale kapitalstruktur på 

tværs af virksomheder en gældsandel på 30 pct. og egenkapitalandel på 70 pct. Casevirksomheden har 

en kapitalstruktur på 27,5 pct. gæld og 72,5 pct. egenkapital, opgjort på markedsværdier. Der er foreta-

get mange undersøgelser på området, men det er vanskeligt på baggrund af disse at sige noget entydigt. 

                                                           
13 Brealey, Myers & Allen (2006), side 461. 
14 Holm, Petersen & Plenborg (2005). 
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Renteskatteskjoldet bevirker at gæld er en attraktiv finansieringsform, men i disse tider med finanskrise 

og pres på likviditeten, ser vi også hvordan en for stor gældsandel, kan skabe financial distress og være 

særdeles uhensigtsmæssig. Med en gældsandel på 27,5 pct. udnyttes renteskatteskjoldet uden at gå for 

meget på kompromis med virksomhedens soliditetsgrad og derfor finder vi denne kapitalstruktur hen-

sigtsmæssig til anvendelse i vores caseeksempel. Metoden som anvendes løser en praktisk problemstil-

ling, men kan kritiseres for at være for generel. Det er ikke nok blot at se på afvejelsen mellem renteskat-

teskjoldet og konkursrisikoen, for at definere en god target debt ratio. Trade-off teorien har med succes 

kunnet forklare at der er forskel på target kapitalstruktur mellem brancher15. I en højteknologisk vækst 

virksomhed med mange risikofyldte og immaterielle aktiver vil andelen af gæld typisk være mindre end i 

eksempelvis et ejendomsselskab, hvor banken kan tage pant i det underliggende aktiv. Dette taler imod 

at anvende den samme target kapitalstruktur på alle selskaber. 

4.1.4 Egenkapitalandel 

Ovenfor er gældsandelen defineret, og da en virksomhed enten finansiere sig via gæld eller egenkapital 

må det gælde at egenkapitalandelen i vores selskab er (1-0,265) dvs. 73,5 pct. 

4.1.5 Ejernes afkastkrav 

Ejernes afkastkrav kan beregnes ved hjælp af CAPM-modellen, som ser således ud16: 

� � ST * I�-9-SU. ( ST. 

 

Hvor: FR er den risikofrie rente, MR  er markedsrenten og Eβ  er beta equity 

FR Beskriver den risikofrie rente og jf. Holm, Petersen og Plenborg (2005) er der blandt praktikere bred 

enighed om at anvende en 10-årig dansk statsobligation som udtryk for den risikofrie rente. Af figur 4.1 

fremgår at den 10-årige danske statsobligation i nyere tid svinger omkring 4 pct., hvorfor 4 pct. er blevet 

brugt som den risikofrie rente i dette kapitel. 

                                                           
15 Brealey, Myers & Allen (2006), side 489. 
16 Brealey, Myers & Allen (2006), side 452. 
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Figur 4.1: Rente på den 10 årige danske statsobligation17. 

Markedsrenten bestemmes, som den risikofrie rente tillagt en risikopræmie. Blandt mange økonomer og 

finansielle ledere er der præcedens for at definere risikopræmien på baggrund af et langsigtet historisk 

afkast18. I USA har risikopræmien ligget på omkring 7,8 pct. baseret på en gennemsnitsmåling i perioden 

fra 1900-200319. Andre amerikanske risikomeningsmålinger har dog påvist, at risikopræmien snarere bør 

ligge mellem 5,5 pct. og 7 pct.20 I et effektivt marked skulle man tro at risikopræmier på tværs af lande-

grænser ville være forholdsvis ens, men i Danmark har man også fortaget risikopræmieundersøgelser og 

disse viser at der typisk anvendes en noget lavere risikopræmie i Danmark. Det er valgt at tage udgangs-

punkt i de danske undersøgelser21 og anvende en risikopræmie på 4,5 pct. Den lavere risikopræmie 

bevirker, at virksomhedens værdi bliver højere, da diskonteringsfaktoren bliver mindre. 

Eβ beskriver aktivets systematiske risiko, og måler denne risiko i forhold til markedets risiko. En beta-

værdi over 1 betyder, at det underliggende aktiv har en risiko som er større end markedsrisikoen. På 

samme måde er en Beta under 1 ensbetydende med, at aktivets risiko er lavere end risikoen på marke-

det. Markedsporteføljen vil altid have en betaværdi på 1, da markedet har en identisk samvariation med 

sig selv. Vi har i eksemplet her anvendt en betaværdi på 1, da samvariationen mellem vores ”standard 

virksomhed” og markedet derved er identiske. 

En virksomhed som ikke er på børsen kan være vanskelig at sælge og denne illikviditet medgår i købers 

overvejelser ved en overtagelse. Illikviditeten skaber en ulempe for køber og dette kompenseres der 

                                                           
17 Kilde: Excelconnect. 
18 Brealey, Myers & Allen (2006), side 152. 
19 Brealey, Myers & Allen (2006) side 152-153. 
20 Welch (2000). 
21 Brealey, Myers & Allen (2006), side 152-153 og Holm, Petersen & Plenborg (2005). 
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typisk for ved enten at reducere markedsværdien af egenkapitalen med 23-35 pct.22 eller ved at tillægge 

CAPM-estimatet en illikviditetspræmie. Holm, Petersen og Plenborg (2005) finder frem til et illikviditets-

præmieniveau på 3 pct.-point, dette er brugt ved beregning af ejernes afkastkrav. Ejernes afkastkrav og 

virksomhedens vægtede kapitalomkostninger beregnes som anvist nedenfor. 

� � 0,04 * 1 Q -0,085 ( 0,04. � 0,085 

N6OO � 0,05 Q -1 ( 0,25. Q
0,265

1
* -0,085 * 0,03. Q

0,735

1
� 0,09446 

Det fremgår af formlen ovenfor at en WACC på 9,446 pct. benyttes. Virksomhedens fremtidige cash flow 

er derfor tilbagediskonteret med de 9,446 pct. og virksomhedens værdi via DCF-modellen er fundet til: 

Værdi budget periode 2.830.633

Værdi terminalperiode 7.982.449

Enterprise value 10.813.083

Nettorentebærende gæld 2.864.430

Estimeret værdi af egenkapital i t.kr. primo 2009 jf DCF-model 7.948.653

Tabel 4.2: Værdi af casevirksomhed ifølge DCF-modellen. 

Virksomhedens værdi er ligeledes regnet ud fra en EVA-tankegang, hvilket er opsummeret i tabel 4.3 

nedenfor. Det ses at de to modeller som forventet opnår samme resultat. 

Investerede kapital primo 9.548.100

PV af EVA-værdien i budgetperiode 331.145                    

PV af EVA-terminalværdi 933.837                    

Enterprise value 10.813.083              

Nettorentebærende gæld 2.864.430

Estimeret værdi af egenkapital i t.kr. primo 2009 jf EVA-model 7.948.653

Tabel 4.3: Værdi af casevirksomhed ifølge EVA-modellen. 

I tabel 4.4 er værdien af virksomheden regnet via cirkulæremodellen. Driftsherreløn er ikke fratrukket, 

da det antages, at der er tale om en virksomhed drevet i selskabsform, hvorved samtlige medarbejdere, 

samt eventuelt ansatte aktionærer modtager løn for deres arbejde. 

Vægtning 2006 2007 2008

Ebit 1.200.000 1.236.000 1.273.080

Vægtet resultat (divideret med 6) 1.248.540

Udviklingstensens 36.540

Resultat med udviklingstensens 1.285.080

Forrentning af aktiver (virksomhedsskattelovens §9 + 3%-point) 848.720

Rest til forrentning af goodwill 436.360

Kapitaliseringsfaktor 4,45

Den beregnede goodwill 1.941.802                

Bogførte værdi af egenkapitalen 6.683.670

Estimeret værdi af egenkapital i t.kr. primo 2009 jf DCF-modeljf Cirkulæremodel 2000-10 8.625.472                

Tabel 4.4: Værdi af casevirksomhed ifølge cirkulæremodellen. 

                                                           
22 Holm, Petersen & Plenborg (2005). 
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Cirkulæremodellens værdi afviger i eksemplet her kun begrænset fra værdien ifølge DCF og EVA-

modellen. Konkret udgør afvigelsen 676.819 kr. som svarer til en overvurdering på 8,5 pct., men man kan 

ikke alene på dette grundlag gå ud fra, at de to modellers resultat altid vil ligge så tæt. 

4.2 Følsomhedsanalyse af cirkulæremodellen i forhold til DCF-modellen 

I dette afsnit undersøges, hvordan ændringer i de underliggende faktorer og nøgletal påvirker virksom-

hedens værdi ved de to forskellige metoder (DCF- og cirkulæremodellen). Figurerne i afsnittet nedenfor 

illustrerer virksomhedens værdi i forskellige scenarier, og er udarbejdet med en antagelse om, at nøgle-

tallene i den historiske periode, er sammenfaldende med budgetperioden. Ændringer i nøgletallene 

finder således allerede sted i starten af den historiske periode. Såfremt det kun er nøgletallene i budget-

perioden, der ændres vil cirkulæremodellen være upåvirket af ændringerne, da modellen benytter et ex-

post betragtningsniveau. Det kan være problematisk i budgetmæssige sammenhænge blot at gentage 

den historiske udvikling, men i eksemplet her giver det god mening at teste cirkulæremodellen i et så 

simpelt og enkelt scenarie som muligt. 

4.2.1 Følsomhed ved ændringer i EBITDA-margin 

Figur 4.2 nedenfor illustrerer hvorledes ændringer i EBITDA-margin påvirker henholdsvis cirkulære- og 

DCF-modellen. 

        
Figur 4.2: Værdi af egenkapitalen ved ændring i EBITDA-margin. 

Det fremgår af figur 4.2, at hældningen på DCF-modellens linje er stejlere end hældningen på cirkulære-

modellens linje. Dette indikerer, at værdien fra DCF-modellen i højere grad påvirkes af EBITDA-niveauet. 

Det tyder på, at cirkulæremodellen værdiansætter en positiv ændring i EBITDA-marginen lavere end DCF-

modellen. Samtidig tyder det alt andet lige på, at cirkulæret overvurderer virksomheder med lav EBITDA-
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margin, og undervurderer virksomheder med høj EBITDA-margin, hvilket også fremgår af undersøgelser-

ne i afsnit 3.5.1. 

Cirkulæremodellen kan betragtes som en udvidet multipel, hvorfor modellens svagheder er beslægtet 

med multiplernes. Der justeres bl.a. ikke for forskelligheder i risiko og kapitalstruktur. Ligeledes behand-

les væksten anderledes. Multiplers anvendelighed afhænger samtidig af evnen til at identificere en 

normaliseret indtjening. Såfremt en virksomhed i et enkelt år oplever usædvanlig indtjening kan dette 

påvirke forsøget på at finde den normaliserede indtjening, og herved påvirke værdiansættelsen uhen-

sigtsmæssigt. Dette er nemmere at korrigere for i DCF-modellen, idet budgetperioden vurderes på års-

basis. Det er åbenlyst at cirkulæremodellen i ovenstående scenarier har sine begrænsninger, men det er 

mindre åbenlyst om cirkulæremodellen også i andre scenarier afviger meget fra den teoretisk korrekte 

DCF-værdi. Dette undersøges nærmere via en faktorforskel som er fundet ved at dele DCF-værdien med 

cirkulæreværdien i de forskellige scenarier. Den sekundære akse i højre side af figur 4.2 indikerer faktor-

forskellen mellem de to modeller. I de tilfælde hvor enten den ene eller begge værdiansættelsesmetoder 

kommer frem til en værdi under 0, er det fravalgt at udregne og illustrere faktorværdierne. Faktorværdi-

erne giver et let overblik over i, hvilke scenarier cirkulæremodellen over- og undervurderer værdien i 

forhold til DCF-modellen. Sammenhængene er som følger: 

Faktorværdi < 1: Cirkulæremodellen overvurderer virksomhedens værdi, da cirkulæreprisen er for høj 

Faktorværdi = 1: Cirkulæreværdien er identisk med DCF-værdien 

Faktorværdi > 1: Cirkulæremodellen undervurderer virksomhedens værdi, da cirkulæreprisen er for lav 

I eksemplet illustreret i figur 4.2 ovenfor, opleves en faktorforskel på 1 ved en EBITDA-margin på 18,9 

pct. og værdien mellem de to modeller er derfor identisk ved denne EBITDA-margin. Ideelt burde kurven, 

som illustrerer faktorforskellen, have været en ret linje med en hældning på 0 og en skæring med 2. 

aksen ved 1, da der således ville være fuldstændig overensstemmelse mellem de to modeller. Dette er 

ikke tilfældet og det ses, at cirkulæremodellen kun i et snævert interval formår, at prisfastsætte nogen-

lunde på niveau med DCF-modellen. I tabel 4.5 uddybes tallene som ligger til grund for figur 4.2. Tabellen 

giver en detaljeret indsigt i sammenhængene. 
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EBITDA margin Cirkulære model DCF model Faktorværdi

0 47.563                          -14.936.570       

0,025 1.238.939                    -11.758.067       

0,05 2.430.316                    -8.579.564         

0,075 3.621.692                    -5.401.061         

0,1 4.813.068                    -2.222.558         

0,125 6.004.444                    955.946               0,16

0,15 7.195.821                    4.134.449           0,57

0,175 8.387.197                    7.312.952           0,87

0,2 9.578.573                    10.491.455         1,10

0,225 10.769.949                 13.669.958         1,27

0,25 11.961.326                 16.848.461         1,41

0,275 13.152.702                 20.026.964         1,52

0,3 14.344.078                 23.205.468         1,62

0,325 15.535.454                 26.383.971         1,70

0,35 16.726.831                 29.562.474         1,77

0,375 17.918.207                 32.740.977         1,83

0,4 19.109.583                 35.919.480         1,88

0,425 20.300.959                 39.097.983         1,93

0,45 21.492.336                 42.276.486         1,97

0,475 22.683.712                 45.454.990         2,00

0,5 23.875.088                 48.633.493         2,04

1 53.097.337                 158.001.038      2,98         
Tabel: 4.5: Oversigt over værdier og faktorforskelle ved ændring i EBITDA-margin. 

Anskues cirkulæreværdien i tilfælde med EBITDA-margin under 12,5 pct. tillægger cirkulærmodellen 

virksomheden en positiv værdi, mens der ifølge DCF-modellen destrueres værdi, da overskuddet ikke 

opvejer de investeringer som væksten kræver. Det findes rimeligt at behovet for aktiver stiger i takt med 

at omsætningen øges, og selvom denne forøgelse af aktivmassen normalt ikke ville foregå helt så flyden-

de, er det valgt at lade aktiverne udgøre en fast del af omsætningen. Generelt er cirkulæremodellen 

mindre god til at håndtere udsving i EBITDA-margin. Når EBITDA-marginen er lav bør man være opmærk-

som på den problematik, der kan ligge i at nogle virksomheder reelt destruerer værdi til trods for at 

deres regnskabsmæssige resultat er positivt, og når EBITDA-marginen er høj undervurderer cirkulæret 

virksomhedens værdi. 

4.2.2 Følsomhed ved ændringer i omsætningsvæksten 

En anden udslagsgivende value driver er omsætningsvæksten. Det testes derfor hvordan udviklingen i 

omsætningen påvirker DCF- og cirkulæremodellen. Cirkulæremodellen er baseret på et princip, hvor man 

forsøger at forudsige fremtiden ud fra fortiden, og dette er i sig selv problematisk. Når virksomheden 

oplever et stort skift i forventningerne til væksten fremadrettet, resulterer det i at cirkulæremodellens 

værdi afviger kraftigt fra DCF-modellens værdi, idet cirkulæret er upåvirket af de forventede fremtidige 

skift. Cirkulæremodellen er ikke et hensigtsmæssigt værktøj til behandling af vækst, når tilgængelig 
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information kan indikere skift i vækstraterne i budgetperioden. I forbindelse med strategiske tiltag som 

produktionsudvidelse eller nedskæringer kan man, med en vis sandsynlighed, vurdere om dette får en 

positiv eller negativ indvirkning på omsætningspotentialet, og dermed inddrage denne viden i værdian-

sættelsen. Ved anvendelse af cirkulæremodellen afskærer man sig fra muligheden for at korrigere her-

for, hvilket er uhensigtsmæssigt. 

Det ønskes at teste om cirkulæremodellen kan værdiansætte virksomheder med stabile vækstrater. I 

figur 4.3 er vækstraterne, derfor i både den historiske og den budgetterede periode ens. I et sådant 

scenarie ses, at der især ved høje vækstrater er forskel på værdien af egenkapitalen i de to modeller. 

 
Figur 4.3: Værdi af virksomhed ved ændring i omsætningsvæksten. 

Af figur 4.3 ses at cirkulæremodellen har svært ved at håntere virksomheder med høje vækstrater, men 

det ser ud som om modellen klarer sig godt i intervallet med vækstrater mellem -0,5 og 0,1. De store 

værdiforskelle ved høje vækstrater gør det vanskeligt at vurdere de relative forskelle på resten af grafen, 

og derfor deles værdien af egenkapitalen fundet via DCF-modellen med cirkulæreværdierne. Herved 

findes en faktorforskel mellem de de to modeller, hvilket ses i figur 4.4 nedenfor. 

-

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

40.000.000 

-0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5

V
ir

ks
o

m
h

ed
en

s 
væ

rd
i 

Omsætningsvækst

Cirkulære model DCF model



Side 56 
 

 
Figur 4.4: Faktorforskelle ved ændringer i omsætningsvæksten. 

Det ses af figur 4.4 at de to modeller værdiansætter ens ved en vækstrate på 11 pct. samt ved en negativ 

vækst på 43 pct. Men afvigelserne imellem dette interval begrænser sig dog til en faktorværdi omkring 

0,82, hvilket svarer til at cirkulæremodellen maksimalt overvurderer værdien med op til 22 pct. Når 

vækstraterne i både den historiske og budgetterede periode er den samme, kan den årlige vækstrate 

halveres eller stige med op til 29 pct. uden, at man inden for dette interval oplever afvigelser i værdian-

sættelsen af egenkapitalen på over 25 pct. Med årlige vækstrater på mere end 29 pct. ses, at 

cirkulæremodellen undervurderer virksomhedens værdi med væsentligt mere end de 25 pct. På trods af 

at virksomheder med stor vækst undervurderes, tyder det på at de to værdiansættelsesmodeller bedre 

kan enes om prisfastsættelsen ved ændringer i omsætning end ændringer i EBITDA-marginen. 

Over en 40 års tidshorisont har det danske BNP gennemsnitlig udviklet sig med 2,4 pct. årligt23. I en 

helhedsbetragtning tyder det derfor på, at danske virksomheder historisk set har haft en moderat vækst 

og det er givet vis ikke et tilfælde at cirkulæremodellen netop i situationer med moderat vækst formår at 

matche DCF-værdien bedst. I hvert fald afviger de to modeller ikke meget fra hinanden i sådanne scena-

rier. 

Cirkulæremodellen formår at håndtere væksten i de fleste scenarier forholdsvist fornuftigt, men det er 

kun undersøgt ved udfald hvor en ændring i omsætningsvæksten betyder at samtlige budgetår oplever 

den samme vækstrateforskydning. En konstant vækstrate er sjældent realistisk, men det er omvendt 

svært at danne et overblik over de mange situationer med forskudte vækstrateændringer i budgetperio-

den. Det kan derfor ikke be- eller afkræftes om cirkulæret altid formår at håndtere omsætningsvækst 

                                                           
23 http://www.folketinget.dk/Samling/20021/spor_sv/S3462.htm 
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forholdsvis fornuftigt. Dette er i nogenlunde overensstemmelse med undersøgelsen i afsnit 3.5.1, hvor 

der heller ikke kunne bevises signifikante forskelle i de to modellers værdiansættelse af vækst. 

4.2.3 Følsomhed ved ændringer i omsætningsvækst og EBITDA-margin 

Ovenfor er det blevet belyst, hvordan ændringer i omsætningsvækst og EBITDA-margin påvirker model-

lernes resultat, når de ændres enkeltvis. I tabel 4.6 og 4.7 nedenfor er det via faktorværdier illustreret 

hvordan cirkulæremodellen klarer sig i forhold til DCF-modellen, når der både foretages justeringer i 

vækst og EBITDA-margin samtidig. Fremgangsmåden ved disse relative afvigelser går ud på at udregne en 

faktorværdi mellem værdiansættelsen ifølge DCF-modellen, og den estimerede markedsværdi ifølge 

cirkulæret. En faktorværdi på én er ens betydende med, at de to modeller værdiansætter virksomheder 

ens. En værdi over én betyder, at cirkulæret værdiansætter virksomheder til en lavere værdi end DCF-

modellen. Det modsatte er gældende for en faktorværdi under én, hvor den estimerede værdi af virk-

somheder, ifølge cirkulæret er højere end værdien ifølge DCF-modellen. 

Tabel 4.6 og 4.7 er farvelagt for at skabe et bedre overblik over, hvornår cirkulæremodellen klarer sig 

godt, mindre godt og dårligt. Felter uden farve illustrerer de situationer hvor de største afvigelser ople-

ves. I de tilfælde hvor en af de to modeller afviger med mere end det dobbelte af den anden, er feltet 

uden farve. Den lysegrå farve opleves i intervallet mellem den hvide og den mørkegrå, og det grå interval 

opleves i de situationer hvor værdien af cirkulæret ikke afviger med mere end +/-35 pct. af værdien 

regnet via DCF-modellen. 

I de situationer hvor faktorværdien er over 1 og cirkulæremodellen derfor undervurderer virksomhedens 

værdi er skrifttypen markeret med fed, hvorved det hurtigt kan ses om farvekategorien er baseret på en 

over- eller undervurdering. De tilfælde hvor værdien af egenkapitalen via DCF-modellen er negativ, er 

udskilt i tabel 4.7. Når faktorværdien er positiv i denne tabel er det et udtryk for at begge metoder kom-

mer frem til at værdien af virksomhedens egenkapital er negativ. De negative faktorværdier, som er 

farvet røde indikerer derimod at cirkulæremodellen tillægger virksomheder værdi selvom egenkapitalen 

via DCF er negativ og i disse scenarier er der tale om særligt fejlfyldte beregninger fra cirkulæremodel-

lens side. I tabel 4.7 ses at de negative faktorværdier forekommer når der er en lav, men positiv EBITDA-

margin. 

I det øverste venstre hjørne i tabel 4.6 kan ses negative faktorværdier, der ligeledes er markeret røde. 

Disse indikerer, at der forekommer situationer hvor egenkapitalen via DCF er positiv selvom man med 

cirkulæremodellens regnskabsmæssige tilgang kommer frem til det modsatte.
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-0,50     -0,45     -0,40     -0,35        -0,30      -0,25      -0,20     -0,15        -0,10        -0,05        -              0,05            0,10               0,15            0,20            0,25            0,30            0,35            0,40            0,45            0,50            

-0,10   8,90      -3,04     -0,96     -0,21        

-0,08   4,72      -9,90     -1,96     -0,61        

-0,05   3,33      11,52    -7,04     -1,82        -0,21      

-0,03   2,64      4,10      7,74      980,13     -3,19      

-       2,23      2,65      2,96      2,99          2,41       0,63       

0,03     1,95      2,03      1,99      1,79          1,40       0,77       

0,05     1,76      1,69      1,57      1,39          1,14       0,80       0,36      

0,08     1,61      1,47      1,34      1,19          1,02       0,81       0,56      0,26          

0,10     1,49      1,32      1,19      1,07          0,95       0,82       0,67      0,50          0,29          0,04          

0,13     1,40      1,21      1,09      0,99          0,91       0,82       0,74      0,64          0,54          0,41          0,26            0,09            

0,15     1,33      1,13      1,01      0,93          0,88       0,83       0,78      0,74          0,70          0,66          0,61            0,55            0,49               0,41            0,33            0,23            0,11            

0,18     1,26      1,06      0,95      0,89          0,85       0,83       0,82      0,82          0,82          0,84          0,86            0,88            0,92               0,97            1,02            1,09            1,16            1,26            1,36            1,48            1,62            

0,20     1,21      1,01      0,91      0,86          0,83       0,83       0,84      0,87          0,91          0,97          1,04            1,13            1,25               1,38            1,54            1,73            1,95            2,21            2,50            2,84            3,24            

0,23     1,17      0,96      0,87      0,83          0,82       0,83       0,86      0,91          0,98          1,07          1,19            1,33            1,50               1,70            1,94            2,23            2,56            2,94            3,39            3,90            4,49            

0,25     1,13      0,93      0,84      0,81          0,81       0,83       0,88      0,95          1,04          1,16          1,31            1,48            1,70               1,96            2,27            2,62            3,04            3,53            4,10            4,74            5,48            

0,28     1,09      0,89      0,82      0,79          0,80       0,83       0,89      0,98          1,09          1,23          1,40            1,61            1,87               2,17            2,53            2,95            3,44            4,01            4,67            5,43            6,30            

0,30     1,06      0,87      0,79      0,78          0,79       0,84       0,90      1,00          1,13          1,29          1,48            1,72            2,00               2,34            2,75            3,22            3,77            4,41            5,15            6,00            6,97            

0,33     1,04      0,84      0,77      0,76          0,78       0,84       0,91      1,02          1,16          1,33          1,55            1,81            2,12               2,49            2,93            3,45            4,05            4,75            5,56            6,49            7,55            

0,35     1,01      0,82      0,76      0,75          0,78       0,84       0,92      1,04          1,19          1,38          1,61            1,89            2,22               2,62            3,09            3,65            4,29            5,04            5,91            6,90            8,04            

0,38     0,99      0,80      0,74      0,74          0,77       0,84       0,93      1,05          1,21          1,41          1,66            1,95            2,31               2,73            3,23            3,82            4,50            5,29            6,21            7,26            8,46            

0,40     0,97      0,79      0,73      0,73          0,77       0,84       0,94      1,07          1,23          1,44          1,70            2,01            2,38               2,83            3,35            3,96            4,68            5,51            6,47            7,57            8,83            

Tabel 4.6: Faktorforskel i datatabel med positive egenkapitalværdier via DCF. 2 variable: EBITDA-margin (lodret); omsætningsvækst (vandret). 

-               -0,30           -0,25           -0,20           -0,15           -0,10           -0,05           -               0,05             0,10             0,15             0,20             0,25             0,30             0,35             0,40             0,45             0,50             

-0,10           0,38             0,93             1,53             2,24             3,08             4,07             5,27             6,69             8,38             10,38           12,72           15,47           18,67           22,37           26,64           31,54           37,14           

-0,08           0,23             0,95             1,71             2,57             3,59             4,79             6,22             7,93             9,95             12,33           15,13           18,41           22,22           26,63           31,72           37,57           44,25           

-0,05           1,00             2,10             3,29             4,66             6,26             8,16             10,41           13,08           16,21           19,90           24,20           29,20           34,99           41,67           49,34           58,11           

-0,03           1,26             3,68             5,91             8,31             11,05           14,25           18,01           22,45           27,66           33,77           40,90           49,18           58,77           69,82           82,50           97,01           

-               -3,78           -12,69         -31,16         -71,26         -171,35       -541,50       7.362,41     911,18        657,29        602,94        608,17        643,76        700,52        775,24        867,14        

0,03             -0,19           -1,45           -3,12           -5,25           -7,91           -11,19         -15,19         -19,98         -25,70         -32,44         -40,34         -49,53         -60,17         -72,40         -86,40         

0,05             -0,22           -0,93           -1,81           -2,88           -4,18           -5,74            -7,60           -9,79           -12,37         -15,37         -18,86         -22,89         -27,52         -32,82         

0,08             -0,12           -0,58           -1,14           -1,80           -2,60            -3,54           -4,65           -5,96           -7,47           -9,24           -11,27         -13,60         -16,27         

0,10             -0,25           -0,61           -1,03            -1,53           -2,11           -2,80           -3,60           -4,53           -5,59           -6,82           -8,22           

0,13             -0,09            -0,32           -0,60           -0,92           -1,30           -1,73           -2,23           -2,81           -3,47           

0,15             -0,01           -0,16           -0,32           

0,18             

Tabel 4.7: Faktorforskelle i datatabel med negative egenkapitalværdier via DCF. 2 variable: EBITDA-margin (lodret); omsætningsvækst (vandret). 
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I tabel 4.6 er det interessant at de mørkegrå felter, der udtrykker hvornår cirkulæremodellen klarer sig 

bedst, primært grupperer sig i området med negativ omsætningsvækst, men ligeledes bemærkelsesvær-

digt er, at cirkulæret undervurderer virksomhedernes værdi i stort set alle scenarier med høj positiv 

omsætningsvækst. Det er forventeligt, at mange virksomheder oplever positiv vækst, hvorfor det er 

uhensigtsmæssigt, at cirkulæret i disse scenarier kun formår at tilnærme markedsværdien i et EBITDA-

interval mellem 18-20 pct., men det er dog vanskeligt at vurdere om dette er generelt eller kun specifikt 

for dette ene eksempel. Casescenariet opstillet i bilag 3 tager udgangspunkt i en EBITDA-margin på 18 

pct. og af tabel 4.6 ovenfor ses, at dette scenarie er der, hvor cirkulæremodellen formår at ramme vær-

dien regnet via DCF’en bedst. Man bør derfor være opmærksom på at blot, fordi de to modeller prissæt-

ter relativt ens i tabel 4.2 og 4.4 er det ikke ensbetydende med, at de modeller altid prisfastsætter ens. I 

tabel 4.6 og 4.7 ses at der ofte er stor forskel mellem resultaterne fra cirkulæret og DCF’en, hvilket 

indikeres med felter som ikke er farvelagte. 

4.2.4 Analyse af WACC og cirkulæremodellens kapitaliseringsfaktor 

Figur 4.5 viser at WACC’en har en væsentlig betydning for virksomhedens værdi, og derfor er det rele-

vant ligeledes at medtage denne variabel i analysen. 

 
Figur 4.5: DCF-modellens estimerede værdi af egenkapitalen ved ændring i WACC’en. 

Når man ser på grafen kan det umiddelbart ligne en fejl, at virksomhedens værdi bliver negativ når 

WACC’en bliver tilstrækkelig høj. Positive fremtidige betalingsstrømme vil, ved konvertering til nutids-

kroner, variere i takt med ændringer i afkastkravet, men vil uanset afkastkrav forblive positive. Virksom-

hedens værdi bliver dog negativ, når WACC’en overstiger 27 pct. Dette skyldes, at den nettorentebæ-

rende gæld overstiger nutidsværdien af de fremtidige cash flow. Værdien af egenkapitalen kan opfattes 

som værdien af en call-option på hele virksomhedens værdi (enterprise value), med en strike price på 
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værdien af virksomhedens gæld. Ejerne kan herved vælge at betale kreditorerne hvad de skylder, opfat-

tet som virksomhedens gæld, hvorved de står tilbage med hele virksomheden, eller de kan vælge at 

undlade at betale kreditorerne, og derved effektivt lade kreditorerne overtage virksomheden. Dette er 

kun gældende for kapitalselskaber, hvor virksomhedens ejere personligt er beskyttet mod kreditorerne. 

Derved fremgår det at værdien af egenkapitalen ikke kan blive negativ. Samtidig fremgår det af denne 

måde at illustrere problemstillingen på, at det ikke altid kan betale sig for virksomhedens ejere at betale 

gælden, hvorved de lader ejerskabet overgå til kreditorerne. Dette er vist i figur 4.5 ovenfor, hvor gra-

fens skæring med 1. aksen symboliserer, hvornår det ikke længere kan betale sig for ejerne af virksom-

heden at tilbagebetale gælden til kreditorerne. 

Cirkulæremodellen anvender ikke en WACC, hvorfor det er problematisk at sammenligne de to model-

lers forskellige kapitalafkastkrav. Cirkulæremodellens kapitaliseringsfaktor beregnes i stedet via følgende 

formel: 
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Bilag 2 illustrerer kapitaliseringsfaktoren, og viser hvilke kapitaliseringsfaktorer, der anvendes ved for-

skellige goodwill-levetider, tabellen er gældende for kapitalafkastsats på 5 pct. Forrentningen fastsættes 

til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats jf. virksomhedsskatteloven §9, plus 8 

pct.-point. Kapitalafkastsatsen24 i 2008 var på 5 pct. og når denne tillægges 8 pct.-point bliver renten (r) 

13 pct. 

n udtrykker levetiden på goodwill og fremgår lodret i tabellens venstre side. t udtrykker tidspunktet målt 

i år og fremgår vandret øverst i tabellen. Sumkolonnen i tabellens højre side summerer værdierne 

vandret, og viser hvilke kapitaliseringsfaktorer, der anvendes ved forskellige goodwill-levetider. 

For bedre at kunne sammenligne afkastkravene fra de to metoder er den reciprokke værdi af kapitalise-

ringsfaktoren udregnet. Den reciprokke kapitaliseringsfaktor (1/kapitaliseringsfaktoren) udtrykker det 

afkastkrav som cirkulæremodellen diskonterer en uendelig annuitet med. Afkastkravet fundet via kapita-

liseringsfaktoren er kun direkte anvendelig, når der er tale om uendelige annuiteter. I værdiansættelsen 

af casevirksomheden i dette eksempel vokser cash flowene med 3 pct. i både budgetperioden og termi-

nalperioden, hvorfor det her er muligt at sammenligne WACC’en med den reciprokke kapitaliseringsfak-

                                                           
24 http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/4639.html 
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tor. Man skal være påpasselig med at sammenligne den reciprokke kapitaliseringsfaktor med WACC’en, 

når væksten i budget og terminalperioden ikke er ens. 

I selve cirkulæret er kapitaliseringsfaktoren oplyst i 4 forskellige scenarier, hvor levetiden på goodwill 

spænder fra 5 til 17 år. Det formodes, at det er i dette interval SKAT forventer, at de fleste virksomheder 

oftest befinder sig. Bilag 2 indeholder scenarier med levetid på op til 30 år.  

Det bør bemærkes, at kapitaliseringsfaktoren går mod den reciprokke værdi af den rente som anvendes i 

formlen. Den anvendte rente er i dette tilfælde 13 pct. Bestående af en risikofri rente på 5 pct. + yderli-

gere 8 pct.-point, og således opnås en kapitaliseringsfaktor på 7,6923, når levetiden på goodwill går mod 

uendelig. Kapitaliseringsfaktoren er sammensat så der aldrig opleves kapitalomkostninger på under 8 

pct., idet den risikofrie rente (defineret af virksomhedsskattelovens §9) ikke kan være negativ. Derved er 

der en naturlig nedre grænse for, hvor lavt et kapitalafkastkrav man kan anvende i cirkulæremodellen. 

Man kan se på figur 4.6 at kapitalafkastsatserne anvendt i cirkulæret er stabile over tid. Tilbage til 1996 

har der kun været afvigelser på +/- 1 pct.-point fra det nuværende niveau. Det har derfor i en lang år-

række ikke været muligt at kapitalisere standardårsindtægten med under 12 pct. 

          
Figur 4.6: Kapitalafkastkrav jf. virksomhedsskatteloven §9 plus 8 pct.-point25. 

I figur 4.7, er de forskellige kapitaliseringsfaktorer, fra tabellen i bilag 2, anvendt til at illustrere virksom-

hedens værdi som funktion af levetiden på goodwill. 

                                                           
25 http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/4639.html 
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Figur 4.7: Cirkulærets estimerede værdi af egenkapitalen ved ændring i levetid på goodwill. 

WACC’en og kapitaliseringsfaktoren fra cirkulæret, er meget forskellige i deres opbygning og af samme 

grund har vi behandlet de to grafer i separate figurer. WACC’en er uafhængig af levetiden på goodwill og 

cirkulæremodellen skeler ikke til virksomhedens kapitalstruktur, men begge metoder har til formål at 

kapitalisere virksomhedens fremtidige pengestrømme og derfor analyseres de to metoder i forhold til 

hinanden. Modellerne er drevet af fundamentalt forskellige underliggende faktorer og dette påvirker 

sammenligningens pålidelighed, da det er svært at holde forudsætningerne ens. Undersøges alligevel 

forskellene i figur 4.5 og 4.7, tyder det på at DCF-værdiansættelsens WACC-metode er en væsentlig mere 

indflydelsesrig value driver end kapitaliseringsfaktoren fra cirkulæremodellen. 

En af forklaringerne herpå er, at WACC’en påvirker hele cash flow-grundlaget, imens cirkulæremetoden 

kun kapitaliserer den beregnede goodwill. Den bogførte egenkapital er derfor en konstant som lægges til 

den kapitaliserede goodwill, hvilket betyder at virksomhedens værdi bliver mindre følsom overfor kapita-

liseringsfaktorudsving, når man gør brug at cirkulæremetoden. 

I figur 4.8 nedenfor plottes kapitaliseringsfaktoren som giver samme værdi som WACC’en for virksomhe-

den illustreret i bilag 3-5. Det betyder eksempelvis, at værdien ved en DCF-værdiansættelse, med en 

WACC på 10 pct. bliver den samme som en værdiansættelse med cirkulæret, ved en kapitaliseringsfaktor 

på 0,94. Kapitaliseringsfaktoren på 0,94 svarer til en goodwill-levetid på lidt over 2 år, jf. bilag 2. Cirkulæ-

ret foreslår goodwill-levetider mellem 5 og 17 år, svarende til en kapitaliseringsfaktor mellem 2 og 4,5. 

Figur 4.8 viser, at dette interval berører et begrænset WACC-interval. Selvom de fleste virksomheder 

givet vis har en WACC omkring 10-15 pct., så er DCF-modellen mere nuanceret og derved bedre til at 

værdiansætte virksomheder i yderscenarierne, dvs. virksomheder der har en enten lav eller høj WACC. 
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Hvis cirkulæret anvendes med kapitaliseringsfaktorer mellem 2 og 4,5, må det formodes, at modellen 

kommer til at undervurdere virksomheder med lave WACC-niveauer og overvurdere virksomheder med 

høje WACC-niveauer. 

De situationer hvor kapitaliseringsfaktoren er negativ, forekommer når egenkapitalens merværdi bliver 

negativ, med andre ord, når markedsværdien af egenkapitalen er mindre en den bogførte værdi. Det er 

naturligt, at dette sker ved høje WACC-satser, idet WACC’en bliver højere end afkastningsgraden, og 

derved destrueres værdi. 

 
Figur 4.8: Forhold mellem WACC og kapitaliseringsfaktor. 

I DCF-analysen anvendes typisk en terminalværdi efter budgetperioden og således ligger der en implicit 

antagelse om, at cash flowene fortsætter som en uendelig betalingsstrøm, evt. med konstant vækst. 

Figur 4.9 viser, at terminalværdien udgør en betydelig andel af enterprise value, samt at terminalværdien 

gradvist udgør en større andel af enterprise value i takt med at WACC’en reduceres. Dette er forvente-

ligt, da terminalværdien repræsenterer de cash flows som ligger længst ude i fremtiden og med en lavere 

diskontering bevarer disse cash flow stadig en betydelig andel af deres værdi efter konverteringen til 

nutidskroner. 

         
Figur 4.9: Terminalværdiens andel af enterprise value efter DCF-modellen. 
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Terminalværdien udgør mellem 31 pct. og 83 pct. af enterprise value i grafens to yderscenarier, hvor 

WACC’en er henholdsvis 30 pct. og 7 pct. I værdiansættelsen i afsnit 4.1 udgør WACC’en 9,446 pct., heraf 

udgør terminalværdien 74 pct. af enterprise value, størstedelen af de frie pengestrømme ligger derved i 

terminalperioden. Budgetperioden løber kun i 5 år, fordi virksomhedens vækst og indtjeningspotentiale 

normaliseres hurtigt. Længden af budgetperioden bygger på en antagelse om, at det er en virksomhed 

med et stabilt indtjeningsgrundlag, der analyseres. Betragtes eksempelvis en virksomhed i kraftig vækst 

går der længere tid inden en eventuel normalisering af, at de fremtidige cash flows indfinder sig. I et 

sådan tilfælde vil det føre til en længere budgetperiode, og således vil terminalværdiens andel af enter-

prise value blive mindre. Formålet med ovenstående diskussion er at illustrere, hvordan store dele af 

værdien i en DCF stammer fra perioder langt ude i fremtiden, mens cirkulæret begrænses til udelukken-

de at tillægge nærtstående perioder værdi. Forklaringen herpå kan muligvis være, at cirkulæret, til for-

skel fra DCF’en, er designet til prisfastsættelse af mindre virksomheder. 

Man kan ikke direkte af DCF-modellen og figur 4.9 ovenfor, se om de årlige frie pengestrømme skaber 

eller destruerer værdi i forhold til afkastkravet og derfor kan det give en bedre indsigt at inddrage Stern 

Stewart’s EVA-model fra 198226. Med udgangspunkt i investeret kapital tillægges/fratrækkes efterføl-

gende den værdi (economic value added) som skabes eller destrueres når WACC’en sammenholdes med 

afkastningsgraden. Af figur 4.10 nedenfor fremgår det at der destrueres værdi når afkastningsgraden er 

lavere end WACC’en. 

 
Figur 4.10: EVA i budget- og terminalperioden. 

                                                           
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Stewart_%26_Co 
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Betragtes cirkulæremodellen kan der drages paralleller til EVA-tankegangen. I cirkulæremodellen define-

res levetid for goodwill og i denne periode oplever virksomheden en overnormal profit, equivalent med 

en positiv EVA. Når goodwill’ens levetid ophører forudsættes det i cirkulæret, at virksomheden er i stand 

til at generere et afkast, som modsvarer kapitalafkastkravet, hvorfor der hverken skabes eller destrueres 

værdi i denne periode. 

Det fremgår af figur 4.9 og 4.10 hvor stor indflydelse terminalperioden har på virksomhedens værdi i 

både DCF- og EVA-modellen. Selvom det gør en forskel hvorvidt den estimerede årlige standard indtægt 

kapitaliseres med en faktor 2 eller 4,5 inden den tillægges egenkapitalen, er kapitaliseringsfaktorindfly-

delsen begrænset i forholdt til DCF’ens WACC-betragtning, hvilket fremgår af figur 4.8. 

4.3 Delkonklusion 

Det tyder på, at cirkulæremodellen i en alt andet lige betragtning undervurderer virksomheder med en 

høj EBITDA-margin og overvurderer virksomheder med en lav EBITDA-margin. Når EBITDA-margin er lav 

bør man være opmærksom på den problematik, der kan ligger i, at nogle virksomheder reelt destruerer 

værdi til trods for at deres regnskabsmæssige resultat er positivt. 

Virksomheder med stor væskt undervurderes, men derudover tyder det på, at de to værdiansættelses-

modeller bedre kan enes om prisfastsættelsen ved ændringer i omsætning end ændringer i EBITDA 

margin. 

Vores analyse af kapitalafkastkravene antyder, at cirkulæremodellens metode ikke er nær så fleksibel 

som DCF’ens, hvorfor man må formode, at den kommer til at undervurdere virksomheder med lave 

WACC niveauer og overvurdere virksomheder med meget høje WACC-niveauer. Cirkulærets afkastkrav 

har inden for de seneste 10 år ligget mellem 13-14 pct. hvilket har skabt en arbitrær fordeling, da man 

herved systematisk undervurderer virksomheder med lave kapitalafkastkrav. 
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Kapitel 5 

Analysen i de 2 forrige kapitler har givet indblik i den kompleksitet, der ligger i at prisfastsætte virksom-

heder. Cirkulæremodellen kan kritiseres for det manglende link til de mere teoretisk korrekte værdian-

sættelsesmodeller. Det undersøges i dette kapital om det er muligt at lave en forsimplet model, der 

minder om de teoretisk korrekte værdiansættelsesmodeller, og samtidig er brugbar for SKAT. 

Før behandlingen af en sådan model vil vi i dette afsnit kort beskrive nogle af de værdiansættelsesmeto-

der som allerede eksisterer. 

Figur 5.1: Oversigt over forskellige værdiansættelsestyper27. 

Figur 5.1 illustrerer de 4 overordnede typer af værdiansættelsesmodeller. De relative værdiansættelses-

modeller kaldes også multipler. Det er ikke ualmindeligt at benytte sig af flere metoder når en virksom-

hed skal vurderes, da dette giver en bedre fornemmelse for virksomhedens prisniveau. 

Selvom prisen på en virksomheden kan estimeres på mange måder afhænger handlen i sidste ende af 

om køber og sælger kan blive enige om en aktuel pris. Uden denne enighed kan værdiansættelser antyde 

fordele for begge parter, uden at handler vil blive indgået. 

                                                           
27 Plenborg (2000). 
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Der findes mange forskellige måder, at værdiansætte virksomheder på og i figur 5.2 nedenfor har vi 

at kortlægge en del af disse ud fra parametre, som findes relevante. Figuren er ikke udtømme

de, men har til hensigt at skabe et overblik over en blanding af både teoretisk korrekte metoder og nogle 

af de mere simple tommelfinger-metoder. Det tilstræbes i dette kapitel at sammensætte en model

positioneringsmæssigt kan placeres i eller omkring første kvadrant. 

Figur 5.2: Positioneringskort over værdiansættelsesmodeller. 
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kræver indsigt i ikke kun virksomhedens regnskabsmæssige forhold, men også virksomhedens strateg
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hvilket betyder at inputtene er forventede fremtidige tilstande, der anvendes til at estimere prisen på 

virksomheden. Modsætningsvis benytter cirkulæremodellen sig af ex post-data. Fordelen ved dette er

usikkerheden omkring dataene i modellen reduceres væsentligt. Dette sker dog på be

værdien af dataene. Forventede fremtidige tilstande er som udgangspunkt 

bedre indikatorer for fremtidige tilstande end tidligere rapporterede data. Usikkerheden omkring vir

somhedens fremtidige situation gør, at det kræver betydelig indsigt i virksomhedens forhold

disse forventninger til fremtiden, såfremt de skal være kvalificerede. Ved at benytte sig af ex post

at værdiansætte virksomheder på og i figur 5.2 nedenfor har vi 

som findes relevante. Figuren er ikke udtømmen-

de, men har til hensigt at skabe et overblik over en blanding af både teoretisk korrekte metoder og nogle 

dette kapitel at sammensætte en model, der 

          

modeller, disse modeller 

kræver indsigt i ikke kun virksomhedens regnskabsmæssige forhold, men også virksomhedens strategi-

ske forhold såvel som virksomhedens kontekst. Samtidig baseres modellerne på et ex-ante datagrundlag, 

der anvendes til at estimere prisen på 

data. Fordelen ved dette er, at 

usikkerheden omkring dataene i modellen reduceres væsentligt. Dette sker dog på bekostning af aktuali-

værdien af dataene. Forventede fremtidige tilstande er som udgangspunkt 

bedre indikatorer for fremtidige tilstande end tidligere rapporterede data. Usikkerheden omkring virk-

indsigt i virksomhedens forhold at danne 

disse forventninger til fremtiden, såfremt de skal være kvalificerede. Ved at benytte sig af ex post-data 
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undgås en stillingstagen til virksomhedens fremtidige udvikling. Dette kan selvfølgelig være ganske 

fejlfyldt, ikke mindst når virksomheder som ikke er i steady-state skal vurderes. 

I de følgende afsnit opstilles og testes en model som vi, på baggrund af den tidligere analyse mener, er 

interessant at undersøge. 

5.1 Formulering af egen model 

DCF-modellen er den mest anvendte værdiansættelsesmodel i praksis. Modellen baserer sig på fremtidi-

ge pengestrømme til virksomhedens ejere og kreditorer. De fremtidige pengestrømme budgetteres 

typisk i en budgetperiode og en terminalperiode, hvor budgetperioden er kendetegnet af individuelle 

value drivers i hver periode, mens value driverne er konstante i terminalperioden. Terminalperioden 

indtræder derfor først, når virksomheden oplever konstante value drivers, denne tilstand kaldes også 

steady state. 

På baggrund af undersøgelsen i afsnit 3.4, hvor de regnskabsbaserede resultatmål findes at være af 

større prognose/budgetteringsværdi end de pengestrømsbaserede resultatmål, samt Petersen og Plen-

borg (2005) der kommer til samme konklusion, er model 5.1 nedenfor udarbejdet med udgangspunkt i 

resultat af primær drift. Modellen estimerer markedsværdien af virksomhedens egenkapital. Modellen 

indeholder ikke nogen budgetperiode, og det antages derved at alle virksomheder er i fasen steady 

state, samt at de forbliver det i hele deres levetid. Dette bevirker, at virksomheder undervurderes, hvis 

de i perioden før steady state har forventet høj vækst, og vice versa for virksomheder der f.eks. gennem-

går en turn-around eller af anden grund oplever lav eller negativ vækst i budgetperioden. 

5.1.1 Opbygning af teoretisk model 

I dette underafsnit opstilles en model i forsøget på at finde et alternativ til cirkulæremodellen. Modellen 

er opbygget med inspiration fra DCF-modellen, samt vores viden omkring værdiansættelse, opnået 

gennem litteraturstudier og almen viden fra studiet. 

Opdeling af værdien af virksomheden på den primære og sekundære drift er underordnet for skat, så 

længe der er tale om tilbagevendende drift (ikke transitoriske poster). Såfremt det skulle blive nødven-

digt at værdiansætte dele af en koncern eller et selskab, skal kun de poster som kommer fra denne del 
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medtages. Yderligere udregnes virksomhedens WACC som beskrevet i den gængse finansieringslittera-

tur28. 

Bemærk at EBIT skal opgøres efter skat, derved fremkommer et resultatmål før finansielle poster, men 

efter skattepåvirkningen fra driften – dette kaldes fremover NOPAT. Med NOPAT fratrækkes den del af 

den samlede skattebetaling, der kommer fra driften. Dette bevirker, at skattepåvirkningen fra de finan-

sielle poster samt transitoriske poster ikke fratrækkes EBIT. Derved undgås at eventuelle skatteskjold fra 

finansieringen eller virksomhedens transitoriske poster henføres til driften, som er den der værdiansæt-

tes. Samtidig er det NOPAT for det kommende årsregnskab, der skal benyttes i model 5.1, og ikke fra det 

seneste regnskab. Dette er en følge af, at Gordons vækstformel benyttes. Ydermere skal der korrigeres 

for eventuelle ikke tilbagevendende poster indeholdt i EBIT, da disse ikke kan benyttes til progno-

se/budget-formål. 

Model 5.1: ;
	!8��æ8� 
� 9#!"	
���
�!" � 0Z���[������ \]^_�̀ ab
c�dd/�æ��� ( "!��$!"�!<æ!"8! #æ�8 

Markedsværdien af virksomhedens nettorentebærende gæld benyttes som udtryk for virksomhedens 

gæld. Modellen baserer sig på ét år, derfor er det nødvendigt, at dette år er et standard år. Såfremt 

virksomheden oplever et resultat af ekstraordinær karakter, derved ment at det ikke er realistisk at 

virksomheder kan opretholde dette niveau fremadrettet, er det vigtigt at et sådan resultat ikke gøres til 

genstand for forventninger til fremadrettede resultater. Det kan derfor være nødvendigt at gå flere år 

tilbage for at finde et resultat, der har en høj grad af prognoseværdi eller korrigere sidste års resultat, 

selvom transitoriske poster allerede er udeladt. 

5.1.2 EVA-omskrivning af model 

Omskrives modellen således, at den investerede kapital ganget med WACC’en fratrækkes NOPAT, og 

nettorentebærende gæld ikke fratrækkes, men bogført egenkapital i stedet tillægges, fremkommer 

nedenstående: 

Model 5.2: ;� 
� 9 � 0Z���[������ \]^_�̀ ab/�0�������� ������[`·c�dd
c�dd/�æ��� * <$#�ø� !#!"	
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Herved ses at modellen er identisk med EVA-modellen. Fordelen ved EVA generelt er, at der opnås 

indsigt i hvornår der skabes værdi for ejerne, men dette er kun muligt i en flerperiodemodel. Man opnår 

derfor ikke her ekstra indsigt via EVA, hvorfor denne formel ikke anvendes fremadrettet.  

                                                           
28 Se f.eks. Elton, Gruber, Brown & Goetzmann (2003) eller Brealey, Myers & Allen (2006). 
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5.1.3 Empiriske problemer ved test af model 5.1 

Et centralt punkt i model 5.1 er brugen af virksomhedens WACC til diskontering af fremtidige penge-

strømme. Dette kræver, ifølge gængs finansieringslitteratur bl.a. kendskab til ejernes afkastkrav og 

virksomhedens beta. Ejernes afkastkrav kan estimeres ud fra CAPM. Kursinformation baseret på ugentli-

ge observationer er hentet for samtlige virksomheder, samt OMX-C20. På baggrund af dette er virksom-

hedernes beta estimeret, i overensstemmelse med finansieringslitteraturen. Metoden til beregning af 

betaværdier er gældende for virksomheder handlet på et effektivt marked, dvs. det forudsættes, at 

virksomhederne er likvide. Benyttes metoden alligevel på mindre likvide virksomheder opnås problemer 

med at estimere beta, idet samvariationen mellem aktiemarkedet og virksomheden ikke klart kan identi-

ficeres. 

En betydelig andel af de foretagende betaberegninger påvirkes uhensigtsmæssigt grundet denne illikvidi-

tet. Dette medfører, at størstedelen af betaestimaterne undervurderes, hvorfor denne metode ikke kan 

benyttes til at estimere betaværdierne for alle selskaberne, der indgår i undersøgelsen. I afsnit 5.1.4 

redegøres for en alternativ metode til at estimere virksomhedernes WACC. 

Undersøgelse med betaestimater på begrænset population 

Ovenfor redegøres for hvorfor den traditionelle metode til estimering af betaværdier ikke benyttes for 

hele populationen. For alligevel at undersøge model 5.1 kvantitativt, udarbejdes nedenfor en undersø-

gelse med de mest likvide selskaber, hvor betaværdier derved kan estimeres uden nævneværdig fejl. 

I tilfælde hvor illikviditeten formodes at reducere kvaliteten væsentligt, er det fravalgt at medtage disse 

observationer. Således medgår betaberegninger ikke i de tilfælde, hvor kursinformationerne har været 

uændrede i mere end 15 pct. af observationerne i den periode, hvor betaberegningen har fundet sted. 

Betaværdierne er beregnet årligt, baseret på ugentlige kursinformationer 3 år tilbage. Dette betyder, at 

værdiansættelser i f.eks. år 2000 benytter kursinformation fra 1997-1999 til at beregne betaværdien. 

Generelt bør det anbefales, at relevant kursinformation benyttes til beregning af betaværdier. Betavær-

dien er ikke nødvendigvis den samme over tid, og derfor ønskes det ikke at medtage kursinformation i 

perioder meget tidligere end værdiansættelsestidspunktet. 

I analysen medtages således de 218 betaberegninger, hvor resultaterne kun i begrænset omfang er 

påvirket af illikviditet. De medtagne observationer baseres på betaberegninger for 60 virksomheder. 
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under "ens" over under "ens" over under "ens" over under "ens" over

0,05 77% 3% 20% 79% 3% 18% 29% 0% 71% 0% 0% 100%

0,1 74% 8% 18% 77% 8% 16% 14% 14% 71% 0% 0% 100%

0,15 72% 12% 16% 74% 12% 14% 14% 14% 71% 0% 0% 100%

0,2 67% 17% 16% 70% 17% 13% 14% 14% 71% 0% 0% 100%

0,25 65% 21% 14% 67% 20% 12% 0% 43% 57% 0% 0% 100%

0,3 61% 27% 12% 63% 26% 11% 0% 43% 57% 0% 100% 0%

0,35 56% 33% 11% 58% 32% 10% 0% 43% 57% 0% 100% 0%

0,4 52% 38% 10% 54% 37% 9% 0% 57% 43% 0% 100% 0%

0,45 45% 46% 9% 47% 45% 8% 0% 71% 29% 0% 100% 0%

0,5 41% 50% 8% 43% 50% 8% 0% 71% 29% 0% 100% 0%

0,6 26% 67% 7% 27% 65% 8% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

0,7 15% 78% 6% 16% 78% 7% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

0,8 6% 88% 6% 6% 88% 6% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

0,9 2% 94% 4% 2% 94% 4% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

0,95 1% 96% 3% 1% 96% 3% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

Acceptabel 

interval +/- 

Alle regnskabsklasser          

218 observationer

Regnskabsklasse C store 

210 observationer

Regnskabsklasse C mellemstore

7 observationer

Regnskabsklasse B

1 observation

Tabel 5.1: Følsomhedsanalyse af model 5.1 regnet via betaværdier. 

Sammenlignes tabel 5.1 med tabel 3.12 er det grundet reduktionen i antallet af observationer kun muligt 

at se på forskellen mellem regnskabsklasse C-store i de to tabeller. Det er markeret med fed i de situati-

oner, hvor resultaterne i tabel 5.1 er bedre end resultatet fra cirkulæret. Kun ved et interval på +/- 15 

pct. overgås cirkulæret men dog kun med et enkelt pct. point og det tyder derfor på, at model 5.1 ikke 

formår at prisfastsætte bedre end cirkulæret i tilfælde, hvor modellen anvendes med korrekte beta-

værdier. 

For bedst muligt at kunne sammenligne resultaterne af undersøgelsen fra model 5.1 med resultaterne 

fra kapitel 3, udarbejdes i den efterfølgende del af kapitlet en undersøgelse baseret på metoden fore-

skrevet i afsnit 5.1.4, der muliggør undersøgelse af hele populationen på de 487 observationer. 

5.1.4 Model som anvendes til test 

Korrektionerne foreslået i afsnit 5.1.1 kræver indsigt i virksomhedens forhold og regnskaber. For at teste 

modellerne på en større population er der derfor lavet en række antagelser som muliggører håndterin-

gen af datamængden. EBIT korrigeres ikke for skat, det er derved et ”før skat” resultatmål, der benyttes i 

modellen. Såfremt man anvender et betragtningsniveau ”efter skat” vil det reducere antallet af observa-

tioner fra 487 til 476. Det ønskes at foretage undersøgelsen på et identisk datagrundlag. Det formodes at 

påvirkningen af resultatet af værdiansættelsen er begrænset, idet effekterne af ændringen i EBIT opvejes 

ved ændringen i det implicitte kapitalafkastkrav. Samtidig skal det bemærkes, at der ikke korrigeres for 

vækst, idet dette allerede er indregnet i kapitalafkastkravet. Dette skyldes, at det implicitte kapitalaf-

kastkrav indeholder virksomhedernes vægtede kapitalomkostninger fratrukket den forventede fremtidi-

ge vækst. Metoden til beregning af det implicitte kapitalafkastkrav forklares senere i dette afsnit. 
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Som estimat for markedsværdien af den nettorentebærende gæld benyttes den bogførte værdi af virk-

somhedens gældsposter. Derved korrigeres der hverken for ikke rentebærende gæld, eller rentebæren-

de aktiver. Samtidig er det bogførte værdier, der benyttes og ikke markedsværdier. I perioder med 

specielt lav risiko for konkurs, vil der være en høj grad af sammenfald mellem bogførte værdier og mar-

kedsværdier af virksomhedens gældsposter. 

Konsekvenserne ved disse antagelser, og derved forskellen mellem den model, der testes og den model 

der reelt ønskes testet forventes at være acceptable. Antagelsen omkring markedsværdierne af gælds-

posterne forventes at være underordnet, og det forventes derfor, at denne antagelse har en lav påvirk-

ning af undersøgelsesresultaterne. 

Kapitalafkastkrav 

Specielt beregningerne af virksomhedens WACC er problematisk. Dette skyldes, at en række informatio-

ner er påkrævet for at beregningerne efter den almene finansieringslitteratur kan følges. Oftest er det 

ejernes afkastkrav, herunder beta, samt virksomhedens kapitalstruktur, der kan være svære at indhente 

informationer omkring. I forbindelse med betaværdierne er det muligt selv at beregne dem, eller hente 

estimater fra diverse analyseinstitutter. For virksomheder der ikke er børsnoterede er dette dog ikke 

muligt. En mulighed er her at hente estimater fra sammenlignelige virksomheder, der er børsnoterede, 

hvilket er gjort i casestudiet i kapitel 6. Såfremt der er informationer, der indikerer, at virksomheden 

arbejder mod en langsigtet kapitalstruktur, er det muligt at benytte en target kapitalstruktur. Alternativt 

er det muligt at undersøge kapitalstrukturen for tilsvarende virksomheder inden for branchen. Derigen-

nem er det muligt at afdække eventuelle tendenser inden for branchen. Det er i denne sammenhæng 

vigtigt at være opmærksom på, at gennemsnitstal fra branchen eller eventuelle peer-groups, ikke nød-

vendigvis er gode indikatorer for virksomhedens forhold, og en individuel bedømmelse af virksomheden i 

forhold til dennes kontekst, er altid nødvendig. 

Som alternativ til at estimere ovenstående parametre for samtlige virksomheder i undersøgelsen, er det 

implicitte kapitalafkastkrav regnet ud fra virksomhedens EBIT og markedsværdi af egenkapitalen. I hvert 

enkelt selskab udledes det kapitalafkastkrav, der får selskabets værdi til at matche markedsværdien, 

hvorefter et gennemsnit for hver branche findes via en opdeling ud fra GICS branchekoder. Tabel 5.2 

viser en oversigt over fordelingen af WACC-satser i forskellige brancher. Med undtagelse af brancheko-

den ”Diversified Financials” tegnes et generelt mønster, hvor mindre virksomheder diskonteres hårdere 

end store. De fleste WACC-satser i tabel 5.2 nedenfor ligger umiddelbart i et realistisk interval, men en 

WACC på 5 pct. i en ellers risikofyldt branche som ”Pharmaceuticals & Biotechnology” indikerer, at 
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metoden ikke er fejlfri. En forklaring på at kapitalafkastkravet i denne branche er så lav ifølge undersø-

gelsen kan skyldes, at der udelukkende medtages succesfulde virksomheder. Observationerne som 

indgår i undersøgelsen er Novo Nordisk, Lundbeck og Alk-abello der alle er modne virksomheder med 

forventelig lav beta, hvilket tilsiger det lave kapitalafkastkrav der observeres i tabel 5.2. 

Antal obs. Branchewacc Antal obs. Branchewacc Antal obs. Branchewacc

Transportation 26 7% 26 7% 0 N/A

Capital Goods 124 9% 100 9% 24 10%

Commercial & Professional Services 31 9% 25 9% 6 10%

Diversified Financials 12 12% 7 14% 5 9%

Real Estate 8 8% 6 8% 2 9%

Pharmaceuticals & Biotechnology 22 5% 22 5% 0 N/A

Health Care Equipment & Services 47 5% 47 5% 0 N/A

Retailing 7 8% 7 8% 0 N/A

Consumer Services 7 11% 0 N/A 7 11%

Consumer Durables & Apparel 62 9% 48 8% 14 14%

Media 7 5% 7 5% 0 N/A

Automobiles & Components 4 10% 3 6% 1 19%

Materials 82 8% 69 7% 13 9%

Food Beverage & Tobacco 24 7% 24 7% 0 N/A

Software & Services 18 6% 16 5% 2 7%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 2 6% 2 6% 0 N/A

Technology Hardware & Equipment 4 8% 4 8% 0 N/A

Sum 487 8% 413 7% 74 11%

Branche inddeling 

Regnskabsklasse B & C mellem-

store 2 + 72 observationer

Regnskabsklasse C store   

413 observationer

Alle regnskabsklasser            

487 observationer

Tabel 5.2: Oversigt over gennemsnitlige implicitte kapitalafkastkrav, grupperet efter branche. 

På samme måde som det er muligt at regne et implicit kapitalafkastkrav, er det også muligt at regne en 

implicit kapitaliseringsfaktor. Desværre opstår der en ikke uvæsentlig fejl, når man forsøger at beregne 

gennemsnittet af de forskellige kapitaliseringsfaktorer. I tilfælde hvor standard indtægten er positiv, men 

tæt på 0 kan man risikere, at der skal anvendes en usædvanlig høj kapitaliseringsfaktor for at produktet 

af standard indtægt og kapitaliseringsfaktor matcher markedsværdien. I det mest ekstreme tilfælde i 

denne undersøgelse anvendes en kapitaliseringsfaktor på 3396, og når observationer af denne type 

indgår i et branchegennemsnit har det naturligvis en uhensigtsmæssig indvirkning på gennemsnitsbereg-

ningen, der kommer til at fremstå væsentlig højere end hvad der egentlig er repræsentativt. I tabel 5.3 er 

der vist en oversigt over den gennemsnitlige implicitte kapitaliseringsfaktor i forskellige brancher. Resul-

taterne i tabellen lider under problematikken beskrevet ovenfor. Formålet med tabellen er derfor heller 

ikke at skabe retningslinjer for hvilke kapitaliseringsfaktorer som bør gøres gældende i forskellige bran-

cher, men snarere at forklare hvorfor et gennemsnit af implicitte kapitaliseringsfaktorer er en uhen-

sigtsmæssig måde at håndtere data på. Man bør derfor være påpasselig med anvendelse af informatio-

ner fra tabel 5.2. 
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Antal obs.  Branche k-faktor  Antal obs.  Branche k-faktor Antal obs.  Branche k-faktor  

Transportation 26 111,7 26 111,7 0 N/A

Capital Goods 124 58,0 100 69,7 24 9,6

Commercial & Professional Services 31 21,8 25 24,3 6 11,5

Diversified Financials 12 -1,9 7 -8,2 5 6,9

Real Estate 8 41,9 6 55,8 2 0,1

Pharmaceuticals & Biotechnology 22 37,1 22 37,1 0 N/A

Health Care Equipment & Services 47 36,0 47 36,0 0 N/A

Retailing 7 34,9 7 34,9 0 N/A

Consumer Services 7 8,3 0 N/A 7 8,3

Consumer Durables & Apparel 62 26,5 48 32,9 14 4,8

Media 7 41,2 7 41,2 0 N/A

Automobiles & Components 4 41,4 3 57,3 1 -6,0

Materials 82 42,6 69 47,0 13 19,2

Food Beverage & Tobacco 24 31,6 24 31,6 0 N/A

Software & Services 18 29,5 16 29,8 2 27,7

Semiconductors & Semiconductor Equipment 2 167,7 2 167,7 0 N/A

Technology Hardware & Equipment 4 35,2 4 35,2 0 N/A

Sum 487,0 43,6 413,0 49,6 74,0 10,2

Branche inddeling 

Alle regnskabsklasser            

487 observationer

Regnskabsklasse C store   413 

observationer

Regnskabsklasse B & C 

mellem-store 2 + 72 

Tabel 5.3: Gennemsnitlige implicitte kapitaliseringsfaktorer, inddelt efter branche (487 observationer). 

I tabel 5.3 ses, at faktorværdien på tværs af brancher på et overordnet niveau ligger i et interval mellem -

1,9 og 167,7. Selvom nogle brancher er mere risikofyldte end andre kan det være vanskeligt at forklare, 

hvorfor kapitaliseringsfaktoren imellem brancher skulle kunne svinge så voldsomt. I de tilfælde hvor 

kapitaliseringsfaktoren er negativ skyldes det blot at K/I har været under 1, eller sagt på en anden måde, 

at markedsværdien af egenkapitalen har været lavere end den bogførte værdi af egenkapital. Det har 

således været nødvendigt at kapitalisere goodwillen med en negativ værdi for at kompensere for den 

badwill som virksomheden har været i besiddelse af. 

I tabel 5.4 er de 48 største outliers fravalgt svarende til 10 pct. af det samlede antal observationer, her-

ved fremstår kapitaliseringsfaktorerne væsentligt lavere. Resultaterne fra denne tabel er stadig en gen-

nemsnitsbetragtning, men med fravælgelsen af de værste outliers opnås et mere homogent datagrund-

lag, hvorved værdien af gennemsnitstallet bliver mere repræsentativt, og derfor mere brugbart. En 

alternativ metode til at eliminere problemet med outlires kunne være at benytte medianerne. 
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Antal obs. Branche K-faktor Antal obs. Branche k-faktor Antal obs. Branche k-faktor

Transportation 24 19,0 24 19,0 0 N/A

Capital Goods 109 13,1 87 14,8 22 6,5

Commercial & Professional Services 29 15,8 23 16,9 6 11,5

Diversified Financials 12 -1,9 7 -8,2 5 6,9

Real Estate 6 0,2 4 0,3 2 0,1

Pharmaceuticals & Biotechnology 21 30,9 21 30,9 0 N/A

Health Care Equipment & Services 45 32,6 45 32,6 0 N/A

Retailing 6 12,9 6 12,9 0 N/A

Consumer Services 7 8,3 0 N/A 7 8,3

Consumer Durables & Apparel 59 15,6 45 19,0 14 4,8

Media 6 34,6 6 34,6 0 N/A

Automobiles & Components 3 15,1 2 25,7 1 -6,0

Materials 74 18,0 62 19,8 12 8,8

Food Beverage & Tobacco 22 23,2 22 23,2 0 N/A

Software & Services 13 35,8 11 37,3 2 27,7

Technology Hardware & Equipment 3 10,8 3 10,8 0 N/A

sum 439 18,4 368 20,6 71 7,4

Branche inddeling 

Alle regnskabsklasser                  

439 observationer

Regnskabsklasse C store       

368 observationer

Regnskabsklasse B & C mellem-

store 2 + 69 observationer

Tabel 5.4: Gennemsnitlige implicitte kapitaliseringsfaktorer, inddelt efter branche (439 observationer). 

Det ses både af tabel 5.3 og 5.4 at virksomheder i regnskabsklasse C-store generelt har mere goodwill 

end virksomheder i mindre regnskabsklasser, hvilket forventes baseret på analyserne fra kapitel 3. I tabel 

5.4 er satserne for kapitaliseringsfaktoren blevet reduceret væsentligt og samtidig er afvigelserne, bran-

cherne imellem blevet harmoniseret. Kapitaliseringsfaktorintervallet går fra -1,9 til 35,8 og størstedelen 

ligger primært mellem 15 og 35. For bedre at kunne sammenligne de implicitte kapitaliseringsfaktorer 

med de implicitte kapitalafkastkrav udregnes de reciprokke værdier af kapitaliseringsfaktorerne. Resulta-

tet af denne sammenligning ses i tabel 5.5. 

Branche inddeling 438 obs. 

Kapitali-

seringsfaktor

Reciprok 

k-faktor

Kapitali-

seringsfaktor

Reciprok 

k-faktor

implicit 

kapital-

afkastkrav afvigelse afvigelse

Transportation 111,7 1% 19,0 5% 7% 6% 2%

Capital Goods 58,0 2% 13,1 8% 9% 7% 1%

Commercial & Professional Services 21,8 5% 15,8 6% 9% 4% 3%

Diversified Financials -1,9 -52% -1,9 -52% 12% 64% 64%

Real Estate 41,9 2% 0,2 455% 8% 6% -447%

Pharmaceuticals & Biotechnology 37,1 3% 30,9 3% 5% 3% 2%

Health Care Equipment & Services 36,0 3% 32,6 3% 5% 2% 2%

Retailing 34,9 3% 12,9 8% 8% 5% 0%

Consumer Services 8,3 12% 8,3 12% 11% -1% -1%

Consumer Durables & Apparel 26,5 4% 15,6 6% 9% 5% 3%

Media 41,2 2% 34,6 3% 5% 2% 2%

Automobiles & Components 41,4 2% 15,1 7% 10% 7% 3%

Materials 42,6 2% 18,0 6% 8% 5% 2%

Food Beverage & Tobacco 31,6 3% 23,2 4% 7% 4% 3%

Software & Services 29,5 3% 35,8 3% 6% 2% 3%

Technology Hardware & Equipment 35,2 3% 10,8 9% 8% 5% -2%

Sum 43,6 2% 18,4 5% 8% 6% 3%

 487 observationer  439 observationer 487 observationer

Tabel 5.5: Afvigelse mellem reciprok implicit kapitaliseringsfaktor og implicit kapitalafkastkrav ved både 
487 & 439 observationer. 
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I højre side af tabel 5.5 er det illustreret, hvor store afvigelserne er mellem brancheafkastkravet og de 

reciprokke kapitaliseringsfaktorer. Det ses her, hvordan fjernelsen af de 10 pct. største outliers har haft 

en harmoniserende indflydelse på kapitaliseringsfaktorerne. Realismen i branchekoderne ”Diversified 

Financials” og ”Pharmaceuticals & Biotechnology” er stadig tvivlsom, men ellers ses det, at kapitalise-

ringsfaktorens konvertering til kapitalafkastkrav ved de 438 observationer typisk ligger mellem 2-3 pct.-

point lavere end de implicitte kapitalafkastkrav. Det er forventeligt, at de reciprokke værdier af kapitali-

seringsfaktorerne fremstår med et lavere kapitalafkastkrav end de implicitte kapitalafkastkrav. Forklarin-

gen herpå er, at det implicitte kapitalafkastkrav er et mere kraftfuldt værktøj end cirkulærets kapitalise-

ringsfaktor. Mens hele værdien af selskabet påvirkes af en ændring i de implicitte branchekapitalafkast-

krav, påvirker cirkulærets kapitaliseringsfaktor kun egenkapitalens merværdi som efterfølgende tillægges 

den bogførte værdi af egenkapitalen. 

Ved anvendelsen af et implicit branchegennemsnit, vil virksomheder der adskiller sig markant fra de 

resterende virksomheder i branchen blive påvirket uhensigtsmæssigt, idet individuelle forhold for virk-

somheden tilsiger enten højere eller lavere WACC. Det anbefales derfor, at der laves et estimat af virk-

somhedens individuelle WACC, såfremt dette er muligt. Metoden er til gengæld hensigtsmæssig ved 

behandling af store datamængder indeholdende mange virksomheder, hvilket er gældende for denne 

undersøgelse. 

Model der testes i afsnit 5.3 

Model 5.3: ;
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Bemærk at modellen benytter EBIT, og ikke NOPAT som der ellers argumenteres for i ovenstående afsnit. 

Dette skyldes, at NOPAT kræver korrektioner for bl.a. skat og transitoriske poster. Det er muligt at fra-

trække 25 pct. for selskabsskatten, men dels er dette ikke nødvendigvis selskabets effektive skattesats, 

og dels er det ikke muligt at lave de andre korrektioner som NOPAT kræver. 

5.2 Reformulering af regnskaber 

Inden arbejdet med værdiansættelse af en virksomhed kan igangsættes, er det nødvendigt at foretage 

korrektioner til det rapporterede årsregnskab eller udarbejde budgetter for de kommende år, som 

omtalt i afsnit 5.1.1. De centrale korrektioner vil blive uddybet og diskuteret nedenfor. 

Det er naturligt i mange brancher at yde kreditter ved køb og salg af varer og tjenesteydelser. Specielt 

inden for de senere år er der kommet stigende opmærksomhed på at disse kreditter, der som den reste-
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rende del af driften, enten kan være værdiskabende eller -destruerende. Ved anerkendelse af dette er 

det derfor nødvendigt at korrigere balancen for flere poster relateret til virksomhedens driftsgæld. 

Denne gæld er typisk kendetegnet ved ikke at være rentebærende, og en forøgelse af denne, skaber 

værdi for virksomheden i den forstand at andre former for kreditter (herved menes rentebærende lån 

eller kreditter) ikke behøves finansiere det pågældende, eller andre dele af virksomheden. Er en virk-

somhed i stand til at købe varer på kredit, og videresælge varerne inden kredittiden er ophørt, uden selv 

at give kredit, har virksomheden likviditet svarende til værdien af de indkøbte varer til rådighed, til enten 

at finansiere andre aktiviteter eller forrente disse likvider ved anbringelse i rentebærende fordringer. 

Tilsvarende er det gældende for driftsmæssige pengebindinger, at disse ikke skaber værdi for ejerne. En 

minimering af pengebindinger i f.eks. varelager og debitorer, er derfor af interesse for virksomhedens 

ejere. Dette har ført til begrebet nettoarbejdskapital, hvor aktivposterne er modregnet driftsgæld. Sam-

tidig gøres det samme for gældsposterne, således at eventuelle rentebærende aktivposter modregnes 

virksomhedens rentebærende gæld, i betegnelsen nettorentebærende gæld. 

I forbindelse med beregning af nettoarbejdskapitalen og nettorentebærende gæld er det vigtigt ikke at 

udføre beregningerne uden den nødvendige indsigt i virksomhedens forhold, og kendskab til branchen. 

Det er typisk nødvendigt for virksomheder at have en større eller mindre likvidbeholdning til rådighed i 

forbindelse med den daglige drift. Dog er der mange virksomheder, der ligger inde med en uhensigts-

mæssig stor beholdning, med tilsvarende værditab for ejerne ifølge trade off-teorien29. Den store 

mængde af likvide midler er ikke altid en uhensigtsmæssighed, således taler pecking order-teorien for at 

financial slack kan være værdiskabende grundet antagelser om asymetrisk information30. Den passende 

mængde likvider afhænger dels af branchespecifikke, og virksomhedsspecifikke forhold. 

Specielt finansielle aktiver, herunder finansielle anlægsaktiver, bankindeståender, aktier og lign. er svære 

at kategorisere, ligesom de dertil hørende poster i resultatopgørelsen. Det afgørende for om andele i 

associerede og tilknyttede selskaber er kapitalanbringelser eller investering i driftsrelaterede aktiver, er 

om aktiviteterne har tilknytning til virksomhedens driftsområder, og investeringerne derved skyldes 

synergieffekter, adgang til kritisk information og lign. eller om investeringerne bærer præg af kortsigtede 

eller langsigtede kapitalanbringelser. Såfremt det første er tilfældet, skal aktiverne medregnes i den 

investerede kapital, og resultatandelene herfra skal medtages i resultatopgørelsen under driften. Er det 

derimod en kapitalanbringelse, skal aktivposten klassificeres som alternativ til investering i obligationer 

                                                           
29 Miller & Modigliani (1963). 
30 Myers & Majluf (1984) og Myers (1984). 
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eller lign. og derfor henføres til nettorentebærende gæld. Indtægterne herfra skal derefter klassificeres 

som renteindtægter i resultatopgørelsen. Ofte er der ikke informationer i årsregnskabet til at lave denne 

sondring meningsfyldt, men det er vigtigt, at analytikeren er konsistent i behandlingen af posterne, 

specielt hvad angår klassificeringen af balanceposterne, og de deraf relaterede effekter i resultatopgø-

relsen. 

Ud over opdelingen i driftsrelaterede og finansieringsrelaterede aktiviteter, er det ligeledes nødvendigt 

at opdele resultatopgørelsen i tilbagevendende og ikke tilbagevendende poster, kaldet transitoriske 

poster. Dette skyldes, at de transitoriske poster ikke har nogen prognoseværdi, idet de ikke forventes at 

optræde i regnskabet igen. Det at en regnskabspost ikke optræder regelmæssigt i årsregnskabet, gør ikke 

posten transitorisk, f.eks. er omstruktureringsomkostninger typisk tilbagevendende og driftsrelaterede. 

Derimod er gevinster ved salg af anlægsaktiver typisk engangsposter, der ikke er relaterede til driften, 

hvorfor denne post klassificeres som en transitorisk post. 

5.3 Test af model 

Dette afsnit tester modellen opstillet i afsnit 5.1.4 (fremover benævnt model 5.3 for dens nummering), 

for at klarlægge i, hvilket omfang modellen er i stand til at værdiansætte virksomheder på niveau med 

aktiemarkedet. Dette anvendes til at afgøre, hvor egnet model 5.3 er som værdiansættelsesmodel, og 

om den sammenholdt med cirkulæremodellen er at foretrække. For at afgøre dette testes de nominelle 

afvigelser mellem aktiemarkedet og model 5.3 (en negativ afvigelse skyldes, således at modellerne 

værdiansætter virksomheden højere end aktiemarkedet). Fordelen ved at benytte absolutte forskelle 

frem for relative forskelle i afvigelserne mellem aktiemarkedet og model 5.3 er, at små virksomheder der 

givetvis har større tilbøjelighed til at blive værdiansat tæt på 0, hvorved der er stor relativ forskel i vær-

diansættelserne, men hvor den absolutte forskel ikke er stor, vægtes mindre. Ulempen ved de nominelle 

forskelle er dog, at det må forventes, at der er større afvigelser for de store selskaber, hvorved disse 

vægtes tungere i analysen. 

Det er interessant at undersøge niveauet for afvigelserne, dvs. forskellen i værdiansættelsen fra model 

5.3 og aktiemarkedet. Den gennemsnitlige forskel mellem de to værdiansættelser er ikke nok til at gen-

nemføre en vurdering af modellens kvalitet. Udover forskellen er det ønskværdigt, at der ikke er afvigel-

ser omkring dette niveau, opfyldes dette ville en fuldstændig replikation af aktiemarkedet være lavet. 

Dette er, i sagens natur, ikke muligt, hvorfor det er interessant at reducere variansen mest muligt. Det er 

vigtigt, at modellen ikke over tid har tendens til at værdiansætte virksomheder forskelligt. Dette kan ske, 
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hvis de parametre som de forskellige modeller (aktiemarkedet kontra model 5.3) afhænger forskelligt af 

de underliggende variable, eller afhænger af helt forskellige variable. Med en regressionsanalyse under-

søges niveauet for forskellene mellem aktiemarkedet og modellen, samtidig afslører denne metode 

udviklingstendensen mellem aktiemarkedet og modellen, idet tiden bruges som forklarende variabel. 

Hvis betakoefficienten for den forklarende variabel (i dette tilfælde tiden) er signifikant forskellig fra 0, 

vil værdiansættelserne fra aktiemarkedet og modellen være forskellige over tid. Dette kan bruges til at 

afgøre om modellen er velegnet som estimator for markedsværdier. 

5.3.1 Test af model 5.3 

Det følgende afsnit tester model 5.3 i forhold til aktiemarkedet, for at undersøge modellens evne til at 

estimere markedspriser. Dette gøres ved at opstille en simpel lineær regressionsmodel tilsvarende den 

der blev opstillet i afsnit 3.5, kapitel 3. Herefter vil modellen blive analyseret for at undersøge om der er 

forhold hvor modellen afviger fra aktiemarkedet. Dette gøres ved at opstille en multipel lineær regressi-

onsmodel, tilsvarende den der blev opstillet i afsnit 3.5.1, kapitel 3. Derved bliver det muligt at teste en 

række variable. Såfremt disse er signifikant forskellige fra 0, er der forskel i, hvordan aktiemarkedet og 

modellen tillægger en ændring i variablen værdi. Derved kan følgende H0-hypotese udarbejdes: 

H0: markedsværdi-værdi fra modellen = 0 

Forkastes hypotesen betyder det, at modellen ikke estimerer markedsværdier på niveau med værdierne 

fra aktiemarkedet. Såfremt hypotesen ikke forkastes betyder det, at det ikke ud fra undersøgelsen er 

muligt at konstatere om modellen værdiansætter forskelligt fra aktiemarkedet. Dette er ikke ensbety-

dende med, at modellen er en perfekt estimator for markedsværdier, men i så fald er en større undersø-

gelse nødvendig. En måde at udvide undersøgelsen på er at medtage både danske og internationale 

virksomheder, samt skaffe mere udførlig data på de børsnoterede virksomheder i Danmark, eller endnu 

bedre benytte unoterede selskabshandler, hvor markedspriserne er kendte. 

Tabel 5.6 nedenfor viser uddrag af regressionsanalysen fra Excel, hvor forskellen mellem værdierne af 

virksomhedernes egenkapital ifølge aktiemarkedet, og estimat heraf fra model 5.3, regresseret med 

tiden som forklarende variabel. Denne metode benyttes til at afdække modellens evne til at estimere 

priser på niveau med aktiemarkedet. 
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Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarings

grad (R²)

Antal 

observa

tioner

Konstantled -2,70E+11 1,56E+11 -1,72565 8,50E-02 0,006131 487

Betakoefficient 1,35E+08 7,79E+07 1,729754 8,43E-02 0,006131 487

Tabel 5.6: Uddrag fra regressionsanalyse, år som forklarende variabel, bilag 20. 

Analysen viser, at der over tid bliver større forskel på de to metoder, idet betakoefficienten er positiv og 

værdierne ifølge aktiemarkedet således stiger mere over tid end estimaterne fra model 5.3. Samtidig 

viser analysen, at testniveauet har betydning for om forskellen mellem de to metoder er signifikant, idet 

p-værdien er 8,5 pct. Såfremt der testes på et 95 pct. signifikansniveau er der ikke signifikant forskel 

mellem aktiemarkedet og model 5.3, hvor imod dette er tilfældet ved test på et 90 pct. signifikansniveau. 

Dette er både gældende for konstantled og betakoefficient. 

Den forklarende variabel, dvs. tiden, forklarer ikke noget af variationen mellem estimatet fra model 5.3 

og aktiemarkedet, idet forklaringsgraden som forventet er lav. Det genkaldes, at der fra testresultaterne 

af cirkulæremodellen i tabel 3.4, var p-værdier omkring niveauet 0,0006 pct., hvilket er under de 5 pct., 

hvorfor H0-hypotesen blev forkastet for cirkulæremodellen, og det derved blev testet, at modellen vær-

diansætter virksomheder og virksomhedsandele signifikant forskellig fra aktiemarkedet. Det er ønskvær-

digt med høje p-værdier ved test af modellerne, da dette er tegn på lav forskel mellem den testede 

model og aktiemarkedet. Sammenholdes model 5.3 med cirkulæremodellen, er p-værdierne for model 

5.3 væsentlig højere end for testen af cirkulæremodellen. 

Figur 5.3 nedenfor viser et residualplot for model 5.3. Figuren viser en gruppe af observationer med 

større afvigelser omkring år 2000-2006. Såfremt variationen er større omkring denne periode, opfylder 

modellen ikke kravene for at kunne benytte lineærregression, idet der da blandt andre forudsætninger, 

skal være konstant varians. Dog er antallet af observationer højest i denne periode, hvorfor det er natur-

ligt at sandsynligheden for outliers er større. Det er på baggrund af dette ikke muligt at afgøre om vari-

ansen er konstant, men dette antages fremadrettet. 
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Figur 5.3: Residualplot af model 5.3, med år som forklarende variabel. 

I tabel 5.7 er regressionen fra tabel 5.6 opdelt på regnskabsklasser. Det er ikke muligt at lave en analyse 

af observationerne i regnskabsklasse B, idet der udelukkende ligger 2 observationer inden for denne 

gruppe. Opdelingen i de to andre grupper viser, at model 5.3 har væsentlig højere p-værdier for virk-

somhederne i regnskabsklasse C-mellemstore, end tilfældet er for virksomhederne i regnskabsklasse C-

store. Ingen af hypoteserne ville blive forkastet, hvis de to populationer blev testet individuelt, men 

populationen C-store virksomheder ville være lige omkring testniveauet, hvis et 90 pct. signifikansniveau 

blev benyttet. 

Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarings

grad (R²)

Antal 

observa

tioner

Konstantled, C-mellemstore -1,70E+08 6,74E+09 -0,02525 0,97993 5,92E-06 72

Betakoefficient, C-mellemstore 68672,23 3374117 0,020353 0,98382 5,92E-06 72

Konstantled, C-store -2,90E+11 1,80E+11 -1,60861 0,108469 0,006289 413

Betakoefficient, C-store 1,45E+08 90125874 1,612829 0,107549 0,006289 413

Tabel 5.7: Uddrag fra regressioner, år som forklarende variabel, men regnskabsklasseopdelt, bilag 21-22. 

P-værdierne for virksomhederne i regnskabsklasse C-mellemstore og C-store er henholdsvis 98 og 11 pct. 

Derved undlades det at forkaste H0-hypotesen for begge grupper, som nævnt ovenfor. P-værdierne for 

cirkulæremodellen er henholdsvis 66 og 0,003 pct., hvilket fremgår af tabel 3.5 i kapitel 3. Sammenlignes 

model 5.3 med cirkulæremodellen er model 5.3, målt på nominelle afvigelser, bedre til at værdiansætte 

virksomheder inden for begge regnskabsgrupper. Forskellen på modellernes evne til at estimere mar-

kedspriser er størst for store selskaber, hvorimod den er mindre for selskaber i regnskabsklassen C-

mellemstore. 

Det ses af ovenstående, at både model 5.3 og cirkulæremodellen er bedre til at værdiansætte virksom-

heder i regnskabsklasse C-mellemstore frem for C-store. Det er igen ikke muligt at undersøge, hvor gode 

modellerne er til at værdiansætte virksomheder i regnskabsklasse A og B, men det er interessent, at det 
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er de mellemstore frem for de helt store virksomheder, som modellerne er bedst til at behandle. Det 

tyder på, at mindre virksomheder handles relativt billigere end store, og det kunne formodes at denne 

tendens ville fortsætte, hvis man havde haft mulighed for at test regnskabsklasse A og B. 

Generelt er det ikke nemt at værdiansætte små virksomheder og start-ups, hvilket bl.a. også indikeres af 

at venturefonde i begrænset omfang benytter alment brugte værdiansættelsesmodeller som DCF og 

EVA31. Ud fra dette må det formodes, at også model 5.3 og cirkulæremodellen har svært at værdiansæt-

te denne type virksomheder. 

5.3.2 Forklaring af forskel mellem aktiemarkedet og model 5.3 

Udover analysen om modellens evne til værdiansættelse på markedsvilkår, er det også interessant at 

undersøge i, hvilke situationer modellen adskiller sig fra værdiansættelserne via aktiemarkedet. En sådan 

undersøgelse foretages ved at se på om de formodede variable er i stand til at forklare afvigelserne 

imellem de to modeller. Derfor er det fundet interessant at undersøge både makro- og mikroøkonomiske 

variable, da både hændelser på samfundsniveau og virksomhedsspecifikke karakteristika kan være årsag 

til forskelle i værdiansættelserne. Angående de makroøkonomiske variable forventes det, at disse under-

søger om specielt konjunkturpåvirkningen er ens imellem aktiemarkedet og model 5.3. Dette undersøges 

ved at benytte BNP som forklarende variabel. Det må forventes, at den økonomiske vækst i samfundet 

påvirker værdien af de virksomheder der enten direkte eller indirekte interagerer med dette, hvorfor det 

er interessant at undersøge, hvordan denne påvirkning er. 

Variablerne der fremgår af tabel 5.8 til forklaring af forskellene mellem cirkulæret og aktiemarkedet, er 

de samme som i kapitel 3, afsnit 3.5.1. 

Makroøkonomiske variable Mikroøkonomiske variable og faktorer

Tid Afkastningsgrad

Udvikling i BNP (3-årig vækst) Udvikling i omsætning (3-årig vækst)

Udvikling i OMX C20-indekset (ét-årig vækst) EBIT

Regnskabsklasse (klasse B, C mellemstore eller C store)

Tabel 5.8: Variable og faktorer der forventes at forklare forskellen mellem aktiemarkedet og model 5.3. 

På baggrund af de udvalgte variable i tabel 5.8 gennemføres en række regressioner for at undersøge om 

der er sammenhæng mellem én eller flere af variablerne og forskellen mellem aktiemarkedet og model 

5.3. Tabel 5.9 nedenfor viser resultatet af regressionen, indeholdende alle de forklarende variable, for 

hele populationen. 

                                                           
31 Holm, Petersen og Plenborg (2005). 
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Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarings

grad (R²)

Antal 

observa

tioner

Konstantled -6,20E+11 1,47E+11 -4,20192 3,16E-05 1,82E-01 487

Tid 307000000 73444832 4,179758 3,47E-05 1,82E-01 487

Udvikling i BNP (3-årig vækst) 5,41E+10 1,41E+10 3,848998 0,000135 0,182397 487

Udvikling i OMX C20 (ét-årig vækst) 1,30E+09 1,47E+09 0,883853 0,377218 0,182397 487

Udvikling i omsætning (3-årig vækst) 1,31E+09 8,35E+08 1,567078 0,117755 0,182397 487

Afkastningsgrad 9,99E+09 5,49E+09 1,817386 0,069781 0,182397 487

EBIT -1,35878 0,15952 -8,51793 2,11E-16 0,182397 487

Tabel 5.9: Uddrag fra regressionsanalyse, bilag 23. 

Ud fra regressionsanalysen gengivet i tabel 5.9, undervurderer model 5.3 generelt værdien af virksom-

hederne i perioder med længerevarende vækst i BNP, i forhold til aktiemarkedet, da koefficienten for 

variablen er positiv. Dette bevirker, at man skal være varsom med at benytte modellen i perioder, hvor 

der har været en kraftig økonomisk vækst eller fald i væksten inden for de seneste år, hvorfor brugen af 

model 5.3 i en periode som 2009-2010 givet vis vil føre til overvurdering af virksomhederne, idet virk-

somhederne har oplevet et fald i aktivitetsniveauet. Pludselige ændringer i OMX C20-indekset, ser der-

imod ikke ud til at have nogen sammenhæng med forskellen i værdiansættelserne mellem model 5.3 og 

aktiemarkedet, da denne variabel ikke er signifikant forskellig fra 0. Derudover viser den positive koeffi-

cient for den forklarende variabel tid, at der over tid bliver større forskel mellem aktiemarkedet og 

værdiansættelserne fra model 5.3. Ideelt set burde der ikke være denne forskel, da dette medfører, at 

modellen over tid kommer til at afvige mere fra aktiemarkedets prisleje. 

Angående de mikroøkonomiske variable så viser den negative koefficient for EBIT, at model 5.3 har en 

tendens til at overvurdere værdien af større virksomheder i forhold til aktiemarkedet, og undervurderer 

små virksomheder, hvilket står i kontrast til tabel 5.14 længere nede. Dette betyder, at ved OMX C20-

virksomheder og lign. samt små virksomheder, skal man være påpasselig med at benytte modellen, 

eftersom der i disse tilfælde kan være betydelig forskel på estimatet fra model 5.3 og en reel markeds-

værdi, samt at effekten ved vurderingen af disse virksomheder er uklar. Dette er uhensigtsmæssigt 

eftersom det må forventes, at SKAT hovedsageligt er interesseret i en model, der er god til at værdian-

sætte mindre virksomheder. Yderligere har model 5.3 en tendens til at undervurdere specielt profitable 

virksomheder, hvilket ses af koefficienten for afkastningsgraden i tabel 5.8 der er positiv. P-værdien for 

denne variabel er 6,98 pct., hvorved variablen ikke er signifikant forskellig fra 0, men er på grænsen til at 

være det ved test på 95 pct. signifikansniveau. Det virker ikke til, at model 5.3 værdiansætter virksomhe-

der, der oplever stærk vækst i omsætningen, specielt anderledes end aktiemarkedet, da p-værdien for 
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omsætningsvæksten er over 0,05. Det er derfor ikke problematisk at benytte modellen på vækstvirk-

somheder. 

Sammenlignes resultaterne fra tabel 5.9, med tabel 3.7 fra kapital 3, ses at det er de samme variable, der 

er signifikant forskellige fra 0. Dette betyder at henholdsvis cirkulæret og model 5.3 værdiansætter 

ændringer i variablerne forskelligt fra aktiemarkedet. Med undtagelse af EBIT, har koefficienterne også 

samme fortegn, hvilket vil sige at cirkulæret og model 5.3 afviger på samme måde fra aktiemarkedet. 

Cirkulæret undervurderer værdien af en ændring i variablen EBIT, hvor imod model 5.3 har tendens til 

det modsatte. Nedenfor i tabel 5.10 er regressionen udarbejdet udelukkende med virksomheder i regn-

skabsklasse C-mellemstore. 

Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarings

grad (R²)

Antal 

observa

tioner

Konstantled -3,10E+09 4,13E+09 -0,7613 0,44923 0,761963 72

Tid 1622281 2057322 0,78854 0,433247 0,761963 72

Udvikling i BNP (3-årig vækst) 2,52E+08 3,52E+08 0,716226 0,476417 0,761963 72

Udvikling i OMX C20 (ét-årig vækst) -1,40E+07 29370538 -0,47279 0,637949 0,761963 72

Udvikling i omsætning (3-årig vækst) 46610287 19326329 2,411751 0,018709 0,761963 72

Afkastningsgrad -8,90E+08 1,81E+08 -4,90094 6,66E-06 0,761963 72

EBIT -1,8801 0,162954 -11,5376 2,22E-17 0,761963 72

Tabel 5.10: Uddrag fra regressionsanalyse, virksomheder i regnskabsklasse C-mellemstore, bilag 24. 

Analysen af virksomhederne i regnskabsklasse C-mellemstore viser, at ingen af de makroøkonomiske 

variable er signifikante for denne gruppe. Derved ser forskellen mellem aktiemarkedet og model 5.3 ud 

til ikke at være afhængig af de økonomiske konjunkturer. Dette betyder, at der ikke er noget konjunktur-

afhængigt mønster i forskellen mellem de to modeller. Model 5.3 ser derfor ud til at følge aktiemarkedet 

ved ændringer i den økonomiske vækst i samfundet, og væksten i OMX C20-indekset, hvilket er positivt 

for modellen. 

De mikroøkonomiske variable er til gengæld i stand til at forklare noget af forskellen mellem aktiemar-

kedet og model 5.3, og derved er der forskel i hvordan aktiemarkedet og modellen værdiansætter virk-

somheder med høj omsætningsvækst, høj afkastningsgrad og højt EBIT. Den positive koefficient for 

udvikling i omsætningen i tabel 5.10 indikerer, at model 5.3 undervurderer virksomheder med høj om-

sætningsvækst, mens modellen har tendens til at overvurdere virksomheder med høj afkastningsgrad og 

højt EBIT, relativt til aktiemarkedet. 

I tabel 5.11 er regressionen gengivet for virksomheder i regnskabsklasse C-store. 
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Koefficient Std afv. t-stat p-værdi Forklarings

grad (R²)

Antal 

observa

tioner

Konstantled -6,70E+11 1,69E+11 -3,92705 0,000101 0,193162 413

Tid 3,31E+08 84696771 3,904602 0,00011 0,193162 413

Udvikling i BNP (3-årig vækst) 6,29E+10 1,63E+10 3,848142 0,000138 0,193162 413

Udvikling i OMX C20 (ét-årig vækst) 1,51E+09 1,76E+09 0,862215 0,389078 0,193162 413

Udvikling i omsætning (3-årig vækst) 1,67E+09 9,82E+08 1,702784 0,089374 0,193162 413

Afkastningsgrad 9,79E+09 6,25E+09 1,565997 0,118128 0,193162 413

EBIT -1,37451 0,173749 -7,91092 2,45E-14 0,193162 413

Tabel 5.11: Uddrag fra regressionsanalyse, virksomheder i regnskabsklasse C-store, bilag 25. 

For virksomhederne i regnskabsklasse C-store tegner der sig nogenlunde samme mønster som for hele 

populationen, hvilket givetvis skyldes at størstedelen af virksomheder i populationen er virksomheder i 

regnskabsklasse C-store. Dette betyder også at i modsætning til virksomheder i regnskabsklasse C-

mellemstore, så undervurderer model 5.3 virksomheder med høj afkastningsgrad, for de helt store 

virksomheder. For virksomhederne i regnskabsklasse C-mellemstore var resultatet omvendt. Angående 

vækst i omsætningen så ser forskellen mellem aktiemarkedet og model 5.3 ud til at være nogenlunde 

ens for begge grupper, idet model 5.3 har tendens til at undervurdere disse virksomheder i forhold til 

aktiemarkedet. Dog er både effekterne ved afkastningsgraden og omsætningsvæksten så beskeden at de 

ikke testes signifikant forskellige fra 0 for virksomhederne i regnskabsklasse C-store. På den anden side 

er der ingen tvivl om, at der er en forskel mellem aktiemarkedet og modellen, hvad angår størrelsen af 

EBIT, som gennemgået ovenfor. 

5.3.3 Relative afvigelser 

I tabel 5.12 regnes faktorforskellene mellem aktiemarkedet og model 5.3, og således anvendes relative 

afvigelser i stedet for nominelle. Fordelen ved de relative afvigelser er, at større virksomheder ikke 

vægtes tungere i analysen, blot fordi de absolutte afvigelser naturligt er større. Derved vægtes afvigel-

serne fra de små selskaber ligeligt med de store selskaber. Dog er ulempen ved denne analyseform, at 

man selv ved begrænsede nominelle afvigelser kan opleve høje faktorforskelle, når den ene model 

vurderer værdien af virksomheden til at være tæt på 0. 
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Hele populationen, 487 virksomheder

Antal 

virksomheder, 

model 5.3

Antal 

virksomheder 

(pct.), model 5.3

Antal 

virksomheder 

(pct.), cirkulæret

Undervurderet 110 19% 52%

Niveau med aktiemarkedet 283 58% 41%

Overvurderet 94 23% 7%

Virksomheder i regnskabsklasse B 2 100% 100%

Undervurderet 0 0% 0%

Niveau med aktiemarkedet 2 100% 100%

Overvurderet 0 0% 0%

Virksomheder i regnskabsklasse C-mellemstore 72 100% 100%

Undervurderet 6 8% 7%

Niveau med aktiemarkedet 42 58% 78%

Overvurderet 24 33% 15%

Virksomheder i regnskabsklasse C-store 413 100% 100%

Undervurderet 104 25% 60%

Niveau med aktiemarkedet 239 58% 34%

Overvurderet 70 17% 6%

Tabel 5.12: Fordeling af virksomheder med regnskabsklasse som underinddeling. 

For hele populationen under ét, værdiansætter model 5.3 flere virksomheder end cirkulæret inden for et 

interval af +/- 35 pct. af aktiemarkedet. Således værdiansætter model 5.3 58 pct. af virksomhederne 

inden for dette interval, hvorimod det kun er tilfældet for 41 pct. af virksomhederne med cirkulæret. 

Cirkulæret har tendens til at undervurdere virksomheder, idet over halvdelen af virksomhederne under-

vurderes. Det ses derimod, at model 5.3 stort set over- og undervurderer lige mange virksomheder. 

Hvor model 5.3 værdiansætter omkring 58 pct. af virksomhederne inden for intervallet +/- 35 pct. af 

aktiemarkedet både for virksomheder i regnskabsklasse C-mellemstore og C-store, er cirkulæremodellen 

markant bedre til at værdiansætte virksomhederne i regnskabsklasse C-mellemstore, frem for C-store. 

Således er 78 pct. af virksomhederne i regnskabsklasse C-mellemstore værdiansat på niveau med aktie-

markedet af cirkulæremodellen, hvorimod dette kun er tilfældet for 34 pct. af virksomhederne i regn-

skabsklasse C-store. For virksomhederne i regnskabsklasse C-store er op mod 60 pct. undervurderet af 

cirkulæret. Som tidligere nævnt, er det ikke muligt at analysere virksomhederne i regnskabsklasse B 

yderligere, idet denne gruppe kun indeholder 2 observationer. 

I afsnit 5.3.1 findes model 5.3 at værdiansætte virksomheder bedre end cirkulæremodellen, både inden 

for virksomheder i regnskabsklasse C-mellemstore og C-store. Dette er i kontrast til tabel 5.12, hvor det 

som gennemgået ovenfor findes, at cirkulæremodellen er i stand til at værdiansætte 78 pct. af virksom-

hederne i regnskabsklasse C-mellemstore inden for et interval af +/- 35 pct. af markedsværdien, hvilket 

kun er tilfældet for 58 pct. for model 5.3. Dette tyder på, at cirkulæremodellen er bedre end model 5.3 til 
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at værdiansætte virksomheder i regnskabsklasse C-mellemstore. Forskellen på resultaterne kan skyldes 

at opgørelserne er lavet efter to forskellige metoder, hvor tabel 5.11 er opgjort over de relative forskelle 

mellem modellerne og aktiemarkedet, mens afsnit 5.3.1 er lavet over de absolutte afvigelser. 

Cirkulærets værdi Markedsværdi Faktor forskel 

regnskabskabsklasse B (2 virk.) 192.337.801              244.945.000                1,27

regnskabskabsklasse C mellemstore (72 virk.) 13.000.229.393        10.625.206.016          0,82

regnskabskabsklasse C store (413 virk.) 3.198.480.690.817  3.512.091.675.759    1,10

Markedsværdi for alle 487 observationer 3.211.673.258.012  3.522.961.826.775    1,10        
Tabel 5.13: Virksomhedernes aggregerede værdi jf. model 5.3 og aktiemarkedet, regnskabsklasseopdelt. 

I tabel 5.13 aggregeres markedsværdien af virksomhederne for samtlige 487 observationer og sammen-

lignes dette med summen af de estimerede markedsværdier via model 5.3 opleves, at model 5.3 under-

vurderer prisen i forhold til aktiemarkedet. Markedsprisen på de 487 virksomheder giver til sammen 

3523 mia. kr., mens model 5.3 samlet set prisfastsætter de samme 487 observationer til 3212 mia. kr. 

Der er altså på et aggregeret niveau tale om, at cirkulæreværdien bør øges med 10 pct. for at matche 

priserne fra aktiemarkedet. Dette resultat er isoleret set væsentlig bedre end cirkulæret der prisfastsatte 

det samlede marked til 1568 mia. kr. På trods af at der overordnet er en forholdsvis begrænset afvigelse 

mellem model 5.3 og aktiemarkedet bør man være påpasselig med at sætte lighedstegn mellem dette 

resultat og modellens evne til at forudsige markedspriser. Hvis modellen lige mange gange formår at 

overvurdere observationerne som den formår at undervurdere disse kan resultatet på det aggregerede 

niveau være godt, selvom der ikke nødvendigvis er særlig mange observationer, som er blevet prisfastsat 

korrekt. I tabel 5.12 ses at model 5.3 stort set under- og overvurderer lige mange virksomheder og dette 

kan netop være en medforklarende årsag til at resultater på et aggregeret niveau ser fornuftigt ud på 

trods af, at vi tidligere i kapitlet har set, at der ikke altid er klare sammenhænge mellem model 5.3 og 

markedets måde at prissætte på. 

I tabel 5.14 vises en følsomhedsanalyse, der indikerer model 5.3’s evne til at prissætte virksomhederne i 

forhold til aktiemarkedet under forskellige antagelser omkring acceptabelt intervalniveau. Metoden er 

bygget op på samme måde som tabel 3.13, således at de to modeller kan sammenlignes. I de tilfælde 

hvor model 5.3 prissætter bedre end cirkulæret er figuren markeret med fed. 
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under "ens" over under "ens" over under "ens" over under "ens" over

0,05 53% 9% 38% 57% 8% 35% 31% 11% 58% 50% 0% 50%

0,1 49% 16% 35% 53% 15% 32% 26% 19% 54% 50% 0% 50%

0,15 45% 24% 32% 48% 24% 28% 24% 24% 53% 50% 50% 0%

0,2 39% 32% 28% 42% 33% 25% 21% 31% 49% 50% 50% 0%

0,25 36% 40% 24% 39% 40% 21% 15% 40% 44% 50% 50% 0%

0,3 29% 49% 22% 32% 49% 19% 11% 49% 40% 0% 100% 0%

0,35 23% 58% 19% 25% 58% 17% 8% 58% 33% 0% 100% 0%

0,4 18% 64% 17% 21% 64% 15% 4% 67% 29% 0% 100% 0%

0,45 14% 69% 17% 16% 69% 15% 4% 67% 29% 0% 100% 0%

0,5 11% 75% 14% 13% 75% 12% 3% 71% 26% 0% 100% 0%

0,6 6% 84% 10% 7% 84% 9% 0% 82% 18% 0% 100% 0%

0,7 3% 88% 8% 4% 89% 7% 0% 83% 17% 0% 100% 0%

0,8 1% 91% 7% 1% 93% 6% 0% 83% 17% 0% 100% 0%

0,9 0% 93% 7% 0% 95% 5% 0% 85% 15% 0% 100% 0%

0,95 0% 94% 6% 0% 96% 4% 0% 86% 14% 0% 100% 0%

Regnskabsklasse B                

2 observationer

Acceptabel 

interval +/- 

Alle regnskabsklasser            

487 observationer

Regnskabsklasse C store   

413 observationer

Regnskabsklasse C mellem-

store 72 observationer

Tabel 5.14: Følsomhedsanalyse af model 5.3 med forskellige niveauer for acceptabelt interval. 

Det ses, at model 5.3 klarer sig bedre end cirkulæret i regnskabsklasse C-store, hvor størstedelen af 

analysens observationer stammer fra, hvorfor model 5.3 også samlet set klarer sig bedre end cirkulæret. 

På trods af at model 5.3 samlet set klarer sig bedre end cirkulæret kan man, ved at sammenligne tabel 

5.14 med tabel 3.12, kan man se at cirkulæremodellen er væsentlig bedre til prisfastsættelse af de min-

dre virksomheder. 

Ved anvendelse af cirkulæremodellen var der ifølge tabel 3.12 i alt tale om 16 kraftigt overvurderede 

virksomheder, dvs. virksomheder med værdier som oversteg markedet med mere end 95 pct. Ved model 

5.3 er disse 28 virksomheder fordelt på 18 i regnskabsklasse C-store og 10 i regnskabsklasse C-

mellemstore. Man skal op på et interval på +390/-95 pct. før samtlige C-mellemstore virksomheder 

indgår i det navngivne interval ”ens”. For virksomhederne i C-store skal intervallet op på +1810/-95 pct. 

for at undgå outliers. I vores undersøgelse med 487 observationer sker det altså i 6 pct. af tilfældene, at 

cirkulæret overvurderer virksomhederne med mere end 95 pct. og den største overvurdering er omkring 

1810 pct. højere end værdien fra aktiemarkedet. Ifølge denne analyse ser det ud til, at der både er flere 

og større outliers ved anvendelse af model 5.3 frem for cirkulæremetoden. De store afvigelser fra mar-

kedsværdierne indikerer, hvor påpasselig man bør være med anvendelsen af forsimplede værdiansættel-

sesmodeller. Det bør dog nævnes, at de ekstreme relative afvigelser som ses ovenfor muligvis forekom-

mer i tilfælde, hvor cirkulæret eller model 5.3 værdiansætter virksomhederne tæt på 0 kr. 
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Antal andel i % Antal andel i % Antal andel i % Antal obs. Antal andel i % %-vis forbedring 

1986 2 50% 2 50% 0 0% 4 2 50% 0%

1987 1 100% 0 0% 0 0% 1 1 100% -100%

1988 1 100% 0 0% 0 0% 1 1 100% -100%

1989 0 0% 1 100% 0 0% 1 1 100% 0%

1990 1 100% 0 0% 0 0% 1 1 100% -100%

1991 3 38% 5 63% 0 0% 8 0 0% 63%

1992 4 44% 5 56% 0 0% 9 2 22% 33%

1993 3 30% 6 60% 1 10% 10 1 10% 50%

1994 7 18% 25 66% 6 16% 38 18 47% 18%

1995 6 21% 20 71% 2 7% 28 12 43% 29%

1996 5 13% 21 55% 12 32% 38 13 34% 21%

1997 4 7% 33 58% 20 35% 57 20 35% 23%

1998 8 14% 39 66% 12 20% 59 31 53% 14%

1999 7 15% 29 60% 12 25% 48 25 52% 8%

2000 7 23% 15 50% 8 27% 30 13 43% 7%

2001 9 31% 13 45% 7 24% 29 11 38% 7%

2002 5 25% 13 65% 2 10% 20 10 50% 15%

2003 11 42% 12 46% 3 12% 26 14 54% -8%

2004 7 22% 21 66% 4 13% 32 15 47% 19%

2005 2 8% 14 56% 9 36% 25 5 20% 36%

2006 1 6% 6 35% 10 59% 17 2 12% 24%

2007 3 60% 2 40% 0 0% 5 1 20% 20%

Sum 97 282 108 487 199

Cirkulæret inden 

for +/- 35%

Model 5.3 ifht. 

CirkulæretÅrstal 

Overvurdering over 

35%

Model 5.3 inden for 

+/- 35%

undervurdering 

med mere end 35%

Antal ob-

servationer.

Tabel 5.15: Følsomhedsanalyse af model 5.3 opdelt efter år samt sammenligning i forhold til cirkulæret. 

For nemmere at kunne sammenligne model 5.3 og cirkulæremodellen er tabel 5.15 udarbejdet, således 

at søjle nummer 2 fra højre gengiver resultaterne fra tabel 3.13, i kapitel 3. Tabellen viser model 5.3’s 

afvigelser fra aktiemarkedet opdelt på år. I de tilfælde hvor model 5.3 prisfastsætter bedre end cirkulæ-

ret er det igen fremhævet med fed. På trods af at model 5.3 har flere og større afvigelser end cirkulæret 

ses, at den i stort set samtlige år formår at medtage flere observationer i intervallet på +/-35 pct. I tabel-

len helt til højre kan aflæses, hvor mange procentpoint model 5.3 er bedre eller dårligere end cirkulæret. 
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5.4 Delkonklusion 

Det kan ikke ud fra undersøgelsen fastslås, at model 5.3 værdiansætter virksomheder på et forskelligt 

niveau af aktiemarkedet, ud fra et 95 pct. signifikansniveau. Omvendt afviger modellen flere steder 

markant fra aktiemarkedet, hvilket er negativt. 

Det er bemærkelsesværdigt at vores model generelt er bedre end cirkulæret. Til gengæld er cirkulæret 

bedre til at værdiansætte mellemstore virksomheder, hvor de store virksomheder undervurderes. Vores 

model er bedre end cirkulæret til at værdiansætte store virksomheder. Samlet har vores model tendens 

til at over- og undervurdere stort set lige mange virksomheder. Kontrasten hertil er cirkulæret, der har 

en klar tendens til at undervurdere store virksomheder. 

I perioder hvor der igennem længere tid har været en høj vækst i BNP har modellen en tendens til at 

undervurdere virksomhederne, hvorfor man især i disse perioder bør være varsom med at anvende 

modellen. Ligeledes er modellen generelt dårligere end aktiemarkedet til at værdiansætte meget rentab-

le virksomheder. 

Til trods for at model 5.3 ikke kan afvises på et 95 pct. intervalniveau bør man være varsom med at 

anvende en model af denne type. 
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Kapitel 6 

I dette kapitel gennemføres et casestudie. SKAT har tavshedspligt og det har derfor ikke været muligt at 

indhente information fra SKAT om transaktioner mellem interesseforbundne parter. Casestudiet baseres 

i stedet på Louis Poulsen Lighting A/S. Virksomheden blev handlet mellem to uafhængige parter, hvorfor 

SKAT ikke nødvendigvis har været interesseret i en ekstern værdiansættelse eller sanity check af han-

delsprisen. 

Værdien af Louis Poulsen Lighting beregnes i det efterfølgende ud fra cirkulæret og model 5.1 opstillet i 

kapitel 5. I dette kapitel beskæftiger vi os med model 5.1, hvor vi tidligere i opgaven har analyseret 

model 5.3. Model 5.1 er gengivet nedenfor: 

Model 5.1: ;
	!8��æ8� 
� 9#!"	
���
�!" � 0Z���[������ \]^_�̀ ab
c�dd/�æ��� ( "!��$!"�!<æ!"8! #æ�8 

Resultaterne fra de to værdiansættelser holdes op mod prisen som den unoterede virksomhed blev 

handlet til. Casestudiet har til hensigt at skabe dybde og indsigt i processerne bag værdiansættelsesme-

toderne. 

6.1 Casevirksomhed 

Den danske højt profilerede lampeproducent Louis Poulsen Lighting blev i september 2007 handlet32 til 

en enterprise value på 1,25 mia. kr.33 Italienske Targetti Sankey SpA købte Louis Poulsen Lighting A/S 

med det formål at styrke sine arkitektoniske belysningsvirksomheder i det kontinentale Europa og der 

var derfor tale om et strategisk tilkøb. Det må på denne baggrund forventes, at Targetti forventer at 

opnå kommercielle og industrielle fordele af transaktionen, samtidig med at den skal føre til en bredere 

international tilstedeværelse for den italienske belysningsvirksomhed. Louis Poulsen ligger i regnskabs-

klassen C-store virksomheder. 

Det er tidligere belyst, at cirkulæremodellen der er udarbejdet med formålet at prisfastsætte mindre 

virksomheder, også klarer værdiansættelsen bedst for netop denne gruppe af virksomheder. Det kan 

derfor undre, at der i dette casestudie anvendes en virksomhed fra regnskabsklassen C-store, men da det 

i dette afsnit er metoden som søges illustreret, er størrelsen af virksomheden i denne sammenhæng 

mindre vigtig. 

                                                           
32 http://www.louispoulsen.com/da/About/History.aspx 
33 http://www.fihpartners.com/References/ 
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Inden værdiansættelserne gennemføres foretages en kort beskrivelse af virksomheden og dennes stra-

tegiske position på tidspunktet for overtagelsen. 

 

6.1.1 Louis Poulsen Lighting A/S 

Louis Poulsen Lighting A/S34 udvikler, fremstiller og sælger belysningsprodukter af høj kvalitet i et funkti-

onelt design til bygninger og bebyggede områder. Firmaets belysningsarmaturer er berømte for deres 

originalitet, enkelthed og exceptionelle lysbehandling, og virksomheden har et bredt produktsortiment 

til både det professionelle og private marked. 

Louis Poulsen Lighting tilbyder i samarbejde med professionelle partnere rådgivning, planlægning og 

produktudvikling over det meste af verden. Virksomheden er blandt de ti største leverandører på det 

professionelle belysningsmarked i Europa og en af de tre førende udenlandske leverandører i USA. Louis 

Poulsen Lighting har repræsentationskontorer i Dubai og Moskva og datterselskaber i Japan, USA, Sveri-

ge, Norge, Finland, Tyskland, Hong Kong, Schweiz, Holland, Frankrig og England. Deres produkter bliver 

hovedsagligt produceret på fabrikker i Danmark. 

6.1.2 Strategisk position 

Louis Poulsen har i kraft af produkternes kvalitet og design formået at skabe et stærkt brand. Dette har 

betydet, at man har kunnet differentiere sig fra traditionelle belysningsproducenter. Louis Poulsen har 

formået at differentiere sig, således at firmaets primære konkurrenter ikke nødvendigvis er andre lam-

peproducenter, men i lige så høj grad high-end producenter inden for eksklusive varige forbrugsgoder 

generelt. Markedsformen, som Louis Poulsen agerer under, minder mest af alt om et differentieret 

                                                           
34 http://www.louispoulsen.com/da/About/Company%20Profile.aspx 
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oligopol. Dette vil sige, at man er på et heterogent marked med få konkurrenter, hvor der eksisterer en 

vis grad af præference. 

Louis Poulsen Lighting har haft succes med at sælge kvalitetslamper. De klassiske lamper designet af Poul 

Henningsen har været populære i årtier. Der er blevet skabt en unik status omkring produkterne, som 

har ført til en stærk konkurrenceposition især i forhandlingskraften overfor kunderne. Virksomheden har 

fokuseret på design og funktionalitet, og kan bedst sammenlignes med andre producenter af varige 

forbrugsgoder som Georg Jensen, Fritz Hansen, Royal Copenhagen og Bang & Olufsen. 

6.2 Værdiansættelse med cirkulæret 

I cirkulæret fremgår det, at virksomhedens goodwill findes ved at kapitalisere en standard årsindtægt, 

hvorfor der først udregnes en kapitaliseringsfaktor. I cirkulæret er der nævnt nogle eksempler på, hvor-

når goodwillen i en virksomhed bør tillægges en lang levetid og hvornår den bør være kortere. Den lange 

levetid eksisterer typisk ved produktion eller salg af unikke produkter. I beskrivelsen ovenfor blev der 

redegjort for Louis Poulsens konkurrenceposition og deres brand. Med udgangspunkt heri vurderes 

levetiden af goodwill’en til 17 år som er det højeste af de 4 intervaller, der er oplyst i cirkulæret. Ved en 

goodwill-levetid på 17 år opnås en kapitaliseringsfaktor på 4,5. 

I tabel 6.1 nedenfor, er opstillet de aktuelle informationer, der anvendes til udarbejdelse af standard 

årsindtægten for Louis Poulsen Lighting. Det bør bemærkes, at EBIT ikke er positiv i alle 3 år. Det lidt 

opsigtsvækkende er dog, at den negative værdi i 2005 har en positiv indflydelse på virksomhedens værdi. 

Årsagen er at gevinsten fra udviklingstendensen mere end opvejer den forringelse der er forbundet ved 

at lade den negative EBIT fra 2005 indgå i det vægtede resultat. 

2005 2006 2007

Aktiver i  alt 431.900.000           

Resultat af primær drift EBIT (70.600.000) 74.191.000          103.500.000           

Vægtning 1 2 3

EBIT * Vægtning (70.600.000) 148.382.000       310.500.000           

Sum 388.282.000           

Vægtet resultat delt med 6 64.713.667             

udviklingstendens (EBIT i  2007- EBIT i  2005)/2 87.050.000             

vægtet resultat incl. udviklingstendens 151.763.667           

forrentning af aktiver (aktiver * 0,07) 30.233.000             

Rest ti l  forrentning af goodwill  121.530.667           

Kapitaliseringsfaktor 4,5 (13% over 17 år) 4,5                            

Egenkapitalens merværdi 546.888.000           

Egenkapital, bogført 328.300.000           

Den beregnede markedsværdi af Egenkapitalen 875.188.000                   
Tabel 6.1: Estimeret værdi af Louis Poulsen Lighting ud fra cirkulæret. 
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Det fremgår af tabel 6.1, at virksomhedens markedsværdi af egenkapitalen er estimeret til 875,2 mio. kr. 

ud fra cirkulæret. For at kunne sammenligne resultatet fra cirkulæret tillægges virksomhedens nettoren-

tebærende gæld, som i afsnit 6.3.2 nedenfor findes til 210,2 mio. kr. Herved bliver estimatet af enterpri-

se value fra cirkulæret 1085,3 mio. kr. I forhold til den faktisk handlede pris på 1,25 mia. kr. undervurde-

rer cirkulæret prisen på virksomheden med ca. 13 pct. Tidligere analyser af cirkulæremodellen viser, at 

undervurderinger på virksomheder i regnskabsklasse C-store virksomheder, forekommer ofte og resulta-

tet er derfor i overensstemmelse med forventningerne. Cirkulæremodellen ville have prisfastsat virk-

somheden korrekt ved anvendelse af en kapitaliseringsfaktorværdi på 5,86. Dette ville svare til en good-

will-levetid på 34 år. 

Med værdiansættelsen af Louis Poulsen Lighting via cirkulæret ses det, hvordan man med cirkulæremo-

dellen kan risikere at blive udsat for kontraintuitive sammenhænge, når man både skal vægte de 3 sene-

ste EBIT-resultater og korrigere for udviklingstendensen. 

6.3 Værdiansættelse med model 5.1 

I afsnit 6.3 udføres en dybdegående analyse af cirkulæret og model 5.1, hvilket ikke var muligt i den 

kvantitative analyse i kapitel 3 og 5. Dette giver mulighed for at anvende de mere kvalitative aspekter af 

vores model, som også DCF-modellen er kendetegnet ved. Konkret betyder det, at f.eks. nettorentebæ-

rende gæld beregnes og der foretages korrektioner eller særhensyn som måtte blive nødvendige. 

Model 5.1: 9"�!���! R
�A! � 0Z���[������ \]^_�̀ ab
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6.3.1 Reformulering af resultatopgørelse og balance for Louis Poulsen Lighting 

Nedenfor gennemgås de poster der reklassificeres i forbindelse med reformuleringen af regnskabet for 

Louis Poulsen Lighting A/S. Dette gøres for at finde virksomhedens nettorentebærende gæld samt NO-

PAT. 

Omstruktureringsomkostninger 

Omstruktureringsomkostninger vedrørende overdragelsen af selskabet til Targetti Sankey SpA, vedrører 

ikke driften, hvorfor denne post er transitorisk og derfor klassificeres som ekstraordinær. Denne post 

udgør omkostninger for 1,9 mio. kr. 
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Reklassificering i forbindelse med salg af Lightmaker A/S 

Salget af Lightmaker A/S trækkes ud af regnskabet, idet denne virksomhed ikke fremadrettet bidrager til 

Louis Poulsen Lighting A/S’ resultat. EBIT for Lightmaker udgør i resultatopgørelsen 1,9 mio. kr. Dette 

udskilles fra den resterende del af Louis Poulsen Lighting, og reklassificeres som ekstraordinære indtæg-

ter. 

Forskellen mellem indre værdi og salgsprisen på Lightmaker A/S er medtaget i resultatopgørelsen under 

andre driftsindtægter. Avancen fra salget af afdelingen vedrører ikke den primære drift, hvorfor avancen 

klassificeres som ekstraordinær. Denne post udgør en indtægt på 10,3 mio. kr. 

Reklassificering af gældsposter 

Balanceposterne ”andre langsigtede gældsforpligtelser”, ”gæld, tilknyttede selskaber” samt ”anden 

gæld” er som udgangspunkt rentebærende, hvor imod de resterende gældsforpligtelser vedrører driften. 

Disse poster udgør tilsammen 61,4 mio. kr. 

Posten anden gæld indeholder både gældsposter, der er rentebærende og som vedrører driften, hvilket 

fremgår af noterne i årsregnskabet. Derfor opdeles denne i en post på 20,1 mio. kr. der er rentebærende 

og 32,3 mio. kr. som ikke er rentebærende, og derfor henføres til arbejdskapitalen som driftsgæld. 

Leasingforpligtelser 

Louis Poulsen Lighting har eventualforpligtelser for 181,6 mio. kr. Heraf udgør de 181 mio. kr. leasingfor-

pligtelser. Denne post fremgår af regnskabet som værende operationel leasing, hvorfor den ikke indreg-

nes i resultatopgørelsen og balancen. Det bør undersøges nærmere, hvorvidt denne post egentlig er 

finansiel eller operationel leasing, dog formodes i casestudiet, at denne post er finansiel leasing, hvorfor 

den skal indregnes i resultatopgørelsen og balancen. 

Dette gøres ved at forøge anlægsaktiverne med 181 mio. kr. ved indregning af denne post i balancen. 

Samtidig skal leasingydelsen trækkes ud af resultatopgørelsen, og afskrivningerne på anlægget skal 

indregnes sammen med de renteomkostninger som en lånefinansiering af de 181 mio. kr. ville medføre. 

Det antages, at anlægsaktiverne som dette vedrører, kan afskrives lineært over 10 år, hvorfor afskrivnin-

gerne beløber sig til 18,1 mio. kr. årligt. Igennem opgaven har vi argumenteret for en lånerente på 5 pct., 

hvilket også benyttes i dette casestudie. Dette medfører en renteomkostning på 9,1 mio. kr. Begge 

poster skal indregnes i resultatopgørelsen i stedet for leasingydelsen, der skal trækkes ud af regnskabet. 

Den aktuelle leasingydelse fremgår ikke af regnskabet, men antages at udgøre 27,2 mio. kr. som er 

summen af afskrivningerne og renteomkostningerne. 
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Indregningen af leasingforpligtelserne påvirker den rentebærende gæld med 181 mio. kr. Samtidig 

påvirkes EBIT positivt, idet leasingydelsen førhen antages at være indregnet i produktionsomkostninger-

ne. Denne påvirkning udgør 9,1 mio. kr. som skyldes at renteomkostningerne først fratrækkes i resultat-

opgørelsen efter mellemresultatet EBIT. 

6.3.2 Regnskab efter reformulering 

Resultatet af reklassificeringerne fra afsnit 6.3.1 beskrives nedenfor. Det er emnerne nettorentebærende 

gæld og EBIT-niveauet der er af interesse for model 5.1, hvorfor det udelukkende er dem der gennemgås 

i dette afsnit. 

Nettorentebærende gæld 

Rentebærende gæld udgør ifølge afsnit 6.3.1 ovenfor 210,1 mio. kr. i 200735. Det antages at likvide 

midler vedrører driften, hvorfor denne post ikke fratrækkes i nettorentebærende gæld. Louis Poulsen 

har ikke andre rentebærende aktivposter, hvorfor nettorentebærende gæld udgør 210,1 mio. kr. 

NOPAT 

Reklassificeringerne af regnskabet påvirker EBIT i negativ retning med 1,2 mio. kr., således bliver EBIT i 

den reformulerede resultatopgørelse 102,3 mio. kr.36, mens NOPAT bliver 76,7 mio. kr. NOPAT er regnet 

som det korrigerede resultat af primær drift (EBIT) efter skat. 

Normaliseret NOPATt+1 

Set i perspektivet af makroøkonomiske analyser på tidspunktet for værdiansættelsen, må det forventes, 

at Louis Poulsen Lighting befinder sig i den øvre del af en konjunkturcyklus. Dette bevirker, at når et 

normaliseret NOPAT skal estimeres, vil det være fornuftigt at reducere NOPAT, således at det estimerede 

NOPAT fremstår fra midten af en konjunkturcyklus. Det er oftest muligt at afgøre, hvor i en konjunktur-

cyklus virksomheden befinder sig, men det er som regel behæftet med stor usikkerhed at estimere et 

normaliseret NOPAT-niveau fra midten af en konjunkturcyklus. I dette tilfælde forventes det, at Louis 

Poulsen Lighting er i den øvre del af deres konjunkturcyklus, men endnu ikke på toppen. Derfor reduce-

res NOPAT-niveauet fundet ovenfor med 10 pct. 

Ud over normaliseringen af NOPAT, fremgår det af model 5.1 at det er NOPAT for periode t+1 der skal 

benyttes. Louis Poulsen har gennemført en række omstruktureringer og ændringer de senere år, med en 

væsentlig forøgelse i EBIT som resultat. Det forventes på baggrund heraf, at virksomheden vil være i 

                                                           
35 De 210,1 mio kr. udregnes således: 61,4-32,3+181,0=210,1. 
36 De 102,3 mio. kr. udregnes således: 103,5+1,9-1,9-10,3+9,1=102,3. 
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stand til at fastholde dette niveau, samt udnytte dette til fortsat vækst i EBIT. På baggrund heraf forven-

tes NOPAT-niveauet for næste år, at være 10 pct. højere. 

Normaliseret NOPATst2 � 76,725 ��$. 	.· 0,9 · 1,1 � 76 ��$. 	. 

6.3.3 Fremtidig vækst 

Det er vigtigt, at den forventede fremtidige vækst der benyttes i model 5.1 ikke baseres på enten tidlige-

re perioder eller ledelsens typisk optimistiske forventninger inden for de kommende år. Det er muligt at 

opretholde en vækstrate højere en markedet i en given periode, men specielt ved brugen af den forven-

tede fremtidige vækst i model 5.1 er det nødvendigt at være opmærksom på, at det ikke er muligt at 

opretholde konstant højere vækst end markedet. 

Dette ville føre til, at virksomheden konstant vokser mere end andre virksomheder, hvorfor den til sidst 

ville udgøre hele markedet. På denne baggrund vil vækstrater mellem 2 og 3 pct. generelt anbefales for 

veldrevne virksomheder. 

Det fremgår af ledelsens forventninger til 2008 at en nedgang i omsætningen forventes, men med mini-

mum samme EBIT-margin. Faldet i omsætningen skyldes dels salget af Lightmaker A/S samt en overførsel 

af nogle af Louis Poulsens produkter til Targetti-koncernen. Faldet i omsætningen som følge af frasalget 

af Lightmaker A/S er ventet, og der er korrigeret for dette i det reformulerede regnskab i afsnit 6.3.2. 

Hvorvidt salget af Louis Poulsens produkter flyttes til Targetti-koncernen påvirker ikke værdiansættelsen, 

idet de forventede fremtidige pengestrømme til ejerne ikke vil være påvirket af i, hvilket af deres selska-

ber salget sker. 

Med baggrund i Louis Poulsens omstrukturering samt fremtidige muligheder for i endnu højere grad at 

udnytte eksportmarkederne, er der muligheder for vækst, specielt udenfor Europa og USA. Den andel af 

befolkningen som Louis Poulsen henvender sig til er ikke så stor for emerging markets, men forventes til 

gengæld at stige fremadrettet. I afsnit 4.2.2 blev det vist, at den gennemsnitlige vækst i Danmark de 

seneste 40 år udgør 2,4 pct. Dette er i sig selv ikke noget godt argument for at benytte denne vækst som 

mål for Louis Poulsen Lighting A/S. Mulighederne for fremtidig vækst, sammenholdt med den generelle 

anbefaling om at vækstrater mellem 2 og 3 pct. benyttes, gør at en vækst på 2,4 pct. benyttes i dette 

casestudie. 
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6.3.4 WACC 

I afsnit 6.3.2 blev regnskabet reformuleret og det normaliserede NOPATt+1 der benyttes i model 5.1 blev 

fundet, mens den forventede fremtidige vækst blev fundet i afsnit 6.3.3 ovenfor. For at benytte model 

5.1 er det ligeledes nødvendigt at udregne virksomhedens WACC. Denne vil blive beregnet i dette afsnit. 

I casestudiet findes virksomhedens beta ud fra en peer-group analyse i modsætning til kapital 5, hvor 

virksomhedernes WACC beregnes traditionelt. Louis Poulsen er ikke børsnoteret og har ikke været det 

siden det i efteråret 1999 blev opkøbt og afnoteret af kapitalfonden Polaris37, samt købmændene Han-

sen og Droob. Man kunne have argumenteret for at udregne beta på den 10 år gamle kursinformation og 

lade denne betaværdi indgå som en del af peer-group analysen. Der er dog to ting, som taler for ikke at 

gøre det. For det første kan der på ti år ske ændringer med virksomheden og der er derfor ingen garanti 

for at volatilitetsberegninger, der er baseret på data, som er over 10 år gamle, kan anvendes som et 

troværdigt mål for virksomhedens nuværende beta. Den anden begrundelse for ikke at inddrage bereg-

ningen, er at SKAT normalt ville skulle analysere unoterede virksomheder hvor kursinformation ikke er 

tilgængelig. 

Tidligere blev virksomheden sammenlignet med Georg Jensen, Fritz Hansen, Royal Copenhagen og B&O, 

idet de henvender sig til et segment af købedygtige og kvalitetsbeviste kunder inden for forskellige high-

end produkter. I princippet ville disse selskaber have været fornuftige virksomheder at inddrag i en peer-

group, da de dækker den samme del af værdikæden og sandsynligvis ville blive påvirket ens i forhold til 

markedet i forhold til en konjunkturcyklus. Desværre er det kun B&O som er børsnoteret. Uden kursin-

formation er det ikke muligt at udregne de daglige afkast og dette er en forudsætning for at kunne 

beregne beta. Det er ofte vanskeligt at finde gode peers og eksemplet her viser en af svaghederne ved 

vores model. Man kan ud fra denne problematik argumentere for at modellen i højere grad egner sig til 

at værdisætte børsnoterede virksomheder, da relevante data til at udregne beta, uden brug af peers, er 

tilgængelige. Alternativt kunne modellen justeres så kapitalafkastkravet blev regnet ved brug af f.eks. 

accounting beta som bl.a. Beaver & Manegold (1975), Bowman (1979) og (1980) har været med til at 

udvikle. Metoden anbefales i tilfælde hvor der ikke på anden vis kan findes relevante peers, men hvor 

regnskabsinformationer foreligger tilbage i tid. 

Foruden B&O er medtaget de andre børsnoterede virksomheder som indgår i GICS-branchekoden ”Con-

sumer Durables & Apparel”. I tabel 6.2 nedenfor er listet disse virksomheder, samtidig er de inddelt i tre 

                                                           
37http://www.polarisequity.dk/press.php?id=162&layout=press_single.html&subsection=medie&template=press_s
how.html 
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grupperinger, afhængig af hvor brugbare selskaberne er som peer-group for Louis Poulsen Lighting. De 

enkelte selskaber vil kort blive gennemgået i bilag 638, hvor der også vil blive redegjort for, hvorledes de 

enkelte virksomheder passer som peers. 

Anvendelige peers Indikative peers Dårlige peers 

Bang & Olufsen Gabriel Holding Dantax 

IC Company Egetæpper Sjælsø gruppen 

Bo Concept           
Tabel 6.2: Opdeling af peer-group for Louis Poulsen Lighting. 

6.3.5 Nettorentebærende gæld for peers 

I tabel 6.3 nedenfor er nettorentebærende gæld beregnet for de anvendelige og indikative peers. Værdi-

erne er udregnet for at kunne beregne de ugearede betaer. Da Dantax og Sjælsøgruppen efter vores 

vurdering er dårlige peers har vi fravalgt at fortsætte beregningerne på disse to. 

Nrbg. regnet for 2007 Bang & Olufsen IC Company Bo Concept Egetæpper Gabriel Holding 

Rentebærende aktiver

Likvide midler

Investeringsejendomme 56.400.000              

Andre finansielle tilgodehavender 88.200.000              

Finansielle aktiver 24.400.000                4.106.000        

Rentebærende gæld - Kortfristet

kortfristet del af langfristet gæld 46.400.000              9.773.000        

Kreditinstitutter 39.500.000              534.500.000              98.133.000      

bankgæld 42.892.000      

Anden gæld 356.200.000            210.400.000              65.984.000      55.066.000      13.323.000      

Rentebærende gæld - Langfristet

Kreditinstitutter 97.100.000              168.000.000              24.908.000      

Realkredit 93.400.000              95.887.000      

Anden langfristet gæld

Nettorentebærende gæld 488.000.000            888.500.000              255.898.000    132.639.000    13.323.000      

Tabel 6.3: Nettorentebærende gæld for Louis Poulsen Lightings peers. 

Det antages at al likviditet i selskaberne vedrører driften, hvorfor dele af denne ikke fratrækkes netto-

rentebærende gæld. Et andet væsentligt element i beregningen af den nettorentebærende gæld er, at 

virksomhederne betragtes på koncernniveau. Dette betyder, at indtægter fra datterselskaber medtages 

som en del af virksomhedens drift, hvorfor lån til disse datterselskaber ikke bør inddrages i beregningen 

af den nettorentebærende gæld. 

Nedenfor er tabel 6.4 opstillet over de virksomheder som indgår i Louis Poulsens peer-group, samt 

virksomhedernes betaer. Betaværdierne er hentet fra Datastream. 

                                                           
38 Vi har taget udgangspunkt i information hentet fra euroinvestor til udarbejdelsen af disse beskrivelser. 
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Betaberegninger fra vores peer group Beta Equity (levered) Beat Asset (unlevered)

Bang & Olufsen 1,33                       1,04                          

IC Company 1,49                       1,07                          

Gennemsnit for anvendelige peers 1,41                       1,06                          

Bo Concept 1,36                       0,67                          

Egetæpper 0,89                       0,56                          

Gabriel Holding 0,81                       0,76                          

Gennemsnit for indikatvie peers 1,02                       0,66                              
Tabel 6.4: Beta for virksomheder i peer-group. 

Betaberegningerne ovenfor er baseret på markedsværdien af egenkapitalen og er derfor benævnt 

Equityβ . Virksomhederne kan have forskellig kapitalstruktur og derfor er det ikke tilstrækkeligt blot at 

anvende Equityβ . Betaværdien ugeares for at opnå Assetβ  som herved sikrer en mulig sammenligning af 

ejernes afkastkrav på tværs af kapitalstruktur. Formlen nedenfor viser, hvordan den ugearede betaværdi 

(beta asset) beregnes39 

I_���� � I�uv��w
-1 * -1 ( 7. · >

9
 

Den ugearede beta, her kaldet Assetβ  fjerner den gavnlige virkning som opnås ved at tilføje gæld til 

virksomhedens kapitalstruktur, således at et gennemsnit heraf kan beregnes. Blandt de anvendelige 

peers findes en gennemsnitlig Assetβ  på 1,06, hvilket benyttes for Louis Poulsen Lighting. For at findes 

Equityβ  der benyttes i CAPM, er nedenstående formel anvendt til at beregne Equityβ
 

 

βy �  βz · -1 * -1 ( T. · D
E.

 

E repræsenterer markedsværdien af egenkapitalen, men da det netop er markedsværdien af egenkapi-

tal, der forsøges estimeret, er denne ukendt. Denne cirkulære reference indikerer, at WACC’en i sin 

tiltænkte form er problematisk og ligefrem uhensigtsmæssig at anvende til prisfastsættelse af unoterede 

selskaber. En måde at omgå dette på er, at benytte en target kapitalstruktur. Da vi i dette casestudie er 

klar over, at Louis Poulsen Lighting blev handlet til en enterprise value på 1,25 mia. fortsættes beregnin-

gerne med denne viden, men en sådan oplysning vil ikke normalt være tilgængelig ved en værdiansæt-

telse. 

                                                           
39 http://www.investopedia.com/terms/u/unleveredbeta.asp 
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1,2206 � 1,06 · -1 * -1 ( 0,25. · 210.100.000
1.039.900.000. 

 

Ud fra CAPM beregnes investorernes afkastkrav, hvilket muliggør beregningen af Louis Poulsen Lightings 

WACC. 

� � ST * I�-9-SU. ( ST. 

� � 0,04 * 1,2206 · -0,085 ( 0,04. � 0,09493 

N6OO � P · -1 ( 7. ·
>

R
* � ·

9

R
 

 

N6OO � 0,05 · -1 ( 0,25. ·
210,1

1250
* -0,09493 * 0,03. ·

1039,9

1250
 �  0,1102

 

6.3.6 Værdiansættelse 

Med den beregnede WACC er det muligt at udregne virksomhedens værdi via model 5.1. 

;$8!� 5.1:
76 ��$. 	.

0,1102 ( 0,024
� 882 ��$. 	. 

I beregningerne ovenfor benyttes den danske selskabsskattesats, selvom køber er italiensk. Dette skyldes 

at det formodes at køber vil beholde selskabet i et dansk datterselskab, således at beskatningsgrundlaget 

hovedsageligt er dansk, også selvom Louis Poulsen Lighting har udenlandske datterselskaber. Grundet 

modellens opbygning med et normaliseret NOPATt+1 skal den forventede fremtidige gennemsnitlige 

skattesats benyttes. Den effektive skattesats i 2007 er 29,4 pct., ligeledes forventes det over en længere 

periode, at den effektive skattesats er tæt på den nominelle. Derfor anvendes i dette casestudie en 

skatteprocent på 25 pct. 

I forhold til en enterprise value på 1,25 mia. kr. undervurderer modellen værdien af Louis Poulsen Ligh-

ting A/S med ca. 27 pct. Det er ikke resultatet i sig selv der er interessant, men mere problemstillingerne 

der opleves undervejs i processen. Selvom vi mener det giver god mening at kapitalisere en standard 

årsindtægt for at finde virksomhedens værdi, fremgår det tydeligt at WACC-beregningen i sin traditionel-

le forstand måske ikke er den mest hensigtsmæssige metode at kapitalisere unoterede virksomheders 

værdi på, specielt ikke hvis metoden skal anvendes af personer uden indgående kendskab til værdian-

sættelse af virksomheder. 
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6.4 Delkonklusion 

I casestudiet ses det, at cirkulæret til forskel fra model 5.1 er mere objektivt, men ikke nødvendigvis 

mere korrekt. Med cirkulæremodellen fraskriver man sig fra store dele af den analytiske indsigt, hvilket 

kan medføre fejlagtige konklusioner. F.eks. så vi i dette casestudie hvordan kontraintuitive elementer 

kan forekomme. 

Fordelen ved model 5.1 er, at den opbygningsmæssigt minder om en forsimplet DCF-model. Derved 

forsøges det at begrænse kritik for manglende teoretisk korrekthed. Samtidig ses modellens svagheder 

tydeligt i casestudiet, idet specielt estimation af unoterede virksomheders WACC er problematisk. Yder-

ligere må det formodes, at det kræver indsigt i både corporate finance og regnskabsteori for at kunne 

benytte model 5.1 fuldt ud, hvilket fra SKAT’s synspunkt er uhensigtsmæssigt. Når der alligevel er an-

vendt tid på at benytte modellen korrekt, kan man overveje om det er hensigtsmæssigt at spare den 

sidste tid ved at skære budgetperioden væk. 
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Kapitel 7 

I kapitel 7 evalueres cirkulæret, DCF-modellen og model 5.1 med udgangspunkt i evalueringskriterierne 

fra afsnit 2.4.1 som er gengivet nedenfor: 

• Tilnærmet markedsværdi 

• Effektiv model 

• Anvendelig model 

• Høj grad af retssikkerhed 

7.1 Cirkulæremodellen 

Det gennemgås nedenfor hvordan cirkulæremodellen opfylder de anvendte evalueringskriterier. 

Tilnærmet markedsværdi (cirkulæremodellen) 

I kapitel 3 blev cirkulærets evne til at estimere markedsværdier undersøgt. Undersøgelsen viste at cirku-

læret i 41 pct. (199 af 487) af observationerne prisfastsatte virksomheder med afvigelser indenfor +/- 35 

pct. af markedsværdien. Selv på et 99 pct. signifikansniveau ville hypotesen om, at cirkulæremodellen 

værdiansætter på niveau med aktiemarkedet blive forkastet ved en test af samtlige 487 observationer. 

Modellens evne til at tilnærme sig markedsværdier på børsnoterede virksomheder er ikke imponerende 

på et overordnet niveau, men ved opdeling efter regnskabsklasse viste cirkulæremodellen sig bedre, idet 

mellemstore virksomheder blev værdiansat markant bedre end store virksomheder. Cirkulæret kan 

fungere som supplement til andre analyser og i tilfælde med sparsomme informationer kan modellen 

givetvis være bedre end så meget andet. Modellen er statisk og dette er måske en af årsagerne til, at 

modellen ikke altid kan afspejle værdiansættelserne i et mere dynamisk aktiemarked. 

Effektiv model (cirkulæremodellen)  

Cirkulæret er forholdsvis simpelt at anvende, og derfor som udgangspunkt også effektivt. Det er med 

modellen let at sætte to streger under en pris, men hvis man som sagsbehandler i SKAT, ønsker at korri-

gere for særlige elementer, er det mere vanskeligt at foretage disse korrektioner og samtidig bevare den 

samme intuitive forståelse som ved en DCF-model. SKAT har brug for en effektiv model til at håndtere de 

mange virksomhedshandler og med en model som denne øges effektiviteten, men dog på bekostning af 

en reduktion i den analytiske tilgang. Cirkulæret opfylder isoleret set effektivitetskriteriet godt, da man 

med cirkulæret formår at fortage hurtige prisfastsættelser. Informationerne der anvendes i cirkulæret 

stammer primært fra virksomhedens årsregnskab, hvilket gør dem let tilgængelige. Dette øger ligeledes 

effektiviteten af cirkulæret. 
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Modellen kan anvendes som et præværdiansættelsesværktøj til at sortere ud i de mange virksomheder 

SKAT står overfor at skulle vurdere. Således kan man på hurtig vis opnå et overblik over hvilke modeller 

der stikker ud fra mængden. Disse outliers kan efterfølgende vurderes af en analytiker/sagsbehandler via 

eksempelvis en DCF-model og nogle multipelværdiansættelser. Herved håndteres en stor datamængde 

på en effektiv måde. Der er ingen garanti for at handelsprisen på en virksomhed er fair prissat blot, fordi 

den ud fra denne forsimplede model ser ud til at være prissat korrekt, men man opnår med modellen et 

indikativ bud som man kan arbejde videre ud fra. 

Anvendelig model (cirkulæremodellen) 

Cirkulæret er let at anvende, da inputtene til modellen stammer fra virksomhedens årsregnskab, og 

derfor i høj grad er standardiserede. Den analytiske tilgang og indsigt kan være vigtig, når realismen i et 

projekt skal vurderes. Selvom man på det intuitive plan godt kan forstå rationalet i flere af cirkulærets 

tiltag, er det svært at se bort fra at, modellen i væsentlig højere grad end f.eks. DCF-analysen er en black 

box. Såvel SKAT som køber og sælger bør, derfor være påpasselig med blindt at stole på den værdi som 

fremkommer ved anvendelse af cirkulæremodellen. Modellen er let at anvende, så dette kriterium er 

ikke i sig selv en hindring for, at SKAT bør anvende cirkulæret. Det er problematisk at tale om anvende-

lighed uden at belyse modellens kvalitet eller mangel på samme. Man bør især i underskudsgivende 

virksomheder, forskningstunge virksomheder samt store børsnoterede virksomheder tilstræbe at søge 

alternative prisfastsættelsesmodeller. Modellens anvendelighed tyder på at være bedst ved prisfastsæt-

telse af mindre virksomheder især i situationer, hvor det årlige indtægtsniveau er positivt og stabilt. 

Høj grad af retssikkerhed (cirkulæremodellen) 

Retssikkerhed er et vigtigt element for SKAT. Alle bør have den samme behandling og ud fra dette syns-

punkt opnår SKAT konsistens ved anvendelse af cirkulæremodellen frem for en analytikers vurdering af 

virksomhedens værdi. Det er i opgaven blevet belyst, at cirkulæret er bedst til at prisfastsætte mindre 

virksomheder, samt at modellen bestemt ikke er fejlfri. Selvom modellen sikrer, at alle virksomheds-

overdragelser behandles ens, til gavn for retssikkerheden, kan man også modsat sætte spørgsmålstegn 

ved om opretholdelsen af retssikkerheden tilgodeses, når analytisk indsigt tilsidesættes til fordel for 

anvendelsen af et værktøj som systematisk foretager fejlbehæftede estimater. 
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7.2 DCF-modellen 

Med udgangspunkt i evalueringskriterierne fra afsnit 2.4.1, undersøges DCF-modellens opfyldelse af de 

kriterier som findes relevante for SKAT. 

Tilnærmet markedsværdi (DCF-modellen) 

Det er et vigtigt succeskriterium for en værdiansættelsesmodel, at modellen kan estimere en værdi af 

egenkapitalen som tilnærmelsesvis minder om markedsværdien. DCF-modellen er den mest udbredte 

værdiansættelsesmodel, og den anvendes dagligt af analytikere til at vurdere prisen på børsnoterede 

virksomheder. Selvom modellen er et udbredt værktøj til værdiansættelse, er modellen ikke bedre end 

de forudsætninger og forventninger den fyldes med. Når modellen anvendes, kræves derfor indsigt i 

virksomhedens strategiske position, branche osv. Følsomhedsanalysen i kapitel 4 viser hvor stor indvirk-

ning forventninger til fremtidig vækst og EBITDA-margin har på modellen, og selv med branchekendskab 

er det vanskeligt at spå om fremtiden. DCF-modellen er et stærkt analytisk værktøj, men i modsætning til 

cirkulæret kræver denne model dels indsigt i virksomhedsspecifikke og branchespecifikke forhold, og 

dels økonomisk forståelse for at benytte modellen. Derfor opnås kun en tilnærmet markedsværdi i de 

tilfælde, hvor man har samme forventninger til virksomhedens fremtid som markedet. 

Effektiv model (DCF-modellen) 

Analyser viser, at op mod hver 5. danske virksomhed eller 60-70.000 af samtlige erhvervsdrivende står 

over for et generationsskifte inden for de næste 3-5 år40. Det forventes, at omkring 25 pct. af disse gene-

rationsskifter løses gennem videreførelse inden for familien. SKAT står derfor overfor en stor arbejdsop-

gave, hvilket tilskynder anvendelsen af en effektiv model. DCF-modellen er tidskrævende og derfor 

ineffektiv, når der skal foretages mange værdiansættelser. Omvendt giver modellen analytisk indsigt i 

værdiansættelsen, hvilket må forventes at give mere realistiske værdiansættelser. 

Anvendelig model (DCF-modellen) 

DCF-modellen anvendes primært af fagfolk, mens andre alternativer er mere anvendelige for erhvervs-

drivende, der ikke til dagligt beskæftiger sig med køb og salg af virksomheder. Det kan umiddelbart virke 

som et dårligt argument, at overveje at gå på kompromis med kvaliteten af en værdiansættelsesmodel, 

blot for at gøre den mere almen forståelig. Ikke desto mindre ses det, hvordan realoptionsmodellen der 

både er teoretisk korrekt og sofistikeret kun anvendes i begrænset omfang, primært fordi få mennesker 

føler sig fortrolige med anvendelsen. 

                                                           
40 http://www.cbn.finance-consult.dk/GENERATIONSSKIFTEPLAN.3.aspx 
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Høj grad af retssikkerhed (DCF-modellen) 

Det ses ofte hvordan analytikere på samme tid hver især kan have både købs- og salgsanbefalinger på 

samme aktie og at prisforskellene langt fra er ubetydelige. Det formodes at de alle anvender DCF-

modellen, men deres konklusion behøves på ingen måde at være den samme. Dette er et eksempel på 

hvor følsom modellen er overfor den enkelte analytikers skøn. Ingen virksomheder er ens og derfor er de 

vanskelige at sammenligne, og af samme grund giver det mening, at hver enkelt sag vurderes subjektivt. 

Af retssikkerhedsmæssige årsager kan det være problematisk at overlade så stort et subjektivt ansvar til 

den enkelte sagsbehandler i SKAT. Subjektiviteten kan nedbringes væsentligt ved at have ensartede 

retningslinjer for, hvad der ligger til grund for den risikofrie rente, markedsrisikopræmien samt for hvor 

lang en periode, der bør anvendes ved beregninger af betaværdier. DCF-modellen, som et enkeltstående 

værktøj, vil stadig have vanskeligheder ved i tilstrækkelig grad at sandsynliggøre budgetudvikling og 

dette vil utvivlsomt kunne føre til forskelsbehandling mellem sagerne. Der ligger en moral hasard-

problematik i, at revisionshuse og corporate finance-afdelinger er betalt af enten køber eller sælger, og 

derfor agerer som agent herfor, men samtidig legitimerer handlen over for SKAT. 

7.3 Egen model 

Evalueringskriterierne fra tidligere anvendes ligeledes til vurderingen af om model 5.1 opfylder SKAT’s 

krav til en god model. 

Tilnærmet markedsværdi (egen model) 

I tabel 5.12 blev model 5.3’s evne til at estimere markedsværdier testet. Undersøgelsen viste bl.a. at 

modellen i 58 pct. (283 af 487) af tilfældene prisfastsatte virksomheder med maksimale afvigelser på op 

til +/- 35 pct. af markedsværdien. Modellens evne til at tilnærme sig markedsværdier på børsnoterede 

virksomheder er på baggrund af denne målemetode bedre end cirkulæret. 

På baggrund af analysen i kapitel 5 forkastes hypotesen om, at modellen er i stand til at værdiansætte 

virksomheder på niveau med aktiemarkedet. Når observationerne opdeles efter regnskabsklasser er det 

hverken for virksomheder i C-mellemstore eller C-store muligt at forkaste hypotesen. Model 5.3 udmær-

ker sig, i forhold til cirkulæret, ved især at være bedre til også at kunne håndtere store virksomheder. 
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Effektiv model (egen model) 

Model 5.1 minder om en blanding af DCF-modellen og en multipel, og svaghederne ved denne model er 

derfor relateret til svaghederne fra disse to modeller. 

Med inspiration fra Gordons vækstformel og enterprise value-begrebet bygger modellen på en tanke-

gang om at tilbagediskontere standardiseret fremtidig indtjening. Selvom der er fundet inspiration i disse 

teoretiske betragtninger kan modellen ikke altid estimere markedspriser. Samtidig har model 5.1 samme 

ulemper som DCF-modellen, idet virksomhedens regnskab skal reformuleres, hvilket kræver indsigt og 

derved også tid. 

Det er de færreste virksomheder der har en så stabil indtjening, at man blot kan gå ud fra at denne værdi 

kan standardiseres. Der er store problemer forbundet med at simplificere en model i den udstrækning 

det er gjort for model 5.1. Model 5.1 minder mest af alt om en forsimplet DCF-model, hvorfor modellen 

ligeledes hurtigt bliver ineffektiv, hvis et stort datamateriale skal behandles. 

Anvendelig model (egen model) 

I model 5.1 er der sammenhæng mellem virksomhedens prisniveau, standard årsindtægten (NOPAT), og 

virksomhedens risiko. Det er vores vurdering, at denne model er i bedre overensstemmelse med teoreti-

ske grundprincipper, hvorfor det umiddelbart bør være lettere for fagfolk at acceptere model 5.1 end 

cirkulæret. På trods af at model 5.1 er inspireret af DCF-modellen er det stadig en forsimpling som har en 

reducerende effekt på analytikerens handlefrihed, hvilket må anses som uhensigtsmæssigt. På den 

anden side er modellen betydelig nemmere at benytte for personer uden dybdegående kendskab til 

værdiansættelser. De færre parametre der indgår, i forhold til DCF-modellen, gør modellen lettere an-

vendelig end DCF-modellen, men stadigvæk kræves mere kendskab til virksomhedens forhold samt 

værdiansættelser generelt, i forhold til cirkulæret. 

Høj grad af retssikkerhed (egen model) 

Model 5.1 opstiller nogle rammer for hvordan værdien af en virksomhed regnes, men da det anbefales at 

anvende det normaliserede NOPAT får analytikerens vurdering betydning for værdiansættelsen, hvilket 

bl.a. ikke er tilfældet for cirkulæremodellen udover levetiden på goodwill. Dette øger subjektiviteten, 

hvilket kan forekomme som en kontrast til retssikkerheden. Model 5.1 er ikke så statisk som cirkulære-

modellen, men heller ikke så subjektiv og derved også påvirkelig som DCF-modellen. Modellen har færre 

parametre end DCF-modellen, hvilket øger sammenligneligheden og reducerer manipulerbarheden. 



Side 108 
 

Generelt er det en fordel med få parametre når noget skal sammenlignes, men desværre øges mulighe-

den for fejl også i takt med en simplificering, hvilket reducerer retssikkerhedselementet. 

7.4 Delkonklusion 

Cirkulæremodellen er væsentligt bedre til at værdiansætte mellemstore virksomheder frem for store 

virksomheder. Det forventes, at det er vigtigt for SKAT med en model der kan håndtere en stor mængde 

værdiansættelser med et begrænset ressourceforbrug. Omvendt findes modellen uhensigtsmæssig til 

prisfastsættelse af store virksomheder. Ud fra en cost-benefit betragtning kan man argumentere for at 

anvende cirkulæret på mellemstore virksomheder, og evt. også endnu mindre virksomheder, selvom 

disse ikke er ikke belyst i denne opgave. Det anbefales at lade et mere dybdegående analysegrundlag 

ligge til grund for værdiansættelsen af store virksomheder. Alternativt kan cirkulæret benyttes som en 

præværdiansættelsesmodel, hvor et stort antal virksomheder effektivt kan vurderes. De virksomheder 

der er iøjefaldende kan herefter undersøges nærmere med f.eks. DCF-modellen. 

DCF-modellen er anvendelsesmæssigt et væsentlig mere ressourcekrævende værktøj at benytte end 

eksempelvis cirkulæremodellen, og ressourceforbruget bør indgå i overvejelserne omkring, hvilken 

model der er hensigtsmæssig at benytte. DCF-modellen giver en analytisk indsigt der ikke opnås ved brug 

af hverken cirkulæremodellen eller multipler. Det forventes, at denne indsigt bidrager til mere korrekte 

værdiansættelser. Det er blevet belyst i opgaven, hvor vanskeligt det er at udvikle en universel metode 

til værdiansættelse, og for store virksomheder vurderes det, at man samlet set opnår en højere retssik-

kerhed ved analytisk stillingtagen i den enkelte sag, frem for en ensartet metode som systematisk pris-

fastsætter forkert. 
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Konklusion 

SKAT’s cirkulære vedrørende vejledende anvisning til værdiansættelse af goodwill er baseret på rappor-

terede regnskabstal. Andre værdiansættelsesmodeller kræver derimod reformulering af virksomhedens 

regnskab for at gøre de rapporterede tal konsistente med værdiansættelsen af virksomhedens fortsatte 

drift. Ekstern regnskabsteori kan med fordel benyttes til reformulering af virksomhedens regnskaber til 

brug for cirkulæremodellen. Yderligere kan det anbefales, at cirkulæret tager udgangspunkt i virksomhe-

dens totalindkomst samt at udviklingstendensen baseres på værditilvæksten frem for driftsresultatet. 

Samtidig benyttes et konstant afkastkrav i cirkulæret. Dette er i uoverensstemmelse med CAPM. 

Cirkulæret undervurderer meget profitable virksomheder og har tendens til at overvurdere virksomhe-

der, der skaber ingen eller lidt værdi for ejerne. Samtidig medfører kapitalafkastkravet der anvendes i 

cirkulæret, at højrisiko virksomheder overvurderes. Det modsatte er gældende for lavrisiko virksomhe-

der. Årsagen til dette fremgår af CAPM, idet afkastkravet brugt i cirkulæret er uafhængig af virksomhe-

dens risiko. I perioder med høj eller lav makroøkonomisk vækst har cirkulæret ligeledes tendens til at 

afvige fra værdiansættelserne fra aktiemarkedet. Således skal man være påpasselig med at benytte 

cirkulæret i disse situationer, og eventuelt korrigere herfor i den estimerede værdi. Til gengæld har 

cirkulæret i vores undersøgelser mindre problemer med at værdiansætte vækstvirksomheder, og virk-

somhederne skal opleve konsekvent høj vækst før der er markante afvigelser fra værdiansættelsen ifølge 

DCF-modellen. 

Cirkulæret er bedre til at værdiansætte virksomhederne i regnskabsklassen C-mellemstore frem for C-

store. Denne viden kan fremadrettet benyttes til at træffe valg angående, hvilke værdiansættelsesmo-

deller der anvendes, samt for hvilke grupper af virksomheder. Det er ikke muligt at forkaste hypotesen 

om at cirkulæret tester på niveau med aktiemarkedet for virksomhederne i regnskabsklasse C-

mellemstore. For virksomhederne i regnskabsklasse C-store samt alle virksomhederne under ét, forka-

stes hypotesen dog uanset testniveau. 

Model 5.3 testes, som cirkulæret, signifikant forskelligt fra aktiemarkedet, ved test på et 95 pct. signifi-

kansniveau. Modellen er bedre til at værdiansætte virksomhederne samlet, men dårligere end cirkulæ-

remodellen til virksomhederne i regnskabsklasse C-mellemstore. Det forventes, at model 5.1 generelt vil 

være bedre til at værdiansætte virksomhederne frem for model 5.3. På grund af behovet for individuel 

stillingstagen til de enkelte observationer er det dog ikke muligt at benytte denne på store datamæng-

der, uden et omfattende analysearbejde. Model 5.1’s ulemper illustreres yderligere i casestudiet i kapitel 
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6. Heraf ses at specielt WACC beregningerne er uhensigtsmæssige for unoterede virksomheder. Samtidig 

kræver modellen indgående kendskab til corporate finance- og regnskabsteori. 

Ressourceforbruget ved DCF-modellen er højere end ved de to andre modeller i opgaven. Til gengæld 

forventes det, at modellen vil være i stand til at bidrage med indsigt i de værdiskabende processer, og 

derved i højere grad estimere værdien af virksomhederne på niveau med aktiemarkedet. Ud fra en cost-

benefit betragtning vurderer vi, at det giver mening at benytte cirkulæremodellen, eventuelt i en lettere 

omskrevet form, ved værdiansættelsen af mindre virksomheder. Argumentet herfor er, at omkostnin-

gerne forbundet med at værdiansætte virksomhederne med DCF-modellen, overstiger den ekstra indsigt 

som opnås ved at benytte modellen. 

Skatteprovenuet forventes at være størst ved overdragelse af store virksomheder, hvorfor det er vigtigt 

med analytisk indsigt i værdiansættelsen af netop disse virksomheder. Derfor anbefales, at DCF-

modellen eller andre anerkendte værdiansættelsesmodeller benyttes til værdiansættelse af disse virk-

somheder. I forbindelse med DCF-modellen skal det nævnes at ulemper ved model 5.1 illustreret i case-

studiet, også er gældende for virksomheder værdiansat med DCF-modellen. Det er problematisk at 

estimere WACC’en for unoterede virksomheder. 

Med udarbejdelsen af dette speciale har vi fået en dybdegående indsigt i, hvor vanskeligt det kan være 

at opstille simple generaliserende metoder til værdiansættelse af virksomheder. Der findes sjældent to 

virksomheder som er ens, og kompleksiteten reduceres ikke af at værdien af et underliggende aktiv, kan 

variere fra en køber til en anden. Vores analyse har vist, at faktorer som f.eks. størrelse, branchetype og 

likviditet ser ud til at spille ind på virksomhedens værdi, men manglende indsigt i købers motiver sikrer 

ligeledes at denne videnskab forbliver ueksakt. Værdiansættelse bygger på forventninger til fremtiden og 

da man ikke på forhånd kan forudsige fremtiden med en tilstrækkelig sikkerhed og præcision besværlig-

gør det muligheden for at homogenisere prissætningen af virksomheder. 

Det forekommer muligvis ikke overraskende at, det på baggrund af vores analyse er vanskeligt at anbefa-

le cirkulæret som et godt og brugbart værdiansættelsesværktøj, dog er det overraskende at cirkulæret 

alligevel formår, at prisfastsætte især mellemstore virksomheder forholdsvist fornuftigt. 
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Perspektivering 

I specialet har vi bl.a. belyst, hvilken indflydelse kapitaliseringsfaktorerne har på værdiansættelsen, og 

det fremgår, at cirkulærets nuværende interval for kapitaliseringsfaktoren er for snævert til at håndtere 

den store variation der eksisterer blandt virksomheder. Det kunne have været interessant at undersøge 

nærmere om man via faktorer som eksempelvis branche og virksomhedsstørrelse kunne skematisere et 

kapitaliseringsfaktorinterval som var typisk for forskellige peer-groups. Metoden med at inddele virk-

somhederne i segmenter, og prisfastsætte dem ud fra tidligere observerede handler er ikke fejlfri, og 

bl.a. kan et kritikpunkt ved denne metode være, at man bliver sårbar overfor udviklingen i markedet. I en 

periode med aktiebobler og oppustede priser, vil man blot replikere fortidens overophedede vurderinger 

og således ikke stille sig kritisk overfor virksomhedens fundamentale værdi. På trods af denne kritik tror 

vi, at det for SKAT kunne være interessant at undersøge mulighederne for om en sådan skematisering 

kunne forbedre cirkulæret. 

Samtidig kunne det være interessant at undersøge den variation som en DCF-værdiansættelse muliggø-

rer. Cirkulæret og vores egen model holdes igennem opgaven op imod DCF-modellen. DCF-modellen 

anvendes til dette, da det antages at denne er den mest udbredte og samtidig anerkendte værdiansæt-

telsesmodel. Virksomhedernes værdi kan ved en DCF-værdiansættelse variere betragteligt. Denne varia-

tion kunne undersøges nærmere ved f.eks. at lade en gruppe analytikere værdiansætte samme virksom-

hed ud fra samme oplysninger, for derefter at analysere deres resultater. 

SKAT står overfor en stor udfordring i bestræbelserne på at opretholde retssikkerheden og sikre, at 

prisen bliver sat fair. Cirkulæret er ikke et fejlfrit værktøj, men såfremt man arbejder videre med en 

måde hvorpå man kan konkretisere anvendelsen af kapitaliseringsfaktoren, er cirkulæret muligvis ikke et 

helt uacceptabelt værktøj. Der er utvivlsomt mange kritikpunkter af modellen ud fra et teoretisk per-

spektiv, men når anvendelsen af modellen på trods af dette ikke blankt afvises skal det ses i lyset af, at 

det for SKAT er vanskeligt at være eksakt i en videnskab som i sig selv er ueksakt. 

I forlængelse af specialet er vi kommet i kontakt med Amino, der med deres virksomhedsbørs bryster sig 

af at være Danmarks største handelsplads for køb og salg af unoterede virksomheder. Jubii stifteren 

Martin Thorborg og partner Nicolaj Frisch, står bag Amino og i et samarbejde med disse arbejdes der nu 

videre med inspiration fra ideerne ovenfor om udarbejdelsen af en model som kan anvendes til gavn for 

sidens brugere. 
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Bilag 1: Cirkulære 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af 

goodwill 
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E.I.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill 

 Uafhængige parters aftale om overdragelse af goodwill bør lægges 
til grund, medmindre tilstedeværelsen af et andet aktiv, der ikke er 
ydet fuldt vederlag for, kan påvises. Ved overdragelse af goodwill 
mellem interesseforbundne parter skal goodwill ansættes til han-
delsværdien.  

Handelsværdien  Handelsværdien for goodwill værdiansættes efter et skøn under 
hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder.  

Branchekutymer  Hvis der i en branche eksisterer en fast kutyme for værdiansættelse 
af goodwill mellem uafhængige parter, hvor der ved overdragelsen 
anvendes andre retningslinier ved goodwillfastsættelsen end over-
skuddet, f.eks. bruttoomsætning, bruttohonorarindtægt eller lignen-
de anerkendes sådanne kutymer også skattemæssigt som grundlag 
for goodwillværdiansættelsen og kan også danne grundlag for vær-
diansættelsen mellem parter med interessefællesskab.  

Den part, der påberåber sig en kutyme må være i stand til at doku-
mentere, at der eksisterer en kutyme. Dokumentationen for indhol-
det af branchekutymen bør komme fra den pågældende brancheor-
ganisation. 

Er goodwill fastsat efter særlig kutyme, må samme princip anvendes 
ved tilbageoverdragelse til hovedaktionæren, jf. Skat 1987.7.526 og 
Skat 1987.7.525.  

Foreligger der ingen branchekutyme, kan værdiansættelsen blandt 
andet sandsynliggøres ved hjælp af erklæringer fra en uafhængig 
sagkyndig person eller dokumenterede købstilbud fra fremmede. 

Skøn  Værdiansættelsen må i mangel af særlige holdepunkter ske på 
grundlag af et skøn, hvor der tages hensyn til samtlige de i det 
konkrete tilfælde foreliggende omstændigheder, der er kendt på 
tidspunktet for værdiansættelsen, jf. TfS 1987, 398 LSR, herunder 
navnlig virksomhedens hidtidige overskud.  

 
Ved virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft skulle virk-
somhedens goodwill ansættes til værdien på den valgte skærings-
dag og ikke på det senere omdannelsestidspunkt. Det kunne ikke 
udelukkes, at forhold, der var påregnelige på skæringsdagen, men 
som først kunne dokumenteres på et senere tidspunkt, kunne tages 
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i betragtning, jf. TfS 1990, 376 ØLD. 

Faktorer der indgår i skønnet 
/ Værdiansættelsestidspunk-
tet  

Der kan kun tages hensyn til forhold, der er konstateret eller 
påregnelige på skæringsdagen. En personlig virksomhed var 
startet i oktober 1985. I juni 1986 blev den med virkning fra 1. 
januar 1986 omdannet til anpartsselskab. Det var aftalt, at 
værdi af goodwill først skulle fastsættes efter afslutning af 
selskabets første regnskabsperiode pr. 30. juni 1987. Den 
ansatte goodwill på 25.000 kr. blev stadfæstet af Landsskatte-
retten, da værdien skulle fastsættes pr. 1. januar 1986 og kun 
med indregning af forhold, der var konstaterede eller påregne-
lige på dette tidspunkt. Goodwill oparbejdet efter 1. januar 
1986 tilhørte selskabet. Klagerens egne forventninger kunne 
ikke indgå og ligeledes kunne værdiansættelsen af goodwill 
ikke udskydes, TfS 1991, 358 LSR. 

Foreligger der ikke andre holdepunkter for udøvelsen af skøn-
net over handelsværdien, har Ligningsrådet vedtaget en vejle-
dende anvisning til værdiansættelse af goodwill, jf. TSS-
cirkulære 2000-10. Den værdi, der beregnes efter anvisningen 
kan danne udgangspunkt for skønnet over handelsværdien ved 
overdragelse af goodwill mellem parter, der ikke har modstå-
ende interesser, jf. afsnit E.I.4.1.2.1. 

E.I.4.1.2.1 Den vejledende anvisning om beregning af goodwill 

 Ligningsrådets vejledende anvisning om beregning af goodwill er 
offentligjort i TSS-cirkulære 2000-10. Baggrunden for anvisningen 
var en rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Lig-
ningsrådet. 

Beregningsmodellens 
vejledende karakter  

Beregningsmodellen er udtryk for en standardiseret beregning af 
goodwill. Der kan derfor foreligge konkrete omstændigheder, der 
gør beregningsmodellen mindre anvendelig. I disse tilfælde skal der 
korrigeres i resultatet, således at den endelige værdiansættelse 
skønsmæssigt svarer til den pris, som en uafhængig tredjemand 
antages at ville betale for goodwill under de foreliggende omstæn-
digheder. 

Se SKM2003.474.LR, hvor den vejledende beregningsregel tilpas-
ses til et finansieringsselskabs særlige karakter. 

Ved anvendelsen af beregningsmodellen er det således afgørende, 
at der tages stilling til, hvorvidt beregningsmodellen giver en reali-
stisk værdiansættelse af goodwill, samt om der i situationen forelig-
ger omstændigheder, der skal tages højde for. 

Eksempelvis kan en uafhængig køber være villig til at betale et 
beløb for goodwill, uanset om goodwill-værdien beregnet efter den 
vejledende anvisning er nul eller negativ. Tilsvarende kan der være 
situationer, hvor der kan beregnes en positiv værdi efter anvisnin-
gen, men hvor en uafhængig tredjemand ikke vil betale for goodwill. 
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Justering af den bereg-
nede værdi  

Den goodwillværdi, der fremkommer ved anvendelsen af den vejle-
dende beregningsmodel skal således altid underkastes en prøvelse 
af, hvorvidt den beregnede værdi må antages at svare til den reelle 
handelsværdi. TSS-cirkulære 2000-10, punkt 4 indeholder følgende 
eksempler på elementer, der kan have betydning for værdiansættel-
sen og kan føre til justering af den beregnede værdi: 

• Velbegrundede forventninger til fremtiden, evt. baseret på 
indgåede aftaler om fremtidige ydelser.  

• Udviklingen fra afslutningen af sidste regnskabsperiode til 
tidspunktet for overdragelsen.  

• Situationer, hvor indehaver(e) eller medarbejdere med afgø-
rende indflydelse på virksomhedens indtjening ikke følger 
med virksomheden.  

• I tilfælde, hvor virksomhedens indtjening udelukkende eller i 
det væsentlige er baseret på én eller ganske få meget store 
kunder, vil beregningsmodellen være mindre anvendelig. Der 
bør således ske et nedslag som udtryk for den usikkerhed, 
der er forbundet hermed.  

• Hvis virksomhedens indtjening i de foregående år har været 
påvirket af store éngangsindtægter- eller udgifter herunder 
f.eks. betydelige forsknings-og udviklingsudgifter, ekstraor-
dinært store debitortab eller ekstraordinært store finansielle 
indtægter eller udgifter. 

Fra Ligningsrådets praksis vedrørende goodwillfastsættelse efter - 
og fravigelse af - den (dagældende) vejledende anvisning, se f.eks. 
TfS 1996, 404 LR. Se endvidere TfS 1999, 827 LR, TfS 2000, 198 
LR, TfS 2000, 256 LR (alle nærmere omtalt under E.I.4.1.1) samt 
TfS 2000, 392 LR (nærmere omtalt under afsnit E.I.4.1.1.3). Se 
endvidere SKM2002.553.LR, hvor Ligningsrådet i overensstemmel-
se med en indgået aktionæroverenskomst fandt, at en aktiepost 
skulle værdiansættes ekskl. goodwill. 

 
En nedsættelse eller en forhøjelse af den goodwillværdi, der bereg-
nes ved hjælp af anvisningen, bør dog altid baseres på faktiske 
omstændigheder knyttet til den virksomhed, der overdrages og ikke 
bero på et ukonkretiseret skøn, således at der, f.eks. ved en ned-
sættelse, bliver tale om en form for umotiveret rabatgivning. 

Anvisningens 
ikrafttræden 

Baggrunden for anvisningen var, at den tidligere anvisning var 
kritiseret for gennemsnitligt at nå frem til for høje goodwillværdi-
er. Anvisningen når således frem til mere korrekte(lavere) goodwill-
værdier, det vil sige værdier, der er et bedre udtryk for handels-
værdien, end de værdier, der fremkom efter den tidligere anvisning. 

 
På denne baggrund fandt Ligningsrådet, at anvisningen også bør 
kunne finde anvendelse i verserende sager om goodwill, hvor lig-
ningsmyndigheden endnu ikke den 1. april 2000 havde truffet ende-
lig afgørelse om værdiansættelsen af goodwill, dvs., hvor ligningen 
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for et givet indkomstår endnu ikke var afsluttet. 

 
Når det anføres, at anvisningen finder anvendelse skal dette forstås 
således, at anvisningen og elementerne heri kan påberåbes. Skatte-
yder har ikke noget krav på, at den værdi, der fremkommer efter 
anvisningen accepteres af skattemyndigheden, da værdien jo kun er 
vejledende for handelsværdien. 

 
Også hvor et spørgsmål om værdiansættelse af goodwill den 1. april 
2000 verserede hos skatteankenævnet, Ligningsrådet, Landsskatte-
retten eller Domstolene, vil anvisningen kunne finde anvendelse. 
Havde skatteyder således indbragt den kommunale skattemyndig-
heds værdiansættelse af goodwill for skatteankenævnet, og verse-
rede den her den 1. april 2000, havde/har skatteyder således mu-
lighed for at anvende anvisningen. 
Endelig vil anvisningen kunne finde anvendelse, hvor der i henhold 
til SFL § 27 sker genoptagelse af en skatteansættelse for så vidt 
angår værdiansættelse af goodwill. 

 
Når ligningsmyndigheden, Skatteankenævnet, Ligningsrådet, Lands-
skatteretten eller domstolene har taget stilling til værdiansættelse af 
goodwill, er det den værdi, der her er fastsat, der er handelsværdi-
en. Heraf følger også, at hverken skattemyndighederne eller skatte-
yderne kan begære genoptagelse af en værdiansættelse af goodwill 
udelukkende begrundet i, at der er kommet en ny anvisning, idet 
anvisningen alene er vejledende for handelsværdien. Se også TfS 
2000, 1010 TSS. 

Såfremt anvendelsen af beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-
10 til beregning af goodwill på en overdragelse før 1. april 2000 er 
til ugunst for skatteyderen, har skatteyderen krav på, at den tidlige-
re gældende anvisning til beregning af goodwill anvendes, jf. 
SKM2002.385.DEP. 

E.I.4.1.2.2 Beregningsreglen i hovedtræk 

 Beregningen foretages med udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige 
resultater for de seneste 3 indkomstår forud for overdragelsen. Såfremt virksom-
heden ikke udarbejder et årsregnskab efter årsregnskabsloven, tages i stedet 
udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige indkomster for de seneste 3 ind-
komstår.  

Resultaterne reguleres med blandt andet finansielle indtægter/finansielle udgif-
ter, ligesom der i visse tilfælde tillægges/fratrækkes et beløb som udtryk for 
indtjeningens udviklingstendens. Ved overdragelse af en personligt ejet virksom-
hed fratrækkes herefter et beløb for driftsherreløn.  
Restbeløbet kapitaliseres ud fra en konkret vurdering af den erhvervede good-
wills levetid og med den forudsætning, at køber vil kræve en forrent-
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ning. Forrentningssatsen varieres i takt med ændringer i kapitalafkastsatsen.  

Oversigt over TSS-cirkulære 2000-10 (hvor beregningsgrundlaget er et årsregn-
skab udarbejdet efter Årsregnskabsloven (ÅRL): 

 Beregningsgrundlaget: Regnskabsmæssigt resultat før skat for de sidste 3 
år forud for overdragelsen. 

Regulering af resulta-
tet: 

- finansielle indtægter 

+finansielle udgifter 

+/- evt. ekstraordinære poster i henhold til ÅRL 

+ afskrivninger på tilkøbt goodwill 

- ikke udgiftsført løn eller vederlag til 
evt. medarbejdende ægtefælle 

Vægtning: 3. sidste år før overdragelsen: x 1 

2. sidste år før overdragelsen: x 2 

Sidste år før overdragelsen: x 3 

Resultatet divideres med 6 (= vægtet gennemsnits-
indtjening) 

Udviklingstendens: Forskellen mellem sidste år og 3. sidste år divideres 
med 2 

Driftsherreløn: 50 pct. fratrækkes (min. 250.000 kr. / max. 
1.000.000 kr.) 

Forrentning af akti-
verne: 

Den på overdragelsestidspunktet gældende kapital-
afkastsats, jf. VSL § 9 + 3 pct. (= 8 pct. i 2008) 

Kapitalisering: Kapitaliseringsfaktoren beregnes ud fra den på 
overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkast-
sats, jf. VSL  § 9 + 8 pct. / forventet levetid (= 13 
pct. i 2008) 

 

E.I.4.1.2.3 Beregningsgrundlaget - indtjeningsevnen 

 Grundlaget for beregningen er de regnskabsmæssige resultater før 
skat for de seneste 3 regnskabsår opgjort efter reglerne i lov nr. 
448 af 7. juni 2001 med senere ændringer om erhvervsdrivende 
virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven). 

Såfremt virksomheden ikke udarbejder et årsregnskab efter års-
regnskabsloven, tages i stedet udgangspunkt i virksomhedens skat-
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tepligtige indkomst for de seneste 3 indkomstår. 

 
En virksomhed, der ikke udarbejder årsregnskab efter årsregn-
skabsloven kan også vælge at opgøre et regnskabsmæssigt resultat 
for de seneste 3 indkomstår og anvende dette som udgangspunkt 
for beregningen. Såfremt denne mulighed vælges, kan det af hen-
syn til en korrekt opgørelse af de regnskabsmæssige afskrivninger, 
være nødvendigt at opgøre de regnskabsmæssige resultater for flere 
år inden overdragelsen. Den gennemsnitlige regnskabsmæssige 
afskrivningsperiode for anlægsaktiver er således som hovedregel 5 
år. For at få opgjort de korrekte regnskabsmæssige lineære afskriv-
ninger for de 3 indkomstår, der indgår ved goodwillberegningen, 
kan det således i de situationer, hvor virksomheden har købt aktiver 
i op til 5 år forud for det første af de 3 regnskabsår, som indgår i 
goodwillberegningen, blive nødvendigt at opgøre det regnskabs-
mæssige resultat i op til 8 år før overdragelsestidspunktet. 

E.I.4.1.2.4 Regulering af de enkelte år 

 Såfremt der tages udgangspunkt i de regnskabsmæssige resultater 
før skat, korrigeres for følgende poster:  

• ÷ Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbej-
dende ægtefælle  

• ÷ Finansielle indtægter  
• + Finansielle udgifter  
• +/÷ Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregn-

skabsloven  
• + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Såfremt der tages udgangspunkt i opgørelsen af virksomhedens 
skattepligtige indkomst korrigeres for følgende poster: 

• ÷ Medarbejdende ægtefælle  
• ÷ Finansielle indtægter  
• + Finansielle udgifter  
• + Forskudsafskrivninger  
• +/÷ Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster  
• + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

SKM2003.168.LR: Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling, 
hvorefter værdien af goodwill alene skal beregnes på grundlag af 
den indtjening, der hidrører fra selskabets primære forretningsom-
råde. Se endvidere omtalen af afgørelsen i afsnit E.I.4.1.2.8 vedrø-
rende forrentning af virksomhedens aktiver.  

Se også SKM2003.474.LR, hvor Ligningsrådets vejledende bereg-
ningsmodel for værdiansættelse af goodwill blev tilpasset til anven-
delse på et finansieringsselskab. Det blev fastslået, at der ik-
ke skulle ske en regulering af de finansielle poster for denne type 
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virksomhed. Der skulle dog ske en opdeling af de finansielle poster 
på henholdsvis de poster, som kan henføres til virksomhedens pri-
mære aktivitet og til virksomhedens sekundære aktivitet, så de 
finansielle poster, der reelt ikke vedrører virksomhedens kunde-
kreds, bliver udskilt selvstændigt. Det var således alene de finan-
sielle indtægter og udgifter, som vedrørte virksomhedens primære 
aktivitet, som der ikke skulle reguleres for. Se endvidere omtalen af 
afgørelsen i afsnit E.I.4.1.2.8 vedrørende forrentning af virksomhe-
dens aktiver.   

Hvad enten grundlaget for beregningen er de regnskabsmæssige 
resultater før skat eller virksomhedens skattepligtige indkomst 
reguleres der således for ikke udgiftsført løn eller vederlag til med-
arbejdende ægtefælle, idet beløbet træder i stedet for lønudgift. 
Endvidere reguleres der for finansielle indtægter og udgifter, idet 
sælgerens finansiering af virksomheden ikke antages at have indfly-
delse på virksomhedens goodwill.  

Når der tages udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige ind-
komst reguleres der tillige for  rent skattemæssige dispositioner, 
idet sådanne rent skattemæssige dispositioner ikke anses for at 
have sammenhæng med virksomhedens goodwill. Med posten "an-
dre ikke skatterelevante driftsmæssige poster" forstås eventuelle 
andre skattemæssige dispositioner, som har påvirket den skatteplig-
tige indkomst, men som i lighed med de ovenfor nævnte poster, 
ikke anses for at have betydning for virksomhedens drift og dermed 
for virksomhedens goodwillværdi. 

tilkøbt/ oparbejdet 
goodwill 

Uanset hvilket grundlag der tages udgangspunkt i, antages det, at 
en køber vil være villig til at betale det samme for goodwill, uanset 
om der er tale om en virksomhed, der alene har oparbejdet goodwill 
eller en virksomhed, der har såvel tilkøbt som oparbejdet goodwill. 
På baggrund heraf neutraliseres indkomstgrundlaget ved at tilbage-
føre eventuelle foretagne afskrivninger på tilkøbt goodwill. 

E.I.4.1.2.5 Vægtning af de enkelte år 

 Den regulerede indkomst for tredjesidste år før overdragelsen gan-
ges med 1, den regulerede indkomst for næstsidste år ganges med 
2, og den regulerede indkomst for det sidste år ganges med 3. 
Gennemsnitsindtjeningen, der kan være såvel et positivt som et 
negativt beløb, fremkommer ved at dividere summen af de regule-
rede indkomster med 6. 

E.I.4.1.2.6 Udviklingstendensen 

 Ved overdragelse mellem uafhængige parter, vil den fremtidige, 
budgetterede indkomst almindeligvis spille en betydelig rolle for 
værdiansættelsen af en virksomheds goodwill. Budgetter anses 
imidlertid ikke som et egnet grundlag for skønnet over goodwillvær-
dien, når der er tale om overdragelse mellem parter med interesse-
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fællesskab.  

   
I stedet beregnes der, såfremt der har været en konstant resultat-
mæssig udvikling (positiv/negativ) inden for de 3 år, der danner 
udgangspunkt for beregningen, et tillæg/fradrag for udviklingsten-
dens.  

Beregningen af udviklingstendens tager udgangspunkt i den resul-
tatmæssige udvikling, der har været fra det tredjesidste regnskabs-
år før overdragelsen til det sidste år før overdragelsen. Som udtryk 
for gennemsnittet af udviklingen (stigningen/faldet) i de to udvik-
lingsperioder (år 1 til år 2 og år 2 til år 3) divideres den samlede 
udvikling (år 1 til år 3) med 2. 

 
Er den regulerede gennemsnitlige indkomst negativ efter til-
læg/fradrag for udviklingstendens, antages goodwillværdien som 
udgangspunkt at være 0 kr. 

E.I.4.1.2.7 Driftsherreløn 

 Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed anses halvdelen 
af det herefter fremkomne beløb for driftsherreløn og fratrækkes. 
Der fratrækkes dog mindst 250.000 kr. og højst 1.000.000 kr. som 
driftsherreløn. Hvis resultatet  - efter fradrag for driftsherreløn på 
mindst 250.000 kr.- er 0 eller negativt, antages goodwillværdien at 
være 0. 

 
Overdrages en virksomhed, som er drevet i selskabsform, foretages 
der ikke fradrag for driftsherreløn, idet samtlige medarbejdere - 
herunder aktionærer - vil have modtaget løn for deres arbejde for 
selskabet.    
For interessentskaber og andre virksomheder, der ikke udgør et 
selvstændigt skattesubjekt, sker beregningen for hver deltager for 
sig. Det er således interessenternes regulerede regnskabsmæssige 
resultat eller regulerede skattepligtige indtægt vedrørende virksom-
heden, der indgår i beregningen. For at finde udviklingstendensen 
for virksomheden sammenlægges interessenternes regulerede resul-
tater/regulerede skattepligtige indkomster. Herefter deles resultatet 
ud på hver interessent, hvorefter der beregnes fradrag for driftsher-
reløn for de af virksomhedens ejere, der yder en aktiv arbejdsind-
sats.  

Forudsætningen for at beregne fradrag for driftsherreløn for hver 
ejer er således, at hver ejers hovedarbejdsindsats udføres i interes-
sentskabet. Hvis alle ejernes deltagelse i interessentskabet har 
karakter af bibeskæftigelse, kan der alene foretages fradrag for én 
samlet driftsherreløn.   
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E.I.4.1.2.8 Forrentning af virksomhedens aktiver 

 Efter fradrag for driftsherrreløn fratrækkes en forrentning af samtli-
ge aktiver i virksomhedens seneste balance forud for overdragelsen, 
bortset fra driftsfremmede aktiver, som f.eks. obligationer og pan-
tebreve samt bogført værdi af tilkøbt goodwill, idet kun den herefter 
resterende indtjening er til rådighed til forrentning af goodwill. 

Se dog SKM2003.474.LR, hvor den vejledende beregningsanvis-
ning tilpasses til en finansieringsvirksomheds særlige karakter.  

Driftsfremmede aktiver Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked, jf. 
SKM2001.132.LR, udtalt, at likvide midler som alt overvejende 
hovedregel skal holdes uden for forrentningen af aktiverne. Se 
endvidere SKM2003.168.LR, hvor en række udlejningsejendomme 
delvist blev anset for at være driftsfremmede aktiver, idet ikke alle 
ejendommene indgik i selskabets primære forretningsområde. De 
driftsfremmede ejendomme indgik herefter ikke i forrentningen af 
aktivmassen ved beregningen af goodwill efter TSS-cirkulære 2000-
10. 

Det beror således på en konkret vurdering af en virksomheds akti-
ver, hvorvidt de er driftsfremmede eller ikke driftsfremmede, idet 
alene de aktiver, der indgår i en virksomheds primære forretnings-
område, skal medregnes i den aktivmasse, der forrentes i henhold 
til TSS-cirkulære 2000-10 punkt 3.6. 

I SKM2004.44.LSR overdrog en trykkerivirksomhed aktiviteten til 
et helejet datterselskab. Overdragelsen omfattede ikke ejendom og 
driftsmateriel. For disse aktiver var der indgået leje- og leasingsaf-
taler med datterselskabet. Såvel ejendom som driftsmateriel var 
nødvendige forudsætninger for virksomhedens drift. Om ejendom-
men blev det oplyst, at denne rummede trykkerimaskiner, som ikke 
uden videre og ikke uden betydelige omkostninger kunne flyttes til 
en alternativ ejendom. Desuden var ejendommen indrettet med 
lovpligtig udsugningsanlæg m.m. Landsskatteretten anførte, at 
forrentningen af "ikke driftsfremmede" aktiver efter pkt. 3.6 i TSS-
cirkulære 2000-10 skulle ske på baggrund af handelsværdien 
af samtlige virksomhedens "ikke driftsfremmede" aktiver i den se-
neste balance forud for overdragelsen, og at det er samtlige "ikke 
driftsfremmede" aktiver, der indgår ved forrentningen af virksomhe-
dens aktiver, ikke kun de overdragne aktiver.  

Ved opgørelsen af den aktivmasse, der skal forrentes i henhold til 
TSS-cirkulære 2000-10 punkt 3.6, skal der sondres mellem, hvor-
vidt aktiverne er driftsfremmede eller ej, og ikke hvorvidt aktiverne 
er overdraget. Efter Landsskatterettens afgørelse tages der således 
højde for de "ikke driftsfremmede" aktiver i forbindelse med anven-
delsen af beregningsreglen for goodwill, såfremt de er uundværlige 
for den videre drift hos erhververen af aktiviteten, og der i øvrigt er 
indgået aftaler om leje af aktiverne. 
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Rentesatsen Forrentningsprocenten fastsættes til den på overdragelsestidspunk-
tet gældende kapitalafkastsats, jf. VSL § 9, plus 3 pct. Det fremgår 
af VSL § 9, at kapitalafkastsatsen kun beregnes en gang årligt. 
Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort af en 
af Københavns Fondsbørs dagligt udregnet effektiv obligationsrente 
for årets første 6 måneder. Satsen offentliggøres derfor først medio i 
året. At der er tale om en sammensat procentsats, der varieres i 
takt med kapitalafkastsatsen, sikrer, at satsen løbende tilpasses til 
ændringer i samfundets generelle renteniveau. 

 

Værdien af 
igangværende arbejder  

Værdien af igangværende arbejder skal alene indgå med nettovær-
dien. En ingeniør omdannede sit personlige firma til et aktieselskab. 
Som aktiv indgik igangværende arbejder med 5.100.000 kr. og som 
passiv acontobetalinger herpå med 5.025.000 kr. Ved fastsættelsen 
af goodwill efter SD-cirkulære 1988-17 fandt Landsskatteretten, at 
ved beregningen af fradrag, der beregnes som en forrentning af 
overtagne aktiver, skulle igangværende arbejder alene indgå med 
nettoværdien på 75.000 kr., TfS 1991, 140 LSR og TfS 1992, 58 
LSR. 

E.I.4.1.2.9 Kapitalisering 

 Det endelige goodwillbeløb fremkommer ved, at restbeløbet kapitaliseres med 
en individuelt fastsat kapitaliseringsfaktor. Kapitaliseringsfaktoren udtrykker 
forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en forrentningsprocent 
og goodwillens forventede levetid som udtryk for, i hvor mange år man kan 
forvente et afkast på den erhvervede goodwill. 

Forrentningen fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende kapi-
talafkastsats, jf. VSL § 9, plus 8 pct. Kapitalafkastsatsen er 5 pct. i indkomst-
året 2008. Det fremgår af VSL § 9, at kapitalafkastsatsen kun beregnes én 
gang årligt. Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort af 
en af Københavns Fondsbørs dagligt udregnet effektiv obligationsrente for 
årets første 6 måneder. Satsen offentliggøres derfor først medio i året. Den 
sammensatte forrentningssats skal sikre at der sker en løbende tilpasning til 
ændringer i samfundets generelle renteniveau, jf. afsnit E.I.4.1.2.8. 

Goodwill kan have varierende levetid og kapitaliseringsfaktoren må ansættes i 
forhold hertil. For en virksomhed, hvis produkter efter Landsskatterettens 
vurdering nærmest havde karakter af standardprodukter, fandt retten, at 
levetiden på goodwill passende kunne ansættes til 7 år, jf. SKM2002.50.LSR. 
Ligningsrådet tager udgangspunkt i de 7 år, medmindre afgørende forhold 
taler for en længere eller kortere levetid, jf. SKM2004.173.LR og 
SKM2004.174.LR. 

Baggrunden for individuel fastsættelse af levetiden på den erhvervede good-
will, og dermed individuel fastsættelse af kapitaliseringsfaktoren, hviler på den 
forudsætning, at den goodwill, der erhverves fra overdrageren, gradvis erstat-
tes af goodwill, der opbygges af erhververen. 
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Følgende faktorer kan nævnes som eksempler på, hvad der må antages at 
være afgørende for levetiden for erhvervet goodwill: 

• Type og kompleksitet af virksomhedens produkter og/eller tjeneste-
ydelser. Eksempelvis må det antages, at goodwill typisk har en længere 
levetid, hvor der er tale om produktion og/eller salg af helt unikke pro-
dukter/tjenesteydelser. Modsat hvor der er tale om produktion/salg af 
standardiserede og masseproducerede produkter.  

• Produktion/forhandling af et indarbejdet og anerkendt varemærke må 
antages at have en forlængende effekt på goodwillens levetid.  

• Hvis køber i løbet af kort tid ved etablering af en helt ny virksomhed 
kan opbygge en goodwill svarende til den, der er knyttet til den aktuel-
le virksomhed, må goodwill antages at have en forholdsvis kort levetid. 
Dette gælder eksempelvis mindre håndværksvirksomheder. 

I SKM2004.174.LR var hovedaktiviteten charteringvirksomhed med formid-
ling af kontakt mellem befragtere og redere. Ifølge afgørelsen var denne for-
midling meget afhængig af hovedanpartshaverens personlige kontakter med 
redere og befragtere, som er opbygget gennem års tillidsfuldt samarbejde 
med de forskellige redere og befragtere. Der var dog ikke tale om forhold, der 
talte for at fravige udgangspunktet om en levetid på 7 år. 

Eksempler på levetidens betydning for kapitaliseringsfaktoren under forudsæt-
ning af en rente på 13 pct. (kapitalafkastsats på 5 pct. + 8 pct.): 
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Levetid 
(år) 

Kapitaliseringsfaktor 
(r=13 pct.) 

1 0,44 

2 0,86 

3 1,25 

4 1,60 

5 1,93 

6 2,23 

7 2,52 

8 2,78 

9 3,02 

10 3,25 

11 3,46 

12 3,65 

13 3,83 

14 4,00 

15 4,16 

16 4,31 

17 4,45 

18 4,58 

19 4,70 

20 4,82 

I TSS-cirkulære 2000-10 var de anførte kapitaliseringsfaktorer afrundede 
til hele tal. Afhængigt af om der rundes op eller ned kan en sådan afrunding 
imidlertid føre til, at beskatningsgrundlaget for goodwill bliver højere eller 
lavere. Udgangspunktet er derfor, at der ikke bør ske afrunding af den bereg-
nede kapitaliseringsfaktor medmindre ligningsmyndigheden og skatteyderen 
kan nå til enighed herom. Der kan dog ikke foretages en afrunding, som er til 
ugunst for skatteyderen. 

Kapitaliseringsfaktoren udregnes efter nedenstående formel:  
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Hvor: 
n=levetid 
t=tidspunkt(år) og 
r=renten 

Det er forudsat, at afkastet fra den erhvervede goodwill falder lineært over tid. 

Formlens anvendelse kan illustreres med følgende eksempel: 

Det antages, at den erhvervede goodwill har en levetid på 2 år, og det er 
forudsat, at den beregnede rest til forrentning af goodwill er 100 kr. Herefter 
beregnes det årlige gennemsnitlige afkast fra goodwill tilbagediskonteret til 
nutiden. 

Med en startværdi primo år 1 på 100 kr. og en levetid på 2 år er værdien 
ultimo år 1 faldet til 50 kr. Den gennemsnitlige indtægt fra goodwill i år 1 
bliver således 75 kr., der skal tilbagediskonteres ét år. Med en rente på 13 
pct. er nutidsværdien af 75 kr. lig med 66,40 kr. (75*(1+0,13)-1). 

Primo år 2 er værdien 50 kr. og ultimo år 2 er værdien 0. Ifølge formlen be-
regnes det gennemsnitlige afkast for år 2 til 25 kr., og beløbet tilbagediskonte-
res 2 år. Nutidsværdien af 25 kr. er 19,60 kr. (25*(1+0,13)-2) 

Summen af de 2 års nutidsværdier er 86 kr., hvilket er ensbetydende med, at 
den relevante kapitaliseringsfaktor i det givne eksempel, hvor levetiden er 
fastsat til 2 år, er 0,86. 
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Beregningsreglen kan illustreres med følgende eksempler: 

 
Eksempel 
1 

 

   3. sidste 
år  

2. sidste 
år  

sidste 
år 

Regnskabsmæssigt resultat  50.000 210.000  430.000 

Ikke udgiftsført løn til medarb. ægte-
fælle  

  0   0 0 

- finansielle indtægter  - 12.000 - 10.000  - 8.000 

+ finansielle udgifter  + 62.000 + 50.000  + 53.000 

Ekstraordinære poster  0 0  -75.000 

Reguleret resultat 100.000   250.000  400.000 

 Reguleret indkomst/vægtet indkomst: 

Tredie sidste år 100.000 x 1  100.000 

Næstsidste år 250.000 x 2  500.000 

Sidste år 400.000 x 3  1.200.000 

I alt  1.800.000 

Divideret med 6 = gennemsnitsindtjening  300.000 

Udviklingstendens:    

(400.000 - 100.000)/2 +150.000 

   450.000 

- driftsherreløn 50 pct. (min. 250.000 og max. 1 mio. kr.)  - 250.000 

- forrentning af virksomhedens aktiver bortset  fra goodwill: 8 pct. 
af 1.000.000 kr.  

-80.000 

  

Rest til forrentning af goodwill  120.000 

Kapitalisering ( 13 pct./ levetid 7 år) faktor 2,52 

Beregnet værdi af goodwill (afrundet) 

     
302.400 

300.000 
 

Eksempel 2 Som eksempel 1, men der er her tale om en virksomhed, der for ca. 
80 pct. vedkommende er ordreproducerende. For det næste regn-
skabsår har virksomheden, modsat tidligere, alene modtaget ordrer 
svarende til ca. 30 pct. af den normale omsætning. Det er således 
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overvejende sandsynligt, at virksomheden i det/de kommende år vil 
få vanskeligt ved at forrente en goodwill på ca. 300.000 kr. I denne 
situation må den indregnede udviklingstendens anses for at være 
urealistisk. Der vil derfor skulle ske en efterfølgende regulering af 
den beregnede værdi i nedadgående retning. 

Hvis virksomheden har 
eksisteret i under 3 år  

Udgangspunktet for anvendelse af anvisningen er, at virksomheden 
har aflagt årsregnskab/skatteregnskab for de seneste 3 regnskabs-
år/indkomstår. Såfremt dette ikke er tilfældet, må anvisningen 
anvendes med de fornødne tilpasninger. 
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Bilag 2: Kapitaliseringsfaktortabel 

n\t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SUM

Reciprok 

kapitaliseri

ngsfaktor 

1 0,44  0,44   2,26              

2 0,66  0,20  0,86   1,16              

3 0,74  0,39  0,12  1,24   0,80              

4 0,77  0,49  0,26  0,08  1,60   0,62              

5 0,80  0,55  0,35  0,18  0,05  1,93   0,52              

6 0,81  0,59  0,40  0,26  0,14  0,04  2,23   0,45              

7 0,82  0,62  0,45  0,31  0,19  0,10  0,03  2,52   0,40              

8 0,83  0,64  0,48  0,34  0,24  0,15  0,08  0,02  2,78   0,36              

9 0,84  0,65  0,50  0,37  0,27  0,19  0,12  0,06  0,02  3,02   0,33              

10 0,84  0,67  0,52  0,40  0,30  0,22  0,15  0,09  0,05  0,01  3,25   0,31              

11 0,84  0,68  0,54  0,42  0,32  0,24  0,17  0,12  0,08  0,04  0,01  3,46   0,29              

12 0,85  0,69  0,55  0,43  0,34  0,26  0,19  0,14  0,10  0,06  0,03  0,01  3,65   0,27              

13 0,85  0,69  0,56  0,45  0,35  0,28  0,21  0,16  0,12  0,08  0,05  0,03  0,01  3,83   0,26              

14 0,85  0,70  0,57  0,46  0,37  0,29  0,23  0,17  0,13  0,09  0,07  0,04  0,02  0,01  4,00   0,25              

15 0,86  0,70  0,58  0,47  0,38  0,30  0,24  0,19  0,14  0,11  0,08  0,05  0,03  0,02  0,01  4,16   0,24              

16 0,86  0,71  0,58  0,48  0,39  0,32  0,25  0,20  0,16  0,12  0,09  0,06  0,04  0,03  0,01  0,00  4,31   0,23              

17 0,86  0,71  0,59  0,49  0,40  0,32  0,26  0,21  0,17  0,13  0,10  0,07  0,05  0,04  0,02  0,01  0,00  4,45   0,22              

18 0,86  0,72  0,60  0,49  0,41  0,33  0,27  0,22  0,18  0,14  0,11  0,08  0,06  0,05  0,03  0,02  0,01  0,00  4,58   0,22              

19 0,86  0,72  0,60  0,50  0,41  0,34  0,28  0,23  0,18  0,15  0,12  0,09  0,07  0,05  0,04  0,03  0,02  0,01  0,00  4,70   0,21              

20 0,86  0,72  0,61  0,51  0,42  0,35  0,29  0,24  0,19  0,15  0,12  0,10  0,08  0,06  0,04  0,03  0,02  0,01  0,01  0,00  4,81   0,21              

21 0,86  0,73  0,61  0,51  0,43  0,35  0,29  0,24  0,20  0,16  0,13  0,10  0,08  0,06  0,05  0,04  0,03  0,02  0,01  0,01  0,00  4,92   0,20              

22 0,86  0,73  0,61  0,52  0,43  0,36  0,30  0,25  0,20  0,17  0,14  0,11  0,09  0,07  0,05  0,04  0,03  0,02  0,02  0,01  0,01  0,00  5,02   0,20              

23 0,87  0,73  0,62  0,52  0,44  0,37  0,30  0,25  0,21  0,17  0,14  0,12  0,09  0,07  0,06  0,05  0,04  0,03  0,02  0,01  0,01  0,00  0,00  5,12   0,20              

24 0,87  0,73  0,62  0,52  0,44  0,37  0,31  0,26  0,21  0,18  0,15  0,12  0,10  0,08  0,06  0,05  0,04  0,03  0,02  0,02  0,01  0,01  0,00  0,00  5,21   0,19              

25 0,87  0,74  0,62  0,53  0,45  0,37  0,31  0,26  0,22  0,18  0,15  0,12  0,10  0,08  0,07  0,05  0,04  0,03  0,03  0,02  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  5,29   0,19              

26 0,87  0,74  0,63  0,53  0,45  0,38  0,32  0,27  0,22  0,19  0,16  0,13  0,11  0,09  0,07  0,06  0,05  0,04  0,03  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  5,37   0,19              

27 0,87  0,74  0,63  0,53  0,45  0,38  0,32  0,27  0,23  0,19  0,16  0,13  0,11  0,09  0,07  0,06  0,05  0,04  0,03  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  5,44   0,18              

28 0,87  0,74  0,63  0,54  0,46  0,39  0,33  0,28  0,23  0,19  0,16  0,14  0,11  0,09  0,08  0,06  0,05  0,04  0,03  0,03  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  5,52   0,18              

29 0,87  0,74  0,63  0,54  0,46  0,39  0,33  0,28  0,24  0,20  0,17  0,14  0,12  0,10  0,08  0,07  0,05  0,04  0,04  0,03  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  5,58   0,18              

30 0,87  0,74  0,64  0,54  0,46  0,39  0,33  0,28  0,24  0,20  0,17  0,14  0,12  0,10  0,08  0,07  0,06  0,05  0,04  0,03  0,02  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  5,65   0,18              
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Bilag 3: Historisk og budgetterede nøgletal og resultatopgørelse for casevirksomheden i kapitel 4 

 

Nøgletal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætningsvækst 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

EBITDA-margin 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Lånerente 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Effektiv skattesats 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Af- og nedskrivninger i pct. af anlægsaktiver 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Materielle anlægsaktiver i pct. af omsætning 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Varebeholdninger i pct. af omsætning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Debitorer i pct. af omsætning 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Kreditorer i pct. af omsætning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kassekredit i pct. af omsætning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Prioitetslån i pct. af omsætning 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Likvider i pct. af omsætning 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Resultatopgørelse

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 11.255.088 11.592.741 11.940.523 12.298.739 12.667.701

EBITDA 1.800.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 2.086.693 2.149.294 2.213.773 2.280.186

Af- og nedskrivninger 600.000 618.000 636.540 655.636 675.305 695.564 716.431 737.924 760.062

Resultat af primær drift (EBIT) 1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 1.391.129 1.432.863 1.475.849 1.520.124

Finansielle poster, netto 135.000 139.050 143.222 147.518 151.944 156.502 161.197 166.033 171.014

Resultat af ordinær drift før skat (EBT) 1.065.000 1.096.950 1.129.859 1.163.754 1.198.667 1.234.627 1.271.666 1.309.816 1.349.110

Årets skat 266.250 274.238 282.465 290.939 299.667 308.657 317.916 327.454 337.278

Årets resultat 798.750 822.713 847.394 872.816 899.000 925.970 953.749 982.362 1.011.833

Budgetperiode Historiske periode 

Budgetperiode Historiske periode 
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Bilag 4: Historisk og budgetteret balance for casevirksomheden i kapitel 4 
 

Balance

Aktiver 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 6.000.000 6.180.000 6.365.400 6.556.362 6.753.053 6.955.644 7.164.314 7.379.243 7.600.620

Anlægsaktiver i alt 6.000.000 6.180.000 6.365.400 6.556.362 6.753.053 6.955.644 7.164.314 7.379.243 7.600.620

Omsætningsaktiver

Likvider 500.000 515.000 530.450 546.364 562.754 579.637 597.026 614.937 633.385

Varebeholdninger 1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509 1.159.274 1.194.052 1.229.874 1.266.770

Debitorer 2.500.000 2.575.000 2.652.250 2.731.818 2.813.772 2.898.185 2.985.131 3.074.685 3.166.925

Omsætningsaktiver i alt 4.000.000 4.120.000 4.243.600 4.370.908 4.502.035 4.637.096 4.776.209 4.919.495 5.067.080

AKTIVER I ALT 10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 11.255.088 11.592.741 11.940.523 12.298.739 12.667.701

Passiver 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Egenkapital

Aktiekapital 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000

Reserver 0 189.000 383.670 584.180 790.706 1.003.427 1.222.529 1.448.205 1.680.652

Egenkapital ultimo 6.300.000 6.489.000 6.683.670 6.884.180 7.090.706 7.303.427 7.522.529 7.748.205 7.980.652

Gældsforpligtelser

Langsfristet gæld

Prioritetslån 1.700.000 1.751.000 1.803.530 1.857.636 1.913.365 1.970.766 2.029.889 2.090.786 2.153.509

Kortfristet gæld

Kreditorer 1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509 1.159.274 1.194.052 1.229.874 1.266.770

Kassekredit 1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509 1.159.274 1.194.052 1.229.874 1.266.770

Gældsforpligtelser i alt 3.700.000 3.811.000 3.925.330 4.043.090 4.164.383 4.289.314 4.417.993 4.550.533 4.687.049

PASSIVER I ALT 10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 11.255.088 11.592.741 11.940.523 12.298.739 12.667.701
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Bilag 5: Historisk og budgetteret pengestrømsopgørelse for casevirksomheden i kapitel 4 

 

Pengestrømsopgørelse 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NOPAT 900.000 927.000 954.810 983.454 1.012.958 1.043.347 1.074.647 1.106.886 1.140.093

Af- og nedskrivninger 600.000 618.000 636.540 655.636 675.305 695.564 716.431 737.924 760.062

Ændringen i arbejdskapital 0 90.000 92.700 95.481 98.345 101.296 104.335 107.465 110.689

Investeringer 600.000 798.000 821.940 846.598 871.996 898.156 925.101 952.854 981.439

Frit cash flow (FCFF) 900.000 657.000 676.710 697.011 717.922 739.459 761.643 784.492 808.027

Netto finansielle omkostninger 101.250 104.288 107.416 110.639 113.958 117.377 120.898 124.525 128.260

Ny gæld 0 81.000 83.430 85.933 88.511 91.166 93.901 96.718 99.620

Frit cash flow til ejerne (FCFE) 798.750 633.713 652.724 672.306 692.475 713.249 734.646 756.686 779.386

Udbytte 798.750 633.713 652.724 672.306 692.475 713.249 734.646 756.686 779.386

Overskydende likviditet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Periode -2 -1 0 1 2 3 4 5

Nutidsværdi af FCFF 636.850 599.337 564.035 530.811 499.545 7.981.251

Kapitalstruktur (egenkapitalandel) 0,7000 0,7000 0,7351 0,7351 0,7351 0,7351 0,7351 0,7351

Kapitalstruktur (gældsandel) 0,3000 0,3000 0,2649 0,2649 0,2649 0,2649 0,2649 0,2649

Netto Arbejdskapital (NWC) 3.000.000 3.090.000 3.182.700 3.278.181 3.376.526 3.477.822 3.582.157 3.689.622 3.800.310

Investeret kapital (aktiv siden) 9.000.000 9.270.000 9.548.100 9.834.543 10.129.579 10.433.467 10.746.471 11.068.865 11.400.931

Nettorentebærende gæld 2.700.000 2.781.000 2.864.430 2.950.363 3.038.874 3.130.040 3.223.941 3.320.659 3.420.279

Investeret kapital (Passiv siden) 9.000.000 9.270.000 9.548.100 9.834.543 10.129.579 10.433.467 10.746.471 11.068.865 11.400.931

Afkastningsgraden 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Omsætningshastigheden 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

Overskudsgraden 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Terminal 

periode
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Bilag 6: Peer-group Louis Poulsen Lighting A/S 

 

Anvendelig Peers 

Bang & Olufsen fremstiller eksklusive fjernsyn, musiksystemer, højttalere, telefoner og multimediepro-

dukter, som kombinerer den sidste nye teknologi med et unikt design. Bang & Olufsen-produkter sælges 

af over 1.200 forhandlere. Vi mener at B&O er den bedst sammenlignelige børsnoterede virksomhed vi 

kan finde til Louis Poulsen, idet begge virksomheder producerer eksklusive forbrugsgoder med fokus på 

design og kvalitet. B&O er noget større end Louis Poulsen målt på EBIT, men den nuværende finanskrise 

har bevirket at deres markedsværdi på omkring 1,3 mia. kr.41 ikke afviger meget fra den værdi Louis 

Poulsen blev handlet til i september 2007. 

IC Companys A/S er en af Nordeuropas største modevirksomheder med 18 datterselskaber i det meste 

af Europa samt Canada og Kina. Selskabet har en portefølje på 11 forskellige mærker, som understøttes 

af fælles koncernfunktioner. Afsætningen foregår gennem ca. 10.500 forhandlere i mere end 40 lande og 

yderligere ca. 260 egne butikker fordelt på 15 lande samt 21 factory outlets. IC Companys forhandlernet 

er væsentlig større end hos Louis Poulsen Lighting og B&O, men medtages alligevel i gruppen anvendeli-

ge peers, idet IC Companys står bag eksklusive brands som Tiger of Sweden, Peak Performance og Marti-

nique. 

Indikative peers 

BoConcept Holding A/S er konceptholder for den globale franchisebaserede retailkæde BoConcept med 

ca. 210 brand stores og ca. 150 studios i 47 lande. Aktiviteterne i BoConcept A/S er udelukkende rettet 

mod udvikling, support og vareforsyning til BoConceptkæden. BoConcept producerer stilede møbler, 

men dog ikke med samme høje brandværdi som Louis Poulsen, desuden er det her mere selve forret-

ningskonceptet med franchisebaserede retailbutikker der har en central rolle i værdikæden end selve 

slutproduktet og derfor har vi valgt at betragte BoConcept som en indikativ peer. 

Egetæpper er Skandinaviens største tæppeproducent. Selskabet designer og fremstiller tekstile gulve til 

erhverv og bolig på fabrikkerne i Herning, Gram og Vejle. Væg-til-væg tæpper, moduler og afpassede 

tæpper markedsføres world-wide gennem egne salgsselskaber og lokale agenturer. Vi har valgt at med-

tage Egetæpper som en indikativ peer. På den ene side sælger Egetæpper overvejelseskøb og minder 

derfor om Louis Poulsen, men på den anden side udmærker Egetæpper sig ikke i en tilstrækkelig grad på 

ideen om at sælge eksklusive produkter og derfor har vi ikke ville lade denne virksomhed medgå blandt 

de anvendelige peers. 

Gabriel Holding varetager forskellige holdingaktiviteter, herunder erhvervelse af selskaber inden for 

specielt tekstilbranchen. Datterselskabet Gabriel A/S producerer møbel- og sædestoffer til kontraktmø-

belmarkedet, privatmøbelmarkedet og transportsektoren. Eksportandelen udgør omkring 75 pct. af 

                                                           
41Markedsværdi fra 07.07.2009 via: 
http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowStockFinancials.aspx?StockId=2053360 
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koncernomsætningen. Gabriel har for stor fokus på business-to-business markedet til at være en god 

peer i forhold til Louis Poulsen. Vi har derfor medtaget den som en indikativ peer da virksomheden trods 

alt sælger varige forbrugsgoder inden for møbelbranchen. 

Dårlige peers 

Dantax koncernens hovedaktivitet består i udvikling og markedsføring af TV-, video- og HiFi-udstyr. 

Selskabet forhandler mærkerne Dantax, Akai og Schneider. Selvom der her er tale om varige forbrugsgo-

der er disse mærker alle billige mærker som henvender sig til et helt andet kundesegment end Louis 

Poulsen og derfor indgår Dantax blandt de dårlige peers. 

Sjælsø Gruppen A/S’ hovedaktivitet er opstart af nye ejendomsprojekter, både erhvervsejendomme og 

boligbyggeri. Selskabet står for projektudvikling samt -styring, udlejning og salg, mens selve byggeriet 

sker i samarbejde med eksterne partnere. Sjælsø Gruppen driver virksomhed gennem datterselskaber og 

joint ventures i Sverige, Norge, Finland og Polen. I modsætning til de andre selskaber der er gennemgået, 

virker Sjælsø Gruppen ikke som om den bør indgå i kategorien ”Consumer Durables & Apparel”. Vi har 

svært ved at se sammenhængene mellem Sjælsø og Louis Poulsen hvorfor vi har fravalgt at anvende 

denne som en peer. 
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Bilag 7: Resultatmål EBITDA 

Regressionsanalyse fra Excel, EBITDA som forklarende variabel for værdi af egenkapital ifølge aktiemar-

kedet. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,86530099

R Square 0,7487458

Adjusted R Square 0,74822775

Standard Error 1,0764E+10

Observations 487

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,67E+23 1,67E+23 1445,316 1,4E-147

Residual 485 5,62E+22 1,16E+20

Total 486 2,24E+23

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept 2110569181 5,06E+08 4,170641 3,6E-05 1,12E+09 3,1E+09

EBITDA 6130,98945 161,2684 38,01731 1,4E-147 5814,119 6447,86  
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Bilag 8: Resultatmål EBIT 

Regressionsanalyse fra Excel, EBIT som forklarende variabel for værdi af egenkapital ifølge aktiemarke-

det. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,90774755

R Square 0,82400561

Adjusted R Square 0,82364274

Standard Error 9009082966

Observations 487

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,84E+23 1,84E+23 2270,77 4,3E-185

Residual 485 3,94E+22 8,12E+19

Total 486 2,24E+23

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept 1349770979 4,27E+08 3,164711 0,00165 5,12E+08 2,19E+09

EBIT 10,5323506 0,221024 47,65259 4,3E-185 10,09807 10,96663  
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Bilag 9: Resultatmål årets resultat 

Regressionsanalyse fra Excel, årets resultat som forklarende variabel for værdi af egenkapital ifølge 

aktiemarkedet. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,85599406

R Square 0,73272584

Adjusted R Square 0,73217476

Standard Error 1,1102E+10

Observations 487

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,64E+23 1,64E+23 1329,616 4,6E-141

Residual 485 5,98E+22 1,23E+20

Total 486 2,24E+23

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept 2522933871 5,19E+08 4,857267 1,61E-06 1,5E+09 3,54E+09

Årets resultat 11677,5495 320,2496 36,4639 4,6E-141 11048,3 12306,8  
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Bilag 10: Resultatmål foreslået udbytte 

Regressionsanalyse fra Excel, foreslået udbytte som forklarende variabel for værdi af egenkapital ifølge 

aktiemarkedet. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,8540111

R Square 0,72933496

Adjusted R Square 0,72877688

Standard Error 1,1172E+10

Observations 487

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,63E+23 1,63E+23 1306,883 9,8E-140

Residual 485 6,05E+22 1,25E+20

Total 486 2,24E+23

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept 1886794458 5,27E+08 3,577297 0,000382 8,5E+08 2,92E+09

foreslået udbytte 62876,1788 1739,273 36,15083 9,8E-140 59458,74 66293,62  
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Bilag 11: Resultatmål pengestrømme fra drift 

Regressionsanalyse fra Excel, pengestrømme fra drift som forklarende variabel for værdi af egenkapital 

ifølge aktiemarkedet. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,88374038

R Square 0,78099706

Adjusted R Square 0,78036411

Standard Error 1,1487E+10

Observations 348

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,63E+23 1,63E+23 1233,887 3,8E-116

Residual 346 4,57E+22 1,32E+20

Total 347 2,08E+23

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept 2976314837 6,38E+08 4,665019 4,42E-06 1,72E+09 4,23E+09

pengestrømme fra drift8894,44179 253,21 35,12673 3,8E-116 8396,417 9392,466  
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Bilag 12: Resultatmål pengestrømme fra drift og investering 

Regressionsanalyse fra Excel, pengestrømme fra drift og investering som forklarende variabel for værdi 

af egenkapital ifølge aktiemarkedet. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,49416763

R Square 0,24420165

Adjusted R Square 0,24201726

Standard Error 2,134E+10

Observations 348

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 5,09E+22 5,09E+22 111,7941 7,92E-23

Residual 346 1,58E+23 4,55E+20

Total 347 2,08E+23

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept 7867239967 1,15E+09 6,85515 3,28E-11 5,61E+09 1,01E+10

pengestrømme fra drift-inv12306,1181 1163,889 10,57327 7,92E-23 10016,93 14595,31  
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Bilag 13: Resultatmål pengestrømme fra drift, investering og finansiering 

Regressionsanalyse fra Excel, pengestrømme fra drift, investering og finansiering som forklarende varia-

bel for værdi af egenkapital ifølge aktiemarkedet. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,4476811

R Square 0,20041837

Adjusted R Square 0,19810744

Standard Error 2,1949E+10

Observations 348

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 4,18E+22 4,18E+22 86,7263 1,48E-18

Residual 346 1,67E+23 4,82E+20

Total 347 2,08E+23

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept 8017220249 1,18E+09 6,794682 4,76E-11 5,7E+09 1,03E+10

pengestrømme fra drift-inv+fin12154,8626 1305,193 9,312696 1,48E-18 9587,752 14721,97  
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Bilag 14: Cirkulæremodellen, hele populationen 

Regressionsanalyse fra Excel, år som forklarende variabel for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemar-

kedet og egenkapital ifølge cirkulæret, hele populationen. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,20349

R Square 0,041408

Adjusted R Square 0,039432

Standard Error 1,19E+10

Observations 487

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 2,95E+21 2,95E+21 20,95055 6E-06

Residual 485 6,83E+22 1,41E+20

Total 486 7,13E+22

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -1,2E+12 2,65E+11 -4,56202 6,43E-06 -1,7E+12 -6,9E+11

År 6,07E+08 1,33E+08 4,577177 6E-06 3,46E+08 8,68E+08  
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Bilag 15: Cirkulæremodellen, C-mellemstore 

Regressionsanalyse fra Excel, år som forklarende variabel for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemar-

kedet og egenkapital ifølge cirkulæret, C-mellemstore. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,052988

R Square 0,002808

Adjusted R Square -0,01144

Standard Error 51790571

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 5,29E+14 5,29E+14 0,197095 0,658445

Residual 70 1,88E+17 2,68E+15

Total 71 1,88E+17

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -1,5E+09 3,48E+09 -0,44207 0,659803 -8,5E+09 5,4E+09

År 773131,5 1741468 0,443954 0,658445 -2700116 4246379  
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Bilag 16: Cirkulæremodellen, C-store 

Regressionsanalyse fra Excel, år som forklarende variabel for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemar-

kedet og egenkapital ifølge cirkulæret, C-store. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,204304

R Square 0,04174

Adjusted R Square 0,039409

Standard Error 1,28E+10

Observations 413

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 2,92E+21 2,92E+21 17,90253 2,87E-05

Residual 411 6,7E+22 1,63E+20

Total 412 6,99E+22

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -1,3E+12 3,04E+11 -4,21556 3,07E-05 -1,9E+12 -6,8E+11

År 6,43E+08 1,52E+08 4,231138 2,87E-05 3,44E+08 9,42E+08  
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Bilag 17: Forklaring af forskel – cirkulæremodellen, hele populationen 

Regressionsanalyse fra Excel, flere forklarende variable for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemarke-

det og egenkapital ifølge cirkulæret, hele populationen. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,708253

R Square 0,501622

Adjusted R Square 0,495393

Standard Error 8,6E+09

Observations 487

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 3,58E+22 5,96E+21 80,52087 1,92E-69

Residual 480 3,55E+22 7,4E+19

Total 486 7,13E+22

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -7,5E+11 1,99E+11 -3,75345 0,000196 -1,1E+12 -3,6E+11

År 3,7E+08 99397751 3,717399 0,000225 1,74E+08 5,65E+08

ln BNP (3 årig) 6,54E+10 1,9E+10 3,440104 0,000632 2,81E+10 1,03E+11

ln OMX C20 6,19E+08 2E+09 0,310086 0,756631 -3,3E+09 4,54E+09

ln omsætning (3-årig)1,36E+09 1,13E+09 1,20425 0,229086 -8,6E+08 3,58E+09

Afkastningsgrad (resultat af primær drift/aktiver ialt)3,86E+10 7,44E+09 5,193209 3,06E-07 2,4E+10 5,32E+10

EBIT 4,234057 0,215889 19,61222 2,47E-63 3,809854 4,658261  
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Bilag 18: Forklaring af forskel – cirkulæremodellen, C-mellemstore 

Regressionsanalyse fra Excel, flere forklarende variable for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemarke-

det og egenkapital ifølge cirkulæret, C-mellemstore. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,501553

R Square 0,251556

Adjusted R Square 0,182468

Standard Error 46562187

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 4,74E+16 7,89E+15 3,641132 0,003547

Residual 65 1,41E+17 2,17E+15

Total 71 1,88E+17

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -1,8E+09 3,78E+09 -0,4789 0,633615 -9,4E+09 5,74E+09

År 932917,7 1885492 0,494787 0,622419 -2832670 4698505

ln BNP (3 årig) 74066388 3,23E+08 0,229565 0,81915 -5,7E+08 7,18E+08

ln OMX C20 -3422559 26917478 -0,12715 0,899214 -5,7E+07 50335356

ln omsætning (3-årig)142984,7 17712172 0,008073 0,993584 -3,5E+07 35516635

Afkastningsgrad (resultat af primær drift/aktiver ialt)-2,9E+08 1,66E+08 -1,76439 0,082365 -6,2E+08 38570458

EBIT -0,54039 0,149344 -3,61845 0,00058 -0,83866 -0,24213  
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Bilag 19: Forklaring af forskel – cirkulæremodellen, C-store 

Regressionsanalyse fra Excel, flere forklarende variable for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemarke-

det og egenkapital ifølge cirkulæret, C-store. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,705709

R Square 0,498026

Adjusted R Square 0,490608

Standard Error 9,29E+09

Observations 413

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 3,48E+22 5,8E+21 67,13444 9,07E-58

Residual 406 3,51E+22 8,64E+19

Total 412 6,99E+22

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -7,6E+11 2,3E+11 -3,3306 0,000946 -1,2E+12 -3,1E+11

År 3,78E+08 1,15E+08 3,29582 0,001068 1,53E+08 6,04E+08

ln BNP (3 årig) 7,28E+10 2,22E+10 3,284777 0,001109 2,92E+10 1,16E+11

ln OMX C20 7,27E+08 2,38E+09 0,305598 0,760067 -4E+09 5,41E+09

ln omsætning (3-årig)1,82E+09 1,33E+09 1,370577 0,171264 -7,9E+08 4,44E+09

Afkastningsgrad (resultat af primær drift/aktiver ialt)4,12E+10 8,47E+09 4,866607 1,63E-06 2,46E+10 5,79E+10

EBIT 4,204504 0,235413 17,8601 4,56E-53 3,741723 4,667285  
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Bilag 20: Model 5.3, hele populationen 

Regressionsanalyse fra Excel, år som forklarende variabel for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemar-

kedet og egenkapital ifølge model 5.3, hele populationen. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,078303

R Square 0,006131

Adjusted R Square 0,004082

Standard Error 6,97E+09

Observations 487

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,45E+20 1,45E+20 2,99205 0,08431

Residual 485 2,36E+22 4,86E+19

Total 486 2,37E+22

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -2,7E+11 1,56E+11 -1,72565 0,085048 -5,7E+11 3,72E+10

År 1,35E+08 77895676 1,729754 0,08431 -1,8E+07 2,88E+08  
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Bilag 21: Model 5.3, C-mellemstore 

Regressionsanalyse fra Excel, år som forklarende variabel for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemar-

kedet og egenkapital ifølge model 5.3, C-mellemstore. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,002433

R Square 5,92E-06

Adjusted R Square -0,01428

Standard Error 1E+08

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 4,17E+12 4,17E+12 0,000414 0,98382

Residual 70 7,05E+17 1,01E+16

Total 71 7,05E+17

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -1,7E+08 6,74E+09 -0,02525 0,97993 -1,4E+10 1,33E+10

År 68672,23 3374117 0,020353 0,98382 -6660791 6798135  
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Bilag 22: Model 5.3, C-store 

Regressionsanalyse fra Excel, år som forklarende variabel for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemar-

kedet og egenkapital ifølge model 5.3, C-store. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,079304

R Square 0,006289

Adjusted R Square 0,003871

Standard Error 7,57E+09

Observations 413

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,49E+20 1,49E+20 2,601217 0,107549

Residual 411 2,35E+22 5,73E+19

Total 412 2,37E+22

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -2,9E+11 1,8E+11 -1,60861 0,108469 -6,4E+11 6,43E+10

År 1,45E+08 90125874 1,612829 0,107549 -3,2E+07 3,23E+08  
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Bilag 23: Forklaring af forskel – model 5.3, hele populationen 

Regressionsanalyse fra Excel, flere forklarende variable for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemarke-

det og egenkapital ifølge model 5.3, hele populationen. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,42708

R Square 0,182397

Adjusted R Square 0,172177

Standard Error 6,36E+09

Observations 487

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 4,33E+21 7,21E+20 17,84702 1,03E-18

Residual 480 1,94E+22 4,04E+19

Total 486 2,37E+22

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -6,2E+11 1,47E+11 -4,20192 3,16E-05 -9,1E+11 -3,3E+11

År 3,07E+08 73444832 4,179758 3,47E-05 1,63E+08 4,51E+08

ln BNP (3 årig) 5,41E+10 1,41E+10 3,848998 0,000135 2,65E+10 8,17E+10

ln OMX C20 1,3E+09 1,47E+09 0,883853 0,377218 -1,6E+09 4,2E+09

ln omsætning (3-årig)1,31E+09 8,35E+08 1,567078 0,117755 -3,3E+08 2,95E+09

Afkastningsgrad (resultat af primær drift/aktiver ialt)9,99E+09 5,49E+09 1,817386 0,069781 -8,1E+08 2,08E+10

EBIT -1,35878 0,15952 -8,51793 2,11E-16 -1,67222 -1,04533  

  



Side 152 
 

Bilag 24: Forklaring af forskel – model 5.3, C-mellemstore 

Regressionsanalyse fra Excel, flere forklarende variable for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemarke-

det og egenkapital ifølge model 5.3, C-mellemstore. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,872905

R Square 0,761963

Adjusted R Square 0,739991

Standard Error 50805521

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 5,37E+17 8,95E+16 34,67786 1,88E-18

Residual 65 1,68E+17 2,58E+15

Total 71 7,05E+17

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -3,1E+09 4,13E+09 -0,7613 0,44923 -1,1E+10 5,1E+09

År 1622281 2057322 0,78854 0,433247 -2486475 5731036

ln BNP (3 årig) 2,52E+08 3,52E+08 0,716226 0,476417 -4,5E+08 9,55E+08

ln OMX C20 -1,4E+07 29370538 -0,47279 0,637949 -7,3E+07 44771029

ln omsætning (3-årig)46610287 19326329 2,411751 0,018709 8012943 85207632

Afkastningsgrad (resultat af primær drift/aktiver ialt)-8,9E+08 1,81E+08 -4,90094 6,66E-06 -1,2E+09 -5,3E+08

EBIT -1,8801 0,162954 -11,5376 2,22E-17 -2,20554 -1,55466  

  



Side 153 
 

Bilag 25: Forklaring af forskel – model 5.3, C-store 

Regressionsanalyse fra Excel, flere forklarende variable for forskel mellem egenkapital ifølge aktiemarke-

det og egenkapital ifølge model 5.3, C-store. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,439502

R Square 0,193162

Adjusted R Square 0,181238

Standard Error 6,86E+09

Observations 413

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 4,57E+21 7,62E+20 16,19978 9,72E-17

Residual 406 1,91E+22 4,71E+19

Total 412 2,37E+22

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -6,7E+11 1,69E+11 -3,92705 0,000101 -1E+12 -3,3E+11

År 3,31E+08 84696771 3,904602 0,00011 1,64E+08 4,97E+08

ln BNP (3 årig) 6,29E+10 1,63E+10 3,848142 0,000138 3,08E+10 9,51E+10

ln OMX C20 1,51E+09 1,76E+09 0,862215 0,389078 -1,9E+09 4,97E+09

ln omsætning (3-årig)1,67E+09 9,82E+08 1,702784 0,089374 -2,6E+08 3,6E+09

Afkastningsgrad (resultat af primær drift/aktiver ialt)9,79E+09 6,25E+09 1,565997 0,118128 -2,5E+09 2,21E+10

EBIT -1,37451 0,173749 -7,91092 2,45E-14 -1,71607 -1,03295  

  



Side 154 
 

Bilag 26: Resultatmål EBIT, pengestrømme fra drift samt foreslået udbytte 

Regressionsanalyse fra Excel, EBIT, pengestrømme fra drift samt foreslået udbytte som forklarende 

variable for værdi af egenkapital ifølge aktiemarkedet. 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,95398834

R Square 0,91009376

Adjusted R Square 0,90930969

Standard Error 7381527264

Observations 348

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 3 1,9E+23 6,32E+22 1160,736 1,6E-179

Residual 344 1,87E+22 5,45E+19

Total 347 2,08E+23

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept 537027496 4,26E+08 1,261584 0,207953 -3E+08 1,37E+09

EBIT 16,4371936 1,29547 12,68821 1,59E-30 13,88915 18,98523

pengestrømme fra drift-8317,84775 1103,773 -7,53583 4,33E-13 -10488,8 -6146,85

foreslået udbytte 28946,8991 1938,762 14,93061 3,28E-39 25133,58 32760,22  

 

 




