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Executive Summary 

It has been shown in many investigations of different markets and different stock exchanges 

that a company’s capital structure varies from company to company. However, great 

differences arise, when the reason for this variation is discussed and several numbers of 

theories has been suggested. The mother of all modern capital theory is Miller and 

Modigliani’s irrelevance theorem, which suggests that with a number of constraints, the 

portion of debt in a company is irrelevant. When you removes these constraints two theory-

areas stems, The Trade-off theory and The Pecking Order theory. The trade-off theory 

suggests that the capital structure is constant, when you look on a longer period, while the 

pecking order theory on the other hand suggests that the capital structure will fluctuate with 

the need for debt and that there isn’t any optimal capital structure.  

The following paper has investigated how the capital structure varies when you compare the 

companies listed on OMX Copenhagen to the companies listed at First North and how the 

differences can be explained. Furthermore it has been investigated how the development in 

capital structure has been, if there are any differences and if the financial crisis in 2008 has 

had any influence on the capital structure.  

The paper has come with a string of conclusions, with the main conclusion being that there is 

a difference in capital structure between the companies at OMX Copenhagen and the 

companies at First North, with OMX Copenhagen having the larger share of debt compared to 

First North. The share of debt compared to total assets has thus from 1995-2009 in average 

been 0.26 for OMX Copenhagen while from 2006-2009 it has in average been 0.15 for First 

North. The share of total liabilities compared to total assets has in average in the same periods 

been respectively 0.51 and 0.47 for OMX Copenhagen and First North.  Furthermore we 

concluded through a multiple regression that the lower levels of Profitability, Size and 

Tangibility for First North can explain the lower share of debt, while the higher level of 

Growth Opportunities also can explain the lower level of share of debt.  

Regarding the development in capital structure it’s difficult to conclude anything with 

certainty; however we see that there are some fluctuations in the development which points to 

the fact that there isn’t an optimal capital structure. Also there is some similarity between the 

development in stock prices and capital structure but we’re unable to see a reaction to the 

financial crisis in the data material.  
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Overall we can conclude that there are several differences in the capital structure between 

OMX and First North and that the theory that seems to best describe the data material is the 

trade-off theory.
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1. Indledning 

Igennem First Norths første leveår siden starten i 2006 har der været meget stor 

opmærksomhed på First North specielt i den danske presse. Dette er egentligt overraskende, 

dels fordi First North ikke er en rigtig børs
1
, og dels fordi størrelsen på virksomhederne og 

børsen generelt er lille i forhold til f.eks. Københavns Fondsbørs. En stor del af grunden skal 

findes i de mange negative historier, som er kommet frem om nogle af firmaerne på First 

North. En mindre del af grunden skal findes i det nyskabende, at Danmark, uagtet at der er 

tale om samme overordnede virksomhed, har fået et alternativ til Københavns Fondsbørs, som 

i lang tid ellers har været kendt som børsen i Danmark. I forbindelse med finanskrisen i 2007-

2008 oplevede selskaberne på både OMX og First North
2
 store kursfald, men værst gik det 

udover selskaberne på First North, som overordnet set mistede ca. 80 % af deres 

markedsværdi i tiden omkring vinteren 2008
3
. Oftest bliver der i forbindelse med 

problemerne for First North fokuseret relativt ensidigt på selskabernes kursudvikling, men der 

er også en række andre perspektiver, som er interessante. Således så vi ligeledes i forbindelse 

med finanskrisen en række selskaber, store som små, som kom i problemer, og flere af disse 

gik konkurs eller måtte lade sig opkøbe for at overleve. Fælles for de fleste af disse selskaber 

var, at en stor gæld var en af de vægtigste grunde til problemerne. Dette gjorde sig gældende, 

uanset om der var tale om et selskab noteret på OMX eller et selskab noteret på First North. 

Spørgsmålet er, om der generelt er forskel i kapitalstrukturen for OMX eller First North, 

således at kapitalstrukturen er baseret på størrelse og alder, eller om der snarere er tale om, at 

kapitalstrukturen bliver defineret på tværs af brancher pga., at der mere er tale om, at 

forskellige branchekarakteristika er en forklaring på kapitalstrukturen.  

Tidligere studier af kapitalstrukturen har vist, at der er en række virksomhedskarakteristika, 

som har en sammenhæng til kapitalstrukturen. Disse studier har præsenteret analyser, som 

viser at der er en sammenhæng imellem gældsandelen og f.eks. fremtidige vækstmuligheder, 

størrelse, virksomhedernes evne til at generere profit mv. 

I opgaven vil det derfor blive undersøgt, hvordan kapitalstrukturen har været for hhv. 

selskaber noteret på OMX og selskaber noteret på First North med fokus på, hvilke forskelle 

der er imellem de to markedspladser, og hvordan First North som markedsplads kan have en 

indvirkning på kapitalstrukturen for de noterede selskaber. Samtidig vil opgaven også 

                                                           
1
 First North er en markedsplads til handel med aktier, men kan ikke kategoriseres som en børs da First North 

hører under børserne i København og Stockholm. 
2
 Fremover vil selskaberne noteret på OMX og First North omtales under betegnelsen OMX og First North. 

3
 Jf. Figur 11 
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beskæftige sig med finanskrisen og dennes indvirkning på kapitalstrukturen, ligesom at der i 

forbindelse med dette vil blive set på, hvordan udviklingen i kapitalstruktur over en periode 

kan være påvirket af forskellige scenarier og karakteristika.   

  

2. Problemformulering 

Hovedformålet med opgaven er at foretage en diskussion/analyse af, hvordan 

kapitalstrukturen ser ud for danske børsnoterede selskaber (både OMX og First North inklusiv 

den svenske del) og hvorvidt denne kapitalstruktur er udtryk for et bevidst valg, eller snarere 

er tvungen af nød. Opgaven vil således som helhed være en empirisk undersøgelse af de 

forhold, som har indflydelse på kapitalstruktur herunder agentomkostninger, omkostninger 

ved konkurs/betalingsstandsning og forskelle imellem brancher og virksomheder. Denne 

helhed vil i opgaven blive dækket ved, at der dels vil blive foretaget en analyse af First North 

med henblik på at kunne sammenholde de First North noterede selskaber med ”normale” 

børsnoterede selskaber, og dels ved at der bliver foretaget en analyse af, hvordan udviklingen 

i kapitalstruktur har været, samt hvorvidt finanskrisen har haft en indflydelse på 

virksomheders valg af kapitalstruktur. First North analysen vil i høj grad fokusere på, 

hvorvidt der ses forskelle i (tvungen) valg af kapitalstruktur imellem store og små 

virksomheder, ligesom der vil blive fokuseret på, hvorvidt de forhold, som gælder omkring 

First North, giver sig udslag i kapitalstrukturen. Analysen omkring finanskrisen vil ligeledes 

fokusere på First North og analysere, hvorvidt First North selskabernes kapitalstruktur har 

haft en udvikling, der er forskellig fra de normale børsnoterede selskaber. Der vil dog også 

blive foretaget en analyse af den generelle udvikling for de danske børsnoterede selskaber. 

Opgaven vil altså forsøge at undersøge, hvorvidt kapitalstrukturen er forskellig fra First North 

til de normale børsnoterede virksomheder, samt give forklaringer på, at dette er – eller ikke er 

– tilfældet samt undersøge hvordan finanskrisen har haft indflydelse på kapitalstrukturen. På 

trods af at opgaven vil have en del af sit fokus på First North, vil det ligeledes være 

nødvendigt at analysere data for børsnoterede selskaber som helhed for på denne måde at 

have nogle relevante sammenligninger til at bygge analysen af First North op omkring.  

For at kunne besvare ovenstående vil vi igennem opgaven behandle følgende spørgsmål: 

- Hvilken teori er interessant at fremhæve i forbindelse med en analyse af 

kapitalstrukturen for børsnoterede virksomheder? 
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Der vil her blive beskrevet den relevante teori, som bliver anvendt i opgaven, herunder 

teori omkring agentomkostninger, omkostninger ved konkurs/betalingsstandsning og 

forskelle imellem brancher og virksomheder. Derudover vil det blive forsøgt at 

karakterisere, hvordan denne teori samlet kan give et billede af den optimale 

kapitalstruktur. Teorien vil blive fokuseret omkring dele, som senere vil kunne 

anvendes i analysen af First North, men vil dog også nødvendigvis beskrive de 

vigtigste aspekter af den øvrige teori omkring kapitalstruktur. 

- Hvordan er kapitalstrukturen for danske børsnoterede selskaber? 

Ved hjælp af det fundne datamateriale vil kapitalstrukturen blive illustreret, dels delt 

op i markedsplads (OMX og First North) og dels delt op i branche. Derudover vil 

udviklingen i kapitalstrukturen også blive præsenteret.  

- Hvordan hænger kapitalstrukturen for de danske børsnoterede selskaber 

sammen med den tidligere beskrevne teori, og hvilke forklaringer kan der være 

på eventuelle afvigelser? 

Ved hjælp af de tidligere beskrevne teorier vil vi analysere og diskutere 

kapitalstrukturen for de danske børsnoterede selskaber. Således vil vi se på, hvilke 

teorier som kan forklare kapitalstrukturen og hvilke som ikke kan, hvilket vil føre til, 

at vi kan føre en kvalificeret diskussion omkring danske virksomheders valg af 

kapitalstruktur, samtidig med at det giver et afsæt frem imod diskussionerne 

vedrørende generel udvikling og finanskrise. 

- Hvilke forskelle er der imellem kapitalstrukturen for forskellige størrelser af 

børsnoterede selskaber, herunder specifikt First North i forhold til øvrige 

børsnoterede selskaber? 

Med udgangspunkt i datamaterialet og de relevante teorier vil der blive foretaget en 

diskussion af, hvordan størrelsen på de forskellige aktieselskaber spiller ind på disses 

valg af kapitalstruktur. Diskussionen og analysen vil specifikt fokusere på, hvordan 

forskellen er imellem First North og de øvrige noterede selskaber og vil igennem 

karakteristika og kendetegn ved First North forsøge at give en forklaring på, hvorvidt 

First North adskiller sig markant fra øvrige selskaber.   

- Hvilke forklaringer kan der være på udviklingen i kapitalstruktur, og hvilken 

indflydelse har finanskrisen haft på denne? 

I forlængelse af det forrige spørgsmål vil der blive foretaget en diskussion og analyse, 

dels af hvordan udviklingen i kapitalstruktur generelt har været, og hvad der kan 

forklare denne udvikling, og dels af hvorvidt First North virksomhedernes 
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kapitalstruktur har haft en udvikling i forbindelse med finanskrisen, der er markant 

anderledes fra øvrige børsnoterede virksomheder. For at denne analyse bliver 

fyldestgørende, vil det være nødvendigt at se på, hvorvidt teorien, der tidligere blev 

beskrevet, kan anvendes til at forklare udviklingen, ligesom det vil være nødvendigt at 

se på, om finanskrisen har ført til ændring i kapitalstrukturen for børsnoterede 

virksomheder generelt, for derefter at kunne sammenholde First North udviklingen til 

denne.  

3. Afgrænsning 

Opgavens titel ”Kapitalstrukturen for OMX København og First North – en analyse af 

forskellen imellem de to markeder” kan umiddelbart lægge op til, at emnet kapitalstruktur 

skal behandles i sin helhed, og at opgaven i videst mulige forstand skal beskæftige sig med de 

overordnede teoretiske aspekter af kapitalstruktur. Dog kan titlen også lægge op til, at 

opgaven kun skal beskæftige sig med de teoretiske aspekter, som vil være interessante i 

forbindelse med en sammenligning af de to markedspladser. Således er der i denne opgave 

valgt det sidste perspektiv, hvorfor det alt andet lige vil være nødvendigt at udvælge 

specifikke områder i det enorme teoribegreb, som dækker kapitalstruktur. Dermed ikke sagt at 

de områder, som kan betegnes som centrale, ikke vil blive berørt.  

Ovenstående betyder, at der er en række områder, som ikke vil blive belyst i opgaven. Disse 

vil være interessante nok at undersøge, såfremt at der er tale om en klassisk analyse af 

kapitalstruktur, men det lidt specielle sammenligningsperspektiv i denne opgave gør dem 

irrelevante. Det vigtigste af de områder, som ikke vil blive analyseret gennemgående i 

opgaven, er sammenhængen imellem gæld og skat. Således er det et af de helt centrale 

aspekter omkring virksomheders gældsandel, og det vil da heller ikke kunne undgås i 

teorigennemgangen af komme ind på dette aspekt. Bl.a. beskæftiger Miller og Modigliani sig 

med skat i forbindelse med deres irrelevansteorem og efterfølgende kommentarer til dette, 

ligesom skat er et aspekt, der bliver behandlet i trade-off teorien. Argumenterne for at 

medtage skat er således mange, men disse er dog ikke ligeså overbevisende som 

argumenterne imod ikke at medtage skat i denne opgave. Det tungeste argument imod er 

således, som det også nævnes senere i teoriafsnittet, at der ikke umiddelbart er noget 

argument for, at der skulle være en forskel i skatteaspektet for hhv. OMX og First North. 

Selskaberne vil som udgangspunkt have den samme skatteprocent og vil have de samme 

forudsætninger for at reducere deres skatteregning i forbindelse med optagelse af gæld. Der, 
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hvor der kan være forskelle, vil være imellem de danske og svenske skatteregler. Samtidig 

kan det ikke udelukkes, at man igennem en skattemæssig gennemgang af OMX og First North 

selskaberne vil kunne finde virksomhedskarakteristika, som gør det muligt for selskaberne på 

den ene markedsplads frem for den anden at opnå et større skattemæssigt fradrag etc. Alt dette 

vil dog dreje opgaven i en mere skatteteknisk retning, hvilket ikke er formålet.  

Fælles for skat og mange andre virksomhedskarakteristika, som heller ikke er medtaget i 

regressionsmodellen, er, at det ikke er utænkeligt, at disse kunne have været medvirkende til 

at øge forklaringsgraden af regressionsmodellen, som vil blive opstillet i analysen. 

Umiddelbart ville det ikke fylde mange ekstra sider, men det er i opgaven valgt at fastholde et 

meget specifikt fokus på at se på forskelle imellem OMX og First North, og i dette perspektiv 

ville det utydeliggøre opgavens fokus. Dette er også argumentet for, at en række yderligere 

områder ikke bliver analyseret i dybden. Således vil de vigtigste teorier – som tidligere nævnt 

– blive gennemgået for at skabe et overordnet billede af det totale begrebsapparat for 

kapitalstruktur, men vil ikke blive testet senere i opgaven, og opgaven vil derfor ikke som 

sådan forsøge at besvare hvilke teorier, som bedst beskriver datamaterialet.   

 

 

4. Teori om kapitalstruktur 

Det teoretiske perspektiv vedrørende kapitalstruktur spænder meget bredt. Således er der flere 

forskellige retninger, grene og dele af teorien, som hver for sig konkluderer forskellige ting 

om kapitalstrukturen. Derfor kan det også være besværligt og tids- og pladskrævende at lave 

en fuldstændig oversigt omkring kapitalstruktur. Det følgende afsnit vil derfor ikke forsøge at 

dække hele teorien omkring kapitalstruktur, men vil i stedet være en gennemgang af den 

overordnede teori, herunder irrelevansteoremet, trade-off teorien, pecking order teorien samt 

teori omkring agentomkostninger. Derudover vil der blive fokuseret på mere snævre dele af 

teorien, som eventuelt kan være forbundet til en af hovedgrenene, og som kan være med til at 

forklare en eventuel forskel i kapitalstruktur imellem Danske børsnoterede selskaber og First 

North noterede selskaber. Man kan altså sige, at vi i det følgende vil forsøge at skabe en 

teoretisk ramme, som er fremstillet specifikt med henblik på denne opgave. Dermed vil 

afsnittet også blive forsøgt gjort unikt således, at dele af forskellige teorier vil blive sat 

sammen til en samlet teori for forskellene i kapitalstruktur imellem danske børsnoterede 

selskaber og First North. Dette vil også gøre, at det skrevne konstant vil have fokus imod, at 
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det skal anvendes i senere diskussioner, således at det kun er de absolut nødvendige generelle 

aspekter af kapitalstruktur, som, som tidligere nævnt, vil blive beskrevet.  

Nedenstående figur er en illustration af, hvordan det teoretiske grundlag for opgaven vil blive 

opbygget. 

 

Figur 1 (Kilde: Egen tilvirkning) 

4.1 Miller og Modiglianis irrelevansteorem 

Helt centralt i teorien omkring kapitalstruktur står fortsat Miller og Modiglianis
4
 

irrelevansteorem, som er publiceret i 1958 og finpudset i en række senere artikler vedrørende 

skat. Irrelevansteoremet siger helt generelt, at virksomhedens valg af kapitalstruktur ikke 

skaber nogen værdi for virksomheden, og at valget af kapitalstruktur derfor er irrelevant. De 

to propositions er hver især enkle i deres pointe omkring kapitalstruktur. Proposition 1 siger 

således, at den gennemsnitlige kapitalomkostning for ethvert selskab er uafhængigt af dets 

kapitalstruktur, og at denne er lig med kapitaliseringsrenten for egenkapital eller skrevet som 

formel 
  ̅̅ ̅

(     )
 

  ̅̅ ̅

  
                                     5 hvor at   ̅ er lig med det 

forventede afkast,    er værdien af selskabet j og    altså er kapitaliseringsrenten for 

egenkapital. Sagt med andre ord siger proposition 1 altså, at selskaber i samme risikoklasse 

ikke vil opnå nogen værdi ved at ændre kapitalstrukturen. Dette bygger proposition 2 videre 

                                                           
4
 Miller og Modigiliani vil fremover blive forkortet til MM 

5
 Miller & Modigliani (1958), s. 268 

Miller og Modiglianis 
irrelevansteoreme 

Trade off teori 

Hypotese 

Hypotese 

Pecking order teori 

Hypotese 

Hypotese 

Agentomkostningsteori 

Hypotese 

Hypotese 
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på ved at se på, hvilken betydning gæld til egenkapitalratioen har. Således siger proposition 2, 

at det forventede udbytte for en aktie er lig med kapitaliseringsrenten,   , plus en præmie for 

finansiel risiko, der er lig med gæld til egenkapitalratioen ganget med forskellen imellem    

og r, eller skrevet som formel       (    )  
  

  

6. MM opstiller altså to forholdsvis 

simple propositions, som tilsammen siger, at kapitalstrukturen ikke har nogen effekt på 

selskabets værdi, og at denne altså kan være irrelevant. Hele argumentationen for, at de to 

propositions skulle gælde, er også relativ simpel. Argumentationen starter således med, at 

MM antager, at en virksomhed kun kan udstede egenkapital og altså ikke har muligheden for 

at udstede gæld
7
. Dette betyder, at man kan antage, at selskaber kan blive delt op i forskellige 

klasser af ækvivalent afkast, således at afkastet på en aktie udstedt af et hvilket som helst 

selskab i en hver klasse vil være proportionalt med afkastet på aktier udstedt af alle selskaber i 

denne klasse. Implikationen af denne definition på homogene klasser af aktier vil være, at i 

ligevægt i et perfekt kapitalmarked vil prisen for en dollar i afkast skulle være den samme for 

alle aktier i denne klasse. Sagt på en anden måde, i enhver given klasse vil prisen på hver 

aktie være proportionel med dens forventede afkast. Ovenstående kan man illustrere vha. 

følgende formel:    
 

  
 ̅  hvor proportionaliteten er udtrykt ved 

 

  
. Dette kan også skrives 

som 
 ̅ 

  
    hvor ved det er vist, at det forventede afkast for en hver aktie i klasse k er lig 

med   . Efterfølgende kan man lempe på restriktionen, således at selskaber godt kan udstede 

gæld og dermed komme til kernen af hele argumentationen, som vedrører arbitrage. Hele 

MMs pointe er således, at hvis Proposition 1 ikke holder, når man ser på to forskellige 

selskaber med forskellig gældsandel, vil arbitrage sørge for at genoprette ligheden i den 

tidligere nævnte formel, hvorfor man ikke kan have to selskaber med samme risiko men med 

forskelligt afkast. Igennem en række udregninger (se appendiks A) kommer man frem til, at 

der er to argumenter for, at dette er sandt. Således vil gældssatte selskaber ikke kunne 

forlange en præmie i forhold til ikke-gældssatte selskaber, fordi investorerne har muligheden 

for at putte den tilsvarende gæld ind i deres portefølje ved at låne direkte personligt. 

Ydermere har investorer mulighed for at ”fortryde” gældssætningen ved at opkøbe en blandet 

portefølje bestående af aktier i et gældsat selskab og obligationer i et forhold, der hedder 
  

  
 og 

  

  
. Det er denne mulighed for at fortryde, som forhindrer værdien af et gældsat selskab i at 

                                                           
6
 Miller & Modigliani (1958), s. 271 

7
 Dette er nødvendigt for at skabe et grundlag for hvordan at man kan forholde sig til usikker profit 
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blive mindre end værdien af et ikke-gældsat selskab og mere generelt forhindrer de 

gennemsnitlige kapitalomkostninger 
 ̅ 

  
 fra at være systematisk højere for gældsatte end for 

ikke gældsatte selskaber
8
.  

Implikationen af MMs propositions er, at virksomheder i den samme risikoklasse – i en 

verden uden skatter – vil have de neden for illustrerede forløb for hhv. gennemsnitlige 

kapitalomkostninger og forventet afkast: 

 

Figur 2 (Kilde: Egen tilvirkning)           Figur 3 (Kilde: Egen tilvirkning) 

Som tidligere nævnt er ovenstående teoretiske implikationer alle når man ser bort fra skat. Det 

interessante er således, når man medtager skatteperspektivet i MMs modeller
9
, da dette skaber 

nogle perspektiver, som er stik modsatte af, hvad der hidtil er blevet præsenteret. Således 

argumenterer MM for, at der i forbindelse med optagelse af gæld er en skattefordel, som gør, 

at gæld medfører en stigning i selskabernes værdi. Argumentationen
10

 bygger således på, at 

afkastet efter skat kan udtrykkes som    (   )   ̅    , hvor   er den marginale 

selskabsskat, R er det beløb, som man betaler i renter, og Z er en tilfældig variabel, som har 

den samme værdi for alle selskaber i klasse k. Dette gør, at man kan se på afkastet efter skat 

som værende en sum af to komponenter, hvor man dels har de usikre indtægtsstrømme, 

(   )   ̅  og sikre strømme   . Dermed kan man også finde markedsværdiens ligevægt 

ved at kapitalisere hver komponent separat. Således bliver markedsværdien for selskabet uden 

gæld    
(   )  ̅

  , hvor    er den rente, hvormed en virksomhed uden gæld kapitaliseres med 

                                                           
8
 Jf. Miller & Modigliani (1958), s. 270 

9
 Som en korrektion til deres oprindelige artikel, beskæftiger MM sig med skatteperspektivet i deres artikel fra 

1963, ”Corporate Income Taxes and the Cost of Capital, A Correction” 
10

 Jf. Miller & Modigliani (1963) 
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efter skat. De sikre strømme kan derimod kapitaliseres med renten r, således at   

 

 
         

 

 
. Ved hjælp af disse formler kan vi dermed finde værdien af et gældsat selskab 

som værende kapitaliseringen af hhv. de usikre plus de sikre strømme, hvormed vi får 

   
(   )  ̅

  
 

  

 
       

11. Hele argumentet for denne formel er således, at man kan få 

et fradrag for renteudgifter i skatten, som gør, at man opnår en skattefordel. Formlen for 

værdiansættelse af et selskab siger altså, at der er en gevinst ved gæld, som, alt efter størrelse, 

øger forskellen i værdi imellem det gældsatte og det ikke-gældsatte selskab. Argumentationen 

for, at ovenstående relation er gældende, er i lighed med proposition 1 og 2 igen med 

udgangspunkt i arbitrage. I de tilfælde hvor enten           eller           vil det 

være muligt for investorer at lave investeringer, som vil give dem en risikofri profit (se 

appendiks B). Det interessante ved ovenstående formel er, at den reelt argumenterer for, at 

selskaber skal være 100 % gældsfinansierede, da selskabets værdi vil stige, jo mere gæld 

selskabet optager. Dette er selvsagt ikke et realistisk billede af den virkelige verden, og MM 

pointerer da også, at der er øvrige faktorer, som man skal tage højde for, når man ser på 

bestemmelsen af et selskabs kapitalstruktur
12

.  

MMs propositions danner dog et billede af, hvordan kapitalstrukturen vil være, hvis man har 

en masse antagelser, nemlig at denne ikke vil have nogen betydning for selskabets værdi. 

Netop de mange antagelser gør også, at der er tale om et teorem. Således gælder 

irrelevansteoremet netop kun, så længe alle antagelserne er overholdt. Dermed giver det også 

indirekte svaret på, i hvilke situationer kapitalstrukturen kan være interessant, nemlig i de 

tilfælde hvor at antagelserne ikke er overholdt. MM giver selv svaret på, hvad der vil ske, når 

man ikke overholder antagelsen omkring ingen selskabsskat, men derudover er der en række 

yderligere antagelser. Følgende begrænsninger er således antaget i MMs originale artikel fra 

1958
13

: 

- Kapitalmarkederne antages at være uden transaktionsomkostninger, og der er ikke 

nogen konkursomkostninger. 

- Alle selskaber er i samme risikoklasse. 

- Selskabsskatter er den eneste statslige byrde på selskaberne. 

- Ingen vækst er tilladt, da alle cash flows er af uafbrudt varighed  

- Selskaber udsteder kun to typer af fordringer, risikofri gæld og risikabel egenkapital. 

                                                           
11

 Miller & Modigliani (1963), s. 432 
12

 Miller & Modigliani (1963), s. 442 
13

 Jf. Frydenberg (2004), s 3 
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- Informationen er symmetrisk for insider og udenforstående investorer – dvs. at der 

ikke findes asymmetrisk information. 

- Ledelsen er loyale over for ejerne og maksimerer altid aktionærernes velfærd.  

Alle ovenstående begrænsninger er hver især interessante, fordi det er usandsynligt, at disse 

skulle være overholdt i ”den virkelige verden”. Dermed skaber de også hver især grobund for 

en teori, som kan være med til at forklare kapitalstrukturen for selskaber.  

Således ser vi, at der overordnet er tre teoretiske grene, som er interessante i forbindelse med 

en forklaring af forskelle i kapitalstruktur imellem danske børsnoterede selskaber og First 

North, Trade-off teorien, Pecking Order teorien og teori omkring agentomkostninger ved 

gæld. Hver især fokuserer de tre teorier på forskellige aspekter, men dette betyder ikke, at det 

er tre teorier, som er eksklusive, og hvor anvendelsen af den ene automatisk udelukker de to 

andre
14

. Dermed ikke sagt at der er tale om tre teorier som på nogen måde minder om 

hinanden, fokus på hvilke forklaringer, der er på kapitalstrukturen, er således vidt forskellige, 

men der er alligevel tale om teorier, som hver især kan bidrage med interessante aspekter til 

denne opgave.  

4.2 Trade-off teorien 

Trade-off teorien anvendes som en fælles betegnelse for en række teorier, som alle fokuserer 

på, at der i forbindelse med gæld vil være nogle omkostninger, som gør, at der er et optimum, 

hvor den marginale gevinst, der jf. MM er ved gæld, overstiges af de marginale omkostninger 

ved at optage mere gæld
15

. Den mest oplagte af disse omkostninger er omkostninger i 

forbindelse med konkurs. Således antager MM, at der er perfekte kapitalmarkeder, og at et 

selskab altså ikke har nogle omkostninger i forbindelse med konkurs
16

. Dette er naturligvis 

ikke en plausibel antagelse, hvorfor Kraus og Litzenberger (1973) introducerer en model, der 

kan forklare konkursomkostningers indvirkning på et selskabs finansielle miks. Problemet 

med optimal kapitalstruktur bliver således formuleret som bestemmelsen af det gældsniveau, 

der medfører, at selskabet er hhv. solvent og insolvent og dermed også den maksimale 

markedsværdi af selskabet. Igennem en række formler (se appendiks C for udledning) 

kommer Kraus og Litzenberg frem til følgende formel for værdien af et selskab, der kan 

optage gæld: 

                                                           
14

 Jf. Frank and Goyal (2007), s. 4 
15

 Jf. Frank and Goyal (2007), s. 6 
16

 Kraus and Litzenberger (1973) 
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 ( )   ( )    ( )  (   ){

            

∑     
   
                 (       )

∑              
 
   

17 hvor at    

er prisen på værdipapir med krav på 1 dollar,    er omkostningerne ved at være insolvent, D 

er det beløb faste beløb, som man betaler i forbindelse med gæld, X er indtjening før renter og 

skatter, hvor disse er ordnet således, at                , B(D) er markedsværdien 

af selskabets gæld, og T er en konstant skatterate. Ovenstående formel siger dermed, at 

værdien af et selskab er lig med dets ikke-gearede markedsværdi plus nutidsværdien af 

forskellen imellem skattefordelen ved gearing og konkursomkostningerne. Således ser vi, at 

hvis der ingen konkursomkostninger er, vil vi få det samme udtryk for et selskabs værdi som 

MM, nemlig  ( )   ( )    ( ), som svarer til          . Formelen siger altså 

noget om, hvordan et selskabs værdi vil være, alt efter hvor meget D overskrider X, dvs. hvor 

meget gældsbetalingerne overskrider indtjeningen, og hvor meget omkostningerne ved 

konkurs er. Det interessante ved implikationerne af ovenstående er, at formlen netop specifikt 

argumenterer for, at skattefordelene ved gæld bliver opvejet af omkostninger ved konkurs. 

Men derudover viser formlen og hele argumentationen også et andet interessant aspekt. 

Således er der ikke nødvendigvis noget til hinder for, at man åbner op for, at der er et trade-

off imellem skattefordele og øvrige omkostninger ved at optage gæld.  

Et interessant aspekt ved hele diskussionen omkring skattefordele i forhold til 

konkursomkostninger er Millers (1977) artikel omkring gæld og skatter. I denne artikel 

argumenterer han for, at skattefordelene ikke er så store som først antaget, og at trade-off 

teorien derfor i sin grundpræmis er forkert. Argumentet fra Miller er tosidet, således at han 

dels ser på nogle empiriske eksempler og dels kommer med et teoretisk funderet argument. 

Hans argument går på, at når man ser på tallene for den første halvdel af 1970’erne, støder 

man på det samme paradoks, som man så i 1950’erne, nemlig at gældsratios kun er marginalt 

højere, end de var i 1920’erne, på trods af at skatteraten er meget højere
18

. Samtidig med at 

man ikke overbevisende kan vise, at denne manglende udnyttelse af skattefordelen skyldes 

konkursomkostninger og agentomkostninger, mener Miller altså, at det eneste valide 

argument må være, at skattefordelen ved gældsfinansiering ikke er så stor som den 

konventionelle teori foreslår. Derudover argumenterer han for, at når man medtager den 

personlige beskatning hos investorerne, vil man se eksempler, hvor gevinsten ved gæld 

                                                           
17

 Kraus and Litzenberger (1973), s. 915 
18

 Miller (1977), s. 265 
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forsvinder eller bliver negativ (bliver til et tab)
19

. Der er altså divergerende opfattelser af, 

hvorvidt trade-off teorien reelt kan forklare kapitalstrukturen, men grundtanken omkring, at 

gevinsten ved gæld opvejes af omkostninger ved gæld opfattes, dog stadig af mange 

teoretikere som værende valid, hvorfor mange af de senere hypoteser, som danner en del af 

det teoretiske grundlag for forskellene imellem danske børsnoterede selskaber og First North, 

bygger på denne tankegang, samtidig med at de dog korrigerer for Millers anskuelser omkring 

personlig beskatning. Samlet kan man altså sige, at Trade-off teorien i sin enkleste form, som 

den blev formuleret af Krauss og Mitzenberger, har mangler, men at ideen omkring et trade-

off grundlæggende er en relevant observation i forhold til kapitalstrukturen for et selskab.  

4.3 Pecking order teorien 

Pecking Order teorien er en anden måde at se problematikken omkring kapitalstruktur på. 

Denne bygger som tidligere nævnt på nogle andre argumenter end trade-off teorien, som gør, 

at den kan give nogle yderligere synspunkter i forhold til forskelle imellem danske 

børsnoterede selskaber og First North. Kort beskrevet er Pecking Order teorien baseret på 

ideen omkring, at et selskab foretrækker intern finansiering frem for ekstern finansiering og 

gæld frem for egenkapital, hvis selskabet skal udstede værdipapirer
20

. Hvis man skal uddybe 

dette yderligere, er der jf. Myers (1984) fire aspekter af denne teori: 

1. Selskaberne foretrækker intern finansiering. 

2. Selskaberne tilpasser deres divendepolitik til deres investeringsmuligheder. 

3. Hvis internt generede cash flows ikke er nok til at dække investeringerne, trækker 

selskabet først på dets kassekonto eller markedsværdipapirportefølje.  

4. Hvis ekstern finansiering er nødvendig, starter selskaber med at udstede de sikreste 

værdipapirer først. Dvs. at man starter med gæld, derefter hybride værdipapirer, 

f.eks. konverterbare obligationer og til sidst egenkapital.  

Teorien bygger på observationer fra Donaldson (1961) omkring, hvordan store selskaber 

finansierer deres investeringer. Det teoretiske grundlag derimod bygger på asymmetrisk 

information og de omkostninger, som der kan være forbundet med asymmetrisk information. 

Argumentationen bygger over en artikel af Myers og Majluf (1984), som generelt beskæftiger 

sig med asymmetrisk information og altså ikke specifikt Pecking Order teorien. En 

komprimeret udgave af denne findes i Myers (1984), hvor han direkte beskæftiger sig med 

asymmetrisk information i forhold til Pecking Order teorien. Udgangspunktet for 

argumentationen er således, at et selskab skal skaffe N dollars for at kunne foretage en 

                                                           
19

 Miller (1977), s. 267 
20

 Myers (1984), s. 576 



18 
 

potentiel værdifuld investering. y er denne investerings NPV, mens at x er, hvad selskabet vil 

være værd, hvis denne investering ikke foretages. Hvor ledelsen ved, hvad y og x er, kan 

investorerne kun se en fordeling af de mulige værdier ( ̃  ̃). Dette betyder også, at ledelsen 

ved hvad aktierne i virkeligheden er værd,   , dvs. hvad aktierne ville være værd, hvis 

ledelsens viden blev indarbejdet i prisen for aktierne
21

. Dermed får man også en definition på 

   som værende det beløb, hvormed aktierne er under- eller overvurderet,        . 

Dette medfører, at ledelsen vil udstede aktier, når     , dvs. når NPV ved 

investeringsmuligheden er større end forskellen imellem den ”reelle” værdi og den værdi, 

som aktierne handles til. Dette medfører, at i de tilfælde hvor insiderviden er ufavorabelt, dvs. 

at     , vil selskabet altid udstede aktier, men samtidig betyder det også, at i de tilfælde 

hvor at insiderviden er favorabelt, kan man risikere at sige nej til projekter med positivt NPV. 

Således kan man opleve situationer, hvor et selskab vil ”tabe” mere ved at udstede 

undervurderede aktier, end det vil ”vinde” ved at investere i et projekt med positiv NPV.  

Argumentationen for, at gæld er bedre end egenkapital, findes i det faktum, at gæld vil ændre 

mindst værdi, dvs. reducere    når ledelsens insiderviden er afsløret for omverdenen, og 

dermed også er det mest sikre værdipapir
22

. Grunden til at dette er relevant, er at man ved en 

reduktion af    oftere vil acceptere projekter med positiv NPV. Eller sagt på en anden måde, 

jo mindre værdi man taber ved at udstede værdipapirer, jo mindre skal NPV være, for at man, 

jf. tidligere, vil acceptere projektet.  

4.4 Agentomkostningsteori 

Begge teorier dækker en stor del af det spekter, som omhandler kapitalstruktur. Der er dog 

endnu en gren af kapitalstrukturteorien, som kan være med til at forklare forskelle i 

kapitalstruktur imellem danske børsnoterede selskaber og First North, nemlig 

agentomkostninger. Denne gren af teorien ser på mange af de samme ting, som også trade-off 

teorien og Pecking Order teorien ser på, heriblandt konkursomkostninger og ledelsens 

opførsel, men ser på dem i et andet lys end de førnævnte. Således er vægten på 

agentomkostninger, og hvordan selskabet ved at vælge imellem gæld og egenkapital har 

muligheden for at reducere disse.   

Jensen og Meckling (1976) udvikler som nogle af de første en tese omkring, at 

agentomkostninger følger med både egenkapital og gæld. Således vil alle selskaber, undtagen 

eneejede selskaber, hvor ejeren også er daglig leder, skulle forholde sig til de omkostninger, 
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 Jf. Myers (1984), s. 583 
22

 Jf. Myers (1984), s. 584 
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som der er forbundet med at anvende agenter, hvor agenter i dette tilfælde vil sige 

lederen/ledelsen. Hvor agentomkostninger i forbindelse med egenkapital er en afgørende 

forklaring på fordelingen af denne imellem stifteren og udefrakommende investorer, og altså 

ikke er videre relevant for denne opgave, anvendes agentomkostninger i forbindelse med gæld 

derimod som en forklaring på, at virksomheder ikke anvender 100 % gældsfinansiering, jf. 

MM. Således mener Jensen og Meckling ikke, at teorien omkring optimal kapitalstruktur er 

korrekt, da den implicit siger, at der ikke skal udstedes gæld, hvis der ikke er nogle 

skattetilskud, og konkursomkostninger er positive. Da der tidligere er blevet anvendt gæld – 

på trods af at der ikke var noget skattetilskud på rentebetalinger – må der således være nogle 

andre aspekter, som ikke bliver fanget af optimal kapitalstrukturteori, der må være relevante
23

.  

Således argumenterer Jensen og Meckling for, at der findes tre hovedgrunde til, at selskaber 

ikke har en gældandel på 100 % eller tæt på 100 %. 

- Incitamentseffekter som kan associeres til selskaber, der har en høj gearing 

- Overvågningsomkostninger som disse incitamentseffekter medfører 

- Konkursomkostninger 

Argumentet for, at der er incitamentseffekter ved høj gearing, bygger på, at et selskab, der 

optager gæld, får et incitament til at gamble med denne, fordi investeringerne ikke længere er 

finansieret udelukkende ved hjælp af ejernes penge, hvorved tabet i tilfælde af fiasko ikke står 

mål med gevinsten i tilfælde af succes. Således vil både ejerne og gældsgiverne tabe deres 

penge ved fiasko, mens at det kun er ejerne, som vil hjemtage gevinsten i tilfælde af succes. 

Jensen og Meckling bygger deres første konklusion vedr. incitamentseffekter på følgende 

argumentation: Hvis man antager en situation, hvor et selskab, der er ejet 100 % af lederen af 

selskabet, har en mulighed for at foretage en af to investeringer, som kun adskiller sig ved, at 

de har forskellig varians, dvs.   
    

 , hvorved   er identisk for de to investeringer og 

markedsværdien v dermed også er identisk, vil man få en situation, hvor ejeren, hvis denne 

har mulighed for at udstede gæld og efterfølgende bestemme, hvilken investering han vil 

foretage, ikke vil være indifferent imellem de to investeringer. Bl.a. ved brug af Black-

Scholes optionsprisfastsættelsesmodel kommer Jensen og Meckling frem til, at værdien af 

egenkapitalen    stiger i takt med, at variansen stiger. Værdien af egenkapitalen ved 

investering 1 vil dermed være mindre end værdien ved investering 2,      . Da værdien af 

selskabet V er gæld+egenkapital,         , får vi dermed, at gælden ved investering 1 vil 

være mere værd end gælden ved investering 2,         og        . Således vil 
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lederen ved at overbevise de potentielle obligationsejere om, at det er obligationer med krav 

mht. investering 1, som sælges, kunne modtage    for efterfølgende at ændre sin investering 

til 2. Derved vil han redistribuere værdi fra obligationsejerne til sig selv. Problemet er dog, at 

obigationsejerne ved at lederen vil gøre dette, hvorved de aldrig vil betale mere end    . I 

ovenstående tilfælde er der ikke nogen omkostninger forbundet med dette, fordi selskabets 

værdi ikke ændres som følge af investeringsbeslutningen. Dette ændres dog, så snart cash 

flow fra investering 2 ændres til at være lavere end det fra investering 1, således at      . V 

vil således være givet ved         (     )  (     ).       er således de 

agentomkostninger, der er forbundet med udstedelse af gæld. Ejeren ville dermed have valgt 

projekt 1, hvis han kunne have finansieret investeringen med hans personlige formue, men 

netop fordi han er afhængig af gæld, er det investering 2, som han er nødt til at vælge.  

Udover incitamentseffekten er der som tidligere nævnt også omkostninger forbundet med 

overvågning og tilknytning (bonding costs).  Jensen og Meckling argumenterer for, at der er 

en række omkostninger forbundet med at sikre, at ledelsen ikke foretager beslutninger, som 

reducerer værdien af obligationerne. Problemet med dette, er at man ikke kan lave en 

udtømmende liste over ting, som ledelsen ikke må gøre, hvorfor man finder et niveau, hvor de 

marginale omkostninger ved overvågningen er lig med den marginale gevinst, som man opnår 

ved at anvende denne overvågning. Disse omkostninger bliver aldrig reelle omkostninger for 

obligationsejerne, fordi i det øjeblik omkostningerne bliver opdaget, bliver de indregnet i den 

pris, som de vil betale for obligationen. Således bliver det udstederen af obligationerne, som 

kommer til at afholde disse omkostninger. Derfor giver det også mening, at udstederen af 

obligationerne vil være interesseret i frivilligt selv at afholde disse omkostninger (bonding 

costs), såfremt denne mener at kunne gøre det billigere, end hvis de bliver tvunget ned over 

denne
24

. 

Endelig beskæftiger Jensen og Meckling (1976) sig kort med konkursomkostninger som en 

forklaring på, at firmaer ikke er 100 % gældsfinansieret. Argumentationen går i lighed med 

trade-off teorien på, at der er en række omkostninger ved gæld i forbindelse med konkurs. 

Således er der ikke de store afvigelser i argumentationen, hvorfor denne del ikke vil blive 

yderligere beskrevet. 

I lighed med Jensen og Meckling (1976) beskæftiger Myers (1977) sig også med agentteori 

og kapitalstruktur. Myers bygger argumentationen på det såkaldte underinvestment problem, 

som i lighed med Jensen og Mecklings argumentation omhandler det faktum, at gæld kan 

                                                           
24

 Dette kunne f.eks. være finansielle reporter, påkrævet af obligationskøberne, hvor at ejeren allerede ligger inde 

med en stor del af datamaterialet, som følge af at dette bliver anvendt til at forbedre driften af virksomheden. 
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medføre situationer, hvor man undlader at foretage investeringer der har positiv NPV
25

. 

Hovedproblemet ifølge Myers er, at en del af en virksomheds værdi ligger som nutidsværdien 

af optioner på at lave yderligere investeringer under favorable vilkår
26

. Værdien af disse 

optioner afhænger af, hvordan man beslutter at exercise optionerne. Således viser Myers, at 

selskaber med udestående risikofyldt gæld følger regler for disse beslutninger, som er 

forskellige fra selskaber med risikofri gæld eller ingen gæld. Et selskab med risikofyldt gæld 

vil i visse tilfælde afstå fra investeringsmuligheder, der ellers ville kunne bidrage positivt til 

selskabets værdi. Implikationen af dette er ifølge Myers, at såfremt at man kun ser på gæld 

under visse antagelser
27

, vil den optimale strategi for et selskab være ikke at udstede nogen 

gæld og dermed have en kapitalstruktur, der kun består af egenkapital. Vha. et relativt 

eksempel (se fuldstændig gennemgang af eksemplet i appendiks D) viser Myers, at ved 

introduktion af gæld vil der opstå situationer, hvor investeringer ikke vil blive foretaget, fordi 

forøgelsen af værdien af selskabet ikke overstiger investeringen og betalingen til kreditorerne 

(I+P). 

 

Figur 4 (Kilde: Myers (1977), s. 153 

 

Ovenstående figur viser, hvordan et selskabs beslutning om at udnytte en 

investeringsmulighed ændres som følge af, at der tilføjes rentebetalinger P, fordi gevinsten 

ved investeringen først skal betale kreditorernes rentebetalinger, før selskabet får udbytte af at 

udnytte optionen. Det ses, at ved    skal der en lavere stigning i virksomhedens værdi til 
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 Som tidligere nævnt argumenterer Jensen og Meckling ikke for at man helt opgiver investeringer, men blot at 

man med gæld kan komme i situationer hvor at man investerer i et projekt som vil være mindre værd end et 

projekt der ikke er finansieret med gæld, men med egenkapital. 
26

Jf. Myers (1977), s. 148-149 
27

 Dvs. at der ikke er nogen selskabsskatter, at der ikke er nogen konkursomkostninger, at selskabets ledelse 

handler i aktionærernes interesse og at kapitalmarkederne er perfekte og komplette. 



22 
 

investeringen foretages end ved    . Sagt på en anden måde skal værdien af investeringen 

(realoptionen) være mindre for et selskab, der er 100 % egenkapitalfinansieret end for et 

selskab, der er finansieret ved hjælp af både gæld og egenkapital. Dette betyder, at den 

markerede trekant udgør det tab, som der er forbundet med optagelsen af gæld. Derudover 

kan man også se af ovenstående figur, at jo højere betalingen til kreditorerne, P, bliver, jo 

større bliver tabet i forbindelse med optagelse af gæld. Dette illustrerer Myers ved hjælp af 

nedenstående figur.  

 

Figur 5 (Kilde: Myers (1977), s. 154 

 

Det interessante ved ovenstående figur er, at den netop illustrerer Myers pointe omkring, at 

under visse antagelser vil selskabets værdi falde i takt med det beløb, som man lover at 

udbetale kreditorerne. Således ser vi, at jo mere gæld der optages, jo mere vil værdien, V, af 

selskabet falde. Samtidig viser figuren også, at et selskab, der er 100 % 

egenkapitalfinansieret, vil holde sin værdi, i takt med, at det delvist gældsfinansierede selskab 

falder i værdi.  

Ovenstående gælder som tidligere nævnt kun i en verden under meget specifikke antagelser. 

Myers erkender selv, at der er tale om et eksempel, der leder til det ekstreme, og han 

pointerer, at han udelukkende argumenterer for, hvordan gæld kan medvirke til at reducere et 

selskabs værdi, ikke nødvendigvis hvordan gæld vil medvirke til, at ovenstående eksempel 

bliver en realitet
28

. 

Myers præsentation af underinvestment problemet affejer således ikke gæld som instrument 

til finansiering af virksomheden. Tværtimod gøres der blot opmærksom på, at der findes 
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situationer, hvor gæld som finansiering kan medføre situationer, hvor man kun kan tjene 

aktionærernes interesse ved at foretage suboptimale beslutninger.  

4.5 Hypoteser vedrørende kapitalstruktur 

De tre ovenstående teoretiske retninger danner således fundamentet for kapitalstrukturteorien. 

Således beskriver de hver især et område, som kan være en forklaring på selskabers (valg af) 

kapitalstruktur, men som Myers (1984) skriver, er der endnu ikke nogen samlet teori, som kan 

forklare virksomheders overvejelser i forbindelse med kapitalstruktur. Der er dog ikke nogen 

tvivl om, at de forskellige teorier hver især kan forklare forskellige aspekter i forbindelse med 

kapitalstruktur, således at de hver især, som tidligere nævnt, kan anvendes til at skabe en 

teoretisk ramme for den videre opgave. I de følgende afsnit vil der blive præsenteret 

forskellige teoretiske artikler, som bygger på en af de tre ovenstående grene, og som giver 

mulighed for dels at undersøge hvilke forklaringer, der kan være på, at kapitalstrukturen for 

alle danske børsnoterede selskaber (inklusiv First North) ser ud som den gør og dels at 

undersøge hvilke forskelle, der eventuelt er imellem kapitalstrukturen for danske børsnoterede 

selskaber (eksklusiv First North selskaberne) og First North, samt eventuelle forklaringer 

herfor. Hvert aspekt, som bliver præsenteret, vil således gøre den efterfølgende diskussion og 

analyse mulig.  

For at anskueliggøre de aspekter, som gør den videre analyse mulig, vil der i det kommende 

afsnit, på baggrund af de teoretiske vinkler der bliver beskrevet, blive præsenteret en række 

hypoteser, som kan være med til at gøre den efterfølgende diskussion mere overskuelig. 

Diskussionen vil blive delt op efter hypotese og ikke efter teorigren, men det vil dog 

specificeres hvilke hypoteser, som er afledt af hvilke teorigrene, ligesom at der ved hypoteser, 

som er understøttet af flere teorigrene, vil blive argumenteret ud fra denne ved hjælp af begge 

teorigrene. I forbindelse med gennemgangen af de forskellige hypoteser vil der ydermere 

blive argumenteret for hvilke proxies, som man kan anvende til at måle de forskellige 

hypoteser. Således kan flere af hypoteserne være svære, for ikke at sige umulige, at måle, 

hvorfor det kan være nødvendigt at anvende proxies.  

 

4.5.1 Konkursomkostninger 

Som tidligere nævnt i forbindelse med både trade-off teorien og agentomkostningsteorien 

anses konkursomkostninger som værende en vigtig forklaring på, at selskaber ikke er 100 % 

eller tæt på 100 % gældsfinansierede. Således vil potentielle omkostninger ved konkurs, både 
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direkte og indirekte omkostninger, gøre at selskaberne holder igen med at låne over en vis 

grænse.  

Igennem tiden er der mange artikler, som har beskæftiget sig med konkursomkostninger, som 

har forsøgt direkte eller indirekte at estimere omkostninger ved konkurs, og som ved hjælp af 

empiriske undersøgelser har argumenteret for, at konkursomkostninger har indflydelse på 

kapitalstrukturen. Blandt disse artikler finder man bl.a. Harris og Raviv (1990), som 

argumenterer for, at gældsniveauet og gæld-til-egenkapital ratioen falder, når der sker 

stigninger i konkursomkostninger
29

. Udover disse er der ligeledes en del, som argumenterer 

for, at konkursomkostninger ikke er store nok til kunne være en markant forklaring på 

selskabers kapitalstruktur. Miller (1977) argumenterer for, at disse omkostninger jf. Warner 

(1976) var så små, at det ikke er relevant at anvende dette som hovedforklaringen på 

kapitalstrukturen for selskaber.   

Faktum er dog, at det netop er et af de interessante aspekter, der kan være en forklaring på 

forskelle i kapitalstruktur imellem danske børsnoterede selskaber og First North selskaber. I 

opgaven vil vi derfor efterprøve følgende hypotese omkring konkursomkostningers 

indvirkning på kapitalstrukturen. 

Hypotese 1: Jo højere konkursomkostninger et selskab har, jo mindre en del af den totale 

finansiering (egenkapital og gæld) vil gæld være. 

Ovenstående hypotese kræver en måde at måle disse konkursomkostninger, men da det ikke 

er muligt direkte at se, hvilke omkostninger der vil være forbundet med en konkurs, før at 

denne indtræder, vil der i opgaven blive anvendt forskellige for disse. Således argumenterer 

Hol, Westgaard og Wijst (2002) for, at konkursomkostninger kan anses som værende invers 

relateret til størrelsen af selskabet (ln(omsætning)), dvs. at jo større et selskab er, jo mindre er 

konkursomkostningerne.  

Ovenstående proxy er dog ikke en særlig stærk proxy, fordi størrelsen på et selskab, som vi 

senere vil se, også kan have indflydelse på kapitalstrukturen af andre grunde. Generelt kan det 

være svært direkte at måle konkursomkostninger, fordi det først er efter konkursen, at man 

kan opgøre omkostningerne, og da de fleste selskaber ikke går konkurs er det svært at give et 

præcist mål for konkursomkostninger. Derfor vil der i diskussionen af denne hypotese også 

blive anvendt mere specifikke eksempler for at underbygge denne.  
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 Af yderligere artikler som argumenterer for dette er bl.a. Ang, Chua og McConnell (1982) og Castanias 

(1983). 
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4.5.2 Vækstmuligheder 

I lighed med konkursomkostninger nævnes vækstmuligheder oftest som en god indikation af 

et selskabs kapitalstruktur. Argumentationen for, at vækstmuligheder hænger sammen med 

kapitalstruktur, bygger på en række forskellige antagelser. Vækstmuligheder har først og 

fremmest en direkte sammenhæng til trade-off teorien og omkostninger ved finansiel uro. 

Således argumenterer Myers (1984) for, at de forventede omkostninger i forbindelse med 

finansiel uro udover sandsynligheden for at ende i en sådan situation også afhænger af den 

værdi, som går tabt i forbindelse med finansiel uro. Specialiserede immaterielle aktiver og 

vækstmuligheder antages at miste mest værdi i forbindelse med finansiel uro, hvorfor der – jf. 

denne teori – vil være en negativ sammenhæng imellem gæld og vækstmuligheder.   

Som tidligere nævnt argumenterer Myers (1977) for, at optioner på fremtidige investeringer 

finansieret ved gæld vil have større risiko for ikke at blive foretaget, hvorfor værdien af 

selskabet bliver reduceret. En af løsningerne til at kontrollere dette problem vil være at lade 

vækstoptioner finansiere ved egenkapital frem for gæld, således at der – jf. underinvestment 

teorien – ligeledes er en negativ sammenhæng imellem gæld og vækstmuligheder.  

Jensen (1986) argumenterer for, at Free Cash Flow (FCF) oftest forekommer højest i 

selskaber, hvor der ikke er mange vækstmuligheder, og da argumentationen samtidig går på, 

at FCF er forbundet med højere gældsandel
30

, medfører dette, at der ligeledes ifølge denne del 

af agentteorien er en negativ sammenhæng imellem gæld og vækstmuligheder.  

I modsætning til de tre ovenstående teorier forudser Pecking Order teorien, at gæld og 

vækstmuligheder er positivt relaterede. Således så vi tidligere i vores gennemgang af denne 

teori, at under antagelse af at profitabiliteten fastholdes, vil virksomheder opbygge mere og 

mere gæld i takt med, at antallet af investeringer stiger. Implikationen af dette er således, at 

virksomheder med mange vækstmuligheder vil oparbejde større gæld.  

Generelt ser vi dog, jf. Barclay og Smith Jr. (2006), at de empiriske undersøgelser 

underbygger de tre første teorier, at der er en negativ sammenhæng imellem gæld og 

vækstmuligheder. Smith og Watts (1992) konkluderer, at selskaber med mere gæld har lavere 

vækstoptioner, ligesom at Frank og Goyal (2007b) konkluderer, at høj market-to-book ratio 

(proxy for vækstmuligheder) hænger sammen med lav gæld
31

. Dette fører til, at vi i opgaven 

vil efterprøve følgende hypotese omkring vækstmuligheder og vækstoptioner. 
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 En højere gældsandel er et troværdigt signal om at udbetale overskydende cash flows. 
31

 Af øvrige empiriske undersøgelser der konkluderer at der er en negativ sammenhæng imellem gæld og 

vækstmuligheder er f.eks. også Chung (1993). 
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Hypotese 2: Jo større vækstmuligheder og vækstoptioner et selskab har, jo mindre en del af 

den totale finansiering (egenkapital og gæld) vil gæld være. 

Ovenstående hypotese kræver en måde at måle disse vækstmuligheder og vækstoptioner. 

Således ser vi i lighed med konkursomkostninger, at det ikke er muligt at måle disse direkte, 

hvorfor det er nødvendigt at anvende proxies. Der findes en række forskellige proxies til 

måling af vækstmuligheder, men således anses market-to-book ratio for at være den mest 

anvendte proxy for vækstmuligheder
32

. Argumentet for at en højere market-to-book ratio fører 

til flere vækstmuligheder skal således findes i, at markedet fastsætter kursen som følge af 

aktivernes reelle værdi, som følge af indtjening og forventninger til fremtidig indtjening
33

. 

Dette medfører, at jo lavere den bogførte værdi er i forhold til markedskursen, jo større er 

forventningerne til fremtiden, og jo større er vækstmulighederne. Market-to-book ratio vil i 

opgaven blive målt vha. Tobin’s q, som oftest anvendes som en proxy for vækstmuligheder
34

.  

Tobin’s q findes vha. følgende formel:            
(       )

(       )
, dvs. at der er tale om 

forholdet imellem summen af markedsværdien af egenkapitalen + den bogførte værdi af 

forpligtelser (liabilities) og summen af den bogførte værdi af egenkapitalen + den bogførte 

værdi af forpligtelser (liabilities).  

4.5.3 Profitabilitet 

Profitabilitet er et andet aspekt ved børsnoterede selskaber, som er interessant i forbindelse 

med en undersøgelse af kapitalstrukturen. Således beskæftiger en del af de gennemgåede 

teorier sig med profitabiliteten som et argument for andelen af gæld i et selskab. Det 

interessante er dog, at teorierne forudser forskellige sammenhænge imellem profitabilitet og 

gæld. Vi ser jf. vores gennemgang af trade-off teorien, at denne tilsiger, at der vil være en 

positiv sammenhæng imellem profitabilitet og gæld, dvs. at profitable selskaber har en større 

gældsandel end ikke-profitable selskaber. Argumentationen for dette bygger på, at 

profitabiliteten mindsker sandsynligheden for betalingsstandsning og konkurs, og at de 

forventede konkursomkostninger herved mindskes. Dermed siger teorien, som tidligere 

nævnt, at skattefordelene ved gæld bliver mere udtalte, hvormed selskabet vil øge sin værdi 

med en højere gældsandel. Jensens teori omkring Free Cash Flow siger samtidig også, at 

selskaber med høj profitabilitet har større gevinst af at have en høj gældsandel, da det derved 

afhjælper problematikken omkring FCF, jf. tidligere gennemgang.  
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 Jf. Frank og Goyal (2007) 
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 Jf. formel for kurs,    
 

 
      (Smart, Megginson og Gitman (2004)) ser vi denne sammenhæng 

34
 Jf. Kogan og Papanikolaou (2009), s. 22 
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Der er dog en interessant hage ved trade-off teorien og dennes umiddelbare argumentation 

for, at der er en positiv sammenhæng imellem profitabilitet og gæld. Således ses det jf. Frank 

og Goyal (2007b), at profitabilitet oftest ses som en proxy for vækstmuligheder, hvorfor 

profitabilitet også kan ses som en indikator for mindre gæld, jf. diskussionen i ovenstående 

afsnit omkring vækstmuligheder, hvor det netop antages, at der jf. trade-off teorien er en 

negativ sammenhæng imellem vækstmuligheder og gæld.  

Samtidig ser vi jf. vores gennemgang af Pecking Order teorien, at denne argumenterer for en 

negativ sammenhæng imellem profitabilitet og gæld. Jf. denne teori vil selskaber foretrække 

at kunne finansiere deres investeringer vha. intern kapital frem for gæld, hvilket et profitabelt 

selskab netop vil være i stand til at opbygge i form af retained earnings.  

Hvis man kort skal beskæftige sig med de tidligere empiriske undersøgelser, som har været af 

denne sammenhæng, ser man, at de fleste undersøgelser viser en negativ sammenhæng 

imellem profitabilitet og gæld
35

. Af konkrete eksempler kan nævnes Ozkan (2001), som under 

kapitalstrukturen for selskaber i Storbritannien, som finder at profitabilitet, i lighed med f.eks. 

vækstmuligheder har en negativ effekt på kapitalstrukturen (andelen af gæld). Ligeledes 

finder Rajan og Zangales (1995) en negativ sammenhæng for G-7 landene
36

.  

Ovenstående argumentation fører frem til, at vi i opgaven vil efterprøve følgende hypotese 

omkring sammenhængen imellem profitabilitet og gæld.  

Hypotese 3: Jo mere profitabelt et selskab er, jo mindre en del af den totale finansiering 

(egenkapital og gæld) vil gæld være. 

I modsætning til konkursomkostninger og vækstmuligheder er det relativt simpelt at måle 

virksomheders profitabilitet. Således anvender vi to forskellige mål for profitabilitet. Jf. Frank 

og Goyal (2004) bestemmes profitabilitet som earnings before interest, tax og depreciation 

(EBITD) i forhold til totale aktiver, mens at Titman og Wessels (1988) også anvender EBITD 

i forhold til omsætning som mål for profitabiliteten. Igen vil begge mål blive anvendt for på 

denne måde at skabe en diskussion, der bygger på et stærkere og bredere datamateriale. 

 

4.5.4 Størrelse 

Et af de punkter, hvor der uden den mindste tvivl er en forskel imellem de selskaber, der er 

noteret på den danske børs, OMX, og de selskaber der er noteret på First North, er størrelsen. 
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Således så vi tidligere i vores korte gennemgang af First North, at der netop er tale om 

selskaber, som oftest ikke er store nok til at lade sig notere på den ”almindelige” børs. Det gør 

det dermed også også interessant at gå ind og se på hvilken indvirkning, som forskelle i 

størrelse har på kapitalstrukturen. Argumentationen for, at størrelse har en indvirkning på 

kapitalstrukturen, er tosidet, dels er der en rent teoretisk tilgang, og dels er der en mere 

praktisk tilgang, som ikke som udgangspunkt bunder i nogen teori. 

Det teoretiske aspekt er meget lig den pointe, som var i forbindelse med 

konkursomkostninger, at større selskaber vil have mere gæld, fordi de er mere 

veldiversificerede, og fordi der er mindre risiko for en konkurs. Som nævnt i forbindelse med 

gennemgangen af konkursomkostninger fører dette, til, at den gevinst, der er i form af 

skattefordele, jf. trade-off teorien, ikke i lige så høj grad bliver udvandet af risikoen for 

konkurs for store selskaber. Samtidig vil de direkte konkursomkostninger udgøre en større del 

af et selskabs værdi i takt med, at selskabets værdi bliver mindre, hvilket igen taler for mindre 

gæld jo mindre selskabet er.  

Det praktiske aspekt bygger mere på de muligheder, som der er forbundet med optagelse af 

gæld og egenkapital for store og små selskaber. Således ser vi – jf. Ferri og Jones (1979) – at 

større selskaber har lettere adgang til kapitalmarkederne, modtager bedre kreditratings og 

betaler en lavere rente på deres lånte midler. Derudover ser vi dog også – jf. Titman og 

Wessels (1988) – at mindre selskaber betaler mere for at udstede egenkapital i forhold til 

deres størrelse, end større selskaber vil gøre samtidig med, at der også er en tendens til, at 

mindre selskaber betaler mere for langsigtede lån. De praktiske aspekter er således ikke 

fuldstændigt entydige i forhold til en sammenhæng imellem størrelse og gældsandel i 

kapitalstrukturen. Dette fører til, at følgende hypoteser vil blive efterprøvet i diskussionen af 

forskelle imellem danske børsnoterede selskaber og First North. 

Hypotese 4: Jo større et selskab er, jo større en del af den totale finansiering (egenkapital og 

gæld) vil gæld være. 

Ovenstående hypotese er frembragt ud fra dels det teoretiske grundlag og dels dele af det 

praktiske grundlag. Samtidig ser vi dog også, at der er praktiske aspekter, som ikke 

udelukkende peger på en højere gældsandel for større selskaber, hvorfor nedenstående 

hypotese også vil blive efterprøvet i diskussionen. 

Hypotese 5: Jo mindre et selskab er, jo større en del af den totale gældsfinansering vil være i 

form af kortsigtet gæld. 



29 
 

De to hypoteser (hypotese 4 og 5) giver et samlet udtryk for de forskelle i gældsandel, som 

størrelsen på virksomheden kan være med til at forklare. Således kombinerer de to hypoteser 

de forskellige teoretiske og praktiske aspekter omkring selskabernes størrelse til en fælles 

ramme, for hvilken sammenhæng der er imellem størrelse og gæld.  

I forbindelse med opgørelse af størrelsen for et selskab er der en række forskellige måder, 

som man kan gøre dette på. Titman og Wessels (1988) anvender den naturlige logaritme af 

omsætningen som proxy for størrelsen af et selskab. Ved at anvende den naturlige logaritme 

får man udtryk, der er mere sammenlignelige, da man minimerer forskellene imellem de 

meget små selskaber og de meget store selskaber. Således giver dette mere mening i vores 

analyse, da der er meget store forskelle imellem de største C20 selskaber og de mindste First 

North selskaber. Udover denne proxy argumenteres der ligeledes for at anvende den naturlige 

logaritme af totale aktiver. Denne proxy fanger i modsætning til ln(omsætning) også 

størrelsesforholdene for f.eks. medicinalvirksomheder, som ikke nødvendigvis har haft noget 

produkt, der giver omsætning endnu, men som derfor alligevel godt kan være en stor 

virksomhed målt på aktiver. Som tidligere vil begge proxies blive anvendt for på denne måde 

at give et mere komplet billede af sammenhængen imellem størrelse og gældsandel.  

4.5.5 Risiko/volatilitet 

Det er oftest blevet nævnt, at det generelt er forbundet med større risiko at investere på First 

North frem for på den ”almindelige” børs. Således så vi allerede i den korte gennemgang af 

First North, at f.eks. reglerne for optagelse er noget lempeligere. Derudover udtaler f.eks. 

KPMG i deres gennemgang af First North at ”(...) risiko- og indtjeningspotentialet for 

investeringer er større på First North end på hovedmarkedet”
37

. Dermed er det også 

nærliggende at undersøge, hvorvidt og evt. hvordan denne forskel influerer på gældsandelen. 

Når man som udgangspunkt ser på risiko i forbindelse med Corporate Finance, vil man oftest 

tænke på en risiko, for at aktiekursen falder, bedst illustreret ved målet for en akties volatilitet, 

beta. Risiko i forbindelse med kapitalstruktur vil dog oftest være i form af risiko for konkurs 

og volatilitet i indtjeningen/virksomhedsværdien
38

. Således er den teoretiske baggrund for, at 

der er en sammenhæng imellem risiko og gældsandel, også bygget på, at der er risiko i 

forbindelse med konkurs og volatilitet. Argumentationen går – jf. trade-off teorien – på, at en 

større risiko naturligvis vil medføre større sandsynlighed for konkurs og dermed også større 

forventede konkursomkostninger. Dette kræver selvfølgelig, at konkursomkostningerne rent 
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 Jf. http://www.kpmg.dk/view.asp?ID=4816  
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 Disse to forhold vil nogle gange hænge sammen, da sandsynligheden for konkurs netop øges, når indtjeningen 

mindskes, hvilket kan være en konsekvens af en øget volatilitet i indtjeningen.  

http://www.kpmg.dk/view.asp?ID=4816
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faktisk er til stede, og at de er relativt signifikante jf. Bradley et al (1984). Som tidligere 

nævnt er det især mindre virksomheder, hvor konkursomkostninger kan være signifikante, 

hvorfor det teoretisk giver mening at forholde sig til risiko i forbindelse med First North. Det 

modsatte synspunkt, at højere risiko skulle føre til mere gæld, bliver underbygget af Kim og 

Sorensen (1986), som argumenterer for, at jf. Myers (1977) vil selskaber med større risiko 

have lavere agentomkostninger ved gæld, hvilket altså fører til, at selskaberne optager mere 

gæld. Samlet er der altså teorier, som underbygger forskellige sammenhænge imellem risiko 

og gæld.  

Hvis man kort ser på de empiriske undersøgelser, som er blevet foretaget af sammenhængen 

imellem gældsandel og risiko, er de fleste undersøgelser enige om, at der er en negativ 

sammenhæng imellem risiko/volatilitet og gæld jf. Harris og Raviv (1991). 4 ud af 5 

undersøgelser nævnt i Harris og Raviv (1991) finder, at der er en negativ sammenhæng – kun 

Kim og Sorensen (1986) finder, at der er en positiv sammenhæng
39

. Dette fører til, at vi i 

opgaven vil undersøge følgende hypotese vedrørende sammenhængen imellem 

risiko/volatilitet og gæld. 

Hypotese 6: Jo større risiko/volatilitet et selskab har, jo mindre en del af den totale 

finansiering (egenkapital og gæld) vil gæld være. 

Som tidligere nævnt er der en række forskellige måder at opgøre risiko/volatilitet på. 

Litteraturen nævner også en række forskellige mål, som alle anvendes i diverse empiriske 

undersøgelser. Problemet med mange risikomål er, at de ikke er uafhængige af gældsandelen, 

og dette er bl.a. grunden til, at f.eks. beta ikke anvendes.  

Det helt åbenlyse og enkle mål for risiko er variansen i indtjeningen (EBIT), som også 

anvendes af Kim og Sorensen (1986). For at dette mål giver mening, er vi nødt til at få en 

fælles standard, som EBIT kan holdes op imod, så der bliver tale om at tage variansen af et 

forholdstal. Derfor ser vi på variansen af (EBIT/Totale aktiver). Derudover måler Rajan & 

Zingales (1995) risikoen som debt coverage, dvs. hvor meget EBIT er i forhold til 

renteudgifterne, hvormed man får et mål for, hvorvidt selskaberne kan betale deres 

renteudgifter.  

Begge ovenstående mål for risiko vil blive anvendt i opgaven for, som tidligere nævnt i 

forbindelse med de øvrige hypoteser, at give diskussionen yderligere dybde.  
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 De øvrige undersøgelser er Bradley et al. (1984), Friend og Lang (1988), Kester (1986) og Titman og Wessels 

(1988) 
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4.5.6 Aktivtype 

Aktivtype dækker over den indvirkning, som fordelingen imellem faste aktiver (materielle 

anlægsaktiver) og immaterielle aktiver har på, hvor stor en andel af selskabets kapitalstruktur 

som er gæld. Således ser vi, at nogle selskaber, f.eks. industri, har mange faste aktiver, mens 

andre selskaber, f.eks. medicinalselskaber, har mange immaterielle aktiver, hvorfor det er 

nærliggende at tro, at disse forskelle giver forskelle i kapitalstrukturen.  

Det teoretiske grundlag for ovenstående er også til stede, og vi ser, at både trade-off teorien, 

teorier omkring agentomkostninger og Pecking Order teorien alle beskæftiger sig med, 

hvordan aktivtypen spiller ind på kapitalstrukturen.  

Jf. Frank og Goyal (2007a) er argumentet jf. trade-off teorien, at materielle aktiver er 

nemmere at realisere i tilfælde af en konkurs, hvorved selskaber med mange af den type 

aktiver indkasserer et mindre tab end selskaber med mange immaterielle aktiver. Således ser 

vi endnu engang, at omkostningerne ved konkurs bliver reduceret, hvorved gevinsten ved 

skattefordelene bliver mere udtalte. Samtidig argumenteres der for, at faste aktiver sikrer, at 

aktionærerne ikke blot kan udskifte højrisiko aktiver med aktiver med lavere risiko, hvormed 

man også reducerer agentomkostningerne ved gæld. Jf. agentomkostningsteorien og trade-off 

teorien ser vi dermed, at gældsandelen i kapitalstrukturen bør være højere. I modsætning til 

disse to teorier nævnes det jf. Frank og Goyal (2007a), at som følge af den lave 

informationsasymmetri, der er forbundet med faste aktiver, gøres omkostningerne ved 

egenkapital mindre. Pecking Order teorien siger jf. dette, at denne mindre omkostning ved 

egenkapital medfører en negativ sammenhæng imellem tangibility
40

 og gældsandel.  

En række empiriske studier har alle undersøgt sammenhængen imellem aktivers tangibility og 

andelen af gæld. Således finder de fleste studier, at der er en positiv sammenhæng imellem 

tangibility for aktiver og gældsandel. Bl.a. finder alle fem studier, som nævnes i Harris og 

Ravivs (1991) gennemgang af empiriske studier, der beskæftiger sig med aktivtype, at 

sammenhængen er positiv
41

. Ligeledes har også nyere studier fundet denne sammenhæng, 

således viser Frank og Goyal (2007b), at tangibility er en pålidelig faktor i forklaringen af 

gældsandel.  

Fordi vi endnu ikke har nogen sikker forvisning om, hvorvidt selskaberne, der er noteret på 

First North, har en anden andel af faste aktiver end øvrige børsnoterede selskaber, er vi som 

udgangspunkt nødt til først at beskæftige os med en hypotese, som netop omhandler dette. I 
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 Tangibility er svært at oversætte direkte, men det hentyder til andelen af materielle anlægsaktiver 
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 De fem studier er, Friend og Lang (1988), Gonedes et al. (1988), Long og Malitz (1985), Marsh (1982) og 

Titman og Wessels (1988) 



32 
 

opgaven vil vi derfor undersøge følgende hypotese omhandlende, hvorvidt andelen af faste 

aktiver er mindre for First North noterede selskaber. 

Hypotese 7: Andelen af faste aktiver i forhold til totale aktiver er mindre for First North 

noterede selskaber end for øvrige danske børsnoterede selskaber 

Argumentationen for, at ovenstående hypotese skulle være sand, er ikke umiddelbart til stede, 

men det er plausibelt at tro, at selskaberne på First North vil have en anderledes 

aktivsammensætning end andre børsnoterede selskaber. Derfor er ovenstående hypotese 

udelukkende for at underbygge denne påstand, hvorefter diskussionen kan fortsætte frem 

imod, hvorvidt aktivernes tangibility har indvirkning på kapitalstrukturen. Nedenstående 

hypotese skal således undersøge, hvorvidt dette forhold reelt gør sig gældende. 

Hypotese 8: Jo større tangibility et selskabs aktiver har, jo større en del af den totale 

finansiering (egenkapital og gæld) vil gæld være. 

Målet for aktivers tangibility vil næsten altid blive udtrykt som ratio imellem faste aktiver og 

totale aktiver jf. f.eks. Marsh (1982), og der er derfor ikke behov for at anvende yderligere 

mål for tangibility
42

.  

 

Efter at have formuleret de forskellige hypoteser kan det være interessant kort at skitsere, 

hvordan disse skal anvendes senere i opgaven i forbindelse med analysen af datamateriale. 

Således ser vi af den nedenstående figur, hvordan de forskellige variable igennem de 

forskellige hypoteser bliver samlet i en fælles regressionsmodel. Teksten over pilene 

indikerer, hvilken del af teorien som de forskellige variable stammer fra. 

Regressionsmodellen vil blive udført med alle de forskellige mål for gældsandel.  
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 I de empiriske undersøgelser, som nævnes tidligere i afsnittet anvendes udelukkende dette mål for tangibility, 

og øvrige sammenfattende studier nævner heller ikke andre mål.  
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Figur 6 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

4.6 Teori omkring mål for kapitalstrukturen – hvordan forholder selskaber sig til 

ændringer i kapitalstrukturen 

Efter at have set på de teoretiske implikationer, som der er i forbindelse med forskellige 

selskabers kapitalstruktur, er det jf. problemformuleringen, også interessant at se på, hvordan 

udviklingen for kapitalstruktur har været over en årrække, og hvilke teorier som kan være 

medvirkende til at forklare denne udvikling. Det er nærliggende at tro, at kapitalstrukturen 

ikke er en statisk størrelse, men at denne også vil ændres som følge af dels de økonomiske 

omstændigheder, som virksomhederne opererer under, og dels selskabets egen økonomiske 

situation.  

Den teori, som kan anvendes til at undersøge og forklare ændringer i kapitalstrukturen, består 

dels af velkendte aspekter fra tidligere afsnit og dels af nye aspekter, som kort vil blive 

beskrevet i det følgende. Således er både Pecking Order teorien og Trade-off teorien blevet 

anvendt som forklaring på ændringer i kapitalstrukturen, ligesom at der er teorier, som 

underbygger, at de givne forhold i økonomien vil have indflydelse på kapitalstrukturen. Især 

teori omkring de givne markedsforhold vil være interessant, fordi denne kan anvendes til at 

forklare en eventuel ændring i kapitalstrukturen i forbindelse finanskrisen de seneste år, men 

også de øvrige teorier vil blive beskrevet og anvendt i opgaven.  

I modsætning til de tidligere afsnit vil der i forbindelse med teori omkring ændringer i 

kapitalstruktur blive forsøgt at formulere nogle stylized facts, som kan være med til at 

synliggøre, hvordan finanskrisen har haft indflydelse på kapitalstrukturen, samt hvordan 
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denne eventuelle indflydelse gør sig gældende både i forhold til danske børsnoterede 

selskaber og First North selskaber. Disse stylized facts kan i modsætning til hypoteser godt 

argumentere for modstridende forhold, og en del af disse vil derfor ikke være i 

overensstemmelse med datamaterialet.  

 

Hvis man ser på, hvad de to teoretiske retninger pecking order og trade-off siger om 

ændringer i kapitalstrukturen, er det interessant, at de hver især har to forskellige 

konklusioner. Således argumenterer trade-off teorien, jf. tidligere, for at konkursomkostninger 

og skattefordele, gør at virksomhederne stræber efter at ramme et bestemt niveau for gælden. 

Dette niveau gør, at kapitalstrukturen som helhed ikke vil svinge niveau, med andre ord taler 

man om en mean reversion, hvor kapitalstrukturen søger imod et gennemsnit. Som klar 

modsætning til trade-off teorien har vi pecking order teorien, som argumenterer for, at gælden 

vil være svingende, alt efter hvordan finansieringsoverskuddet udvikler sig. Der argumenteres 

for, at når investeringer overstiger indtjening, vil gælden stige, og når investeringer er mindre 

end indtjening, vil gælden falde.  

I de følgende afsnit vil vi kort gennemgå de ovennævnte pointer med lidt mere dybde, 

undersøge det empiriske grundlag for de to teorigrene, samt argumentere for hvordan disse 

teorier skal anvendes i opgaven.  

 

4.6.1 Trade-off teori i forbindelse med ændringer i kapitalstruktur
43

 

Som nævnt i det ovenstående siger trade-off teorien, at kapitalstrukturen vil ramme et 

gennemsnitligt niveau, og at selskaberne vil forsøge at vende tilbage til dette niveau på lang 

sigt. Problemet er dog, at det ikke er muligt direkte at måle den optimale kapitalstruktur, 

hvorfor diverse artikler forsøger at estimere målet for gældsandelen som den gennemsnitlige 

gældsandel over en periode. Således ser vi, at denne metode er anvendt i artikler af Taggart 

(1977), Shyam-Sunder og Myers (1999) og Jalilvand og Harris (1984). I alle disse artikler 

antages det, at målet for gældsandel kan estimeres ved at se på tidligere data. Problemet med 

denne metode er dog, at der dermed antages, at de karakteristika ved selskaberne, som er en 

del af forklaringen på, hvordan kapitalstrukturen er for et givent selskab, ikke ændrer sig over 

tid. Dette er antageligvis en urealistisk antagelse, hvorfor en række senere studier, herunder 

Fama og French (2002) undersøger trade-off teorien,ved at anvende en to-trins procedure, 
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hvor man først estimerer målet for gældsandel for derefter at tage højde for, hvordan 

ændringer i virksomhedskarakteristika har påvirket dette mål.  

Generelt for de fleste analyser er, at de finder, at gældsniveauet vil vende tilbage til et 

gennemsnit
44

, hvorimod der er større uenighed omkring, hvor hurtigt at denne tilvending sker. 

Fama og French (2002) finder i deres artikel, at denne tilpasning er relativt langsommelig, 

således at selskaber, der udsteder dividende, har en mean reversion pr. år på 7-10 %, mens at 

selskaber der ikke udsteder dividende har en mean reversion per år på 15-18 % 
45

. Andre 

artikler finder dog, at selskabers tilbagevenden til målet for gældsandel kun tager 2-3 år
46

. Et 

andet interessant aspekt, som Jalilvand og Harris (1984) rapporterer, er, at det lader til, at 

store selskaber hurtigere finder tilbage til niveauet for langsigtet gæld end mindre selskaber. 

Dette betyder, at det vil være muligt på denne måde at se, hvorvidt der over en længere 

periode vil være forskelle i udviklingen for gældsandel for henholdsvis danske børsnoterede 

selskaber og First North selskaber.  

Ovenstående pointer gør, at vi kan sammenfatte en række ”Stylized facts”
47

, som det vil være 

interessant at se på i forbindelse med vores senere analyse.  

Første stylized fact vil være, at børsnoterede selskabers gældsandel set over en længere 

periode vil være relativt konstant. Denne stylized fact vil næppe holde 100 %, fordi der i den 

undersøgte periode i forbindelse med finanskrisen højst sandsynligt vil være nogle udsving i 

kapitalstrukturen. Dette gør også, at det vil være interessant at se på den anden stylized fact, at 

de danske børsnoterede selskaber vil vende hurtigere tilbage til den gennemsnitlige 

gældsandel, efter at der er sket ændringer i denne, end hvad man vil se hos First North 

selskaberne. Ydermere ser vi, at der i den første stylized fact også kan ligge en forskel 

imellem de danske børsnoterede selskaber og First North selskaberne. Således er det her en 

antagelse, at de tidligere nævnte virksomhedskarakteristika ikke ændres, hvilket muligvis i 

højere grad vil være tilfældet for etablerede selskaber end for relativt nynoterede selskaber. 

 

4.6.2 Pecking Order teori i forbindelse med ændringer i kapitalstruktur 

I modsætning til trade-off teorien antager Pecking Order teorien, som tidligere nævnt, at der 

ikke er en optimal kapitalstruktur, og at selskaberne i stedet tilpasser deres gældsandel i 
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 Jf. Frank og Goyal (2007a), s. 46 
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 En mean reversion på en vis procentdel pr. år vil sige, at hvis afvigelsen fra målet for gældsandelen er 100 kr., 

vil en mean reversion på 7 %, f.eks. betyde, at afvigelsen er minimeret til 93 kr.  
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 Hovakimian, Opler og Titman (2001), viser igennem test hvor at der tages højde for hindringer, at selskaberne 

alligvel vender tilbage til et fastsat mål for gældsandel.  
47

 Der er ikke som sådan tale om hypoteser, men snarere en række påstande, som teorien omkring trade-off teori 

underbygger, og som det på baggrund af teorien forventes vil blive underbygget af datamaterialet.  
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forhold til, hvordan indtjeningen er. Som tidligere nævnt antager Pecking Order teorien 

således, at intern finansiering er at foretrække frem for ekstern finansiering, hvorfor det kun er 

i de tilfælde, hvor man ikke kan finansiere investeringer med intern kapital, at selskaberne 

vælger at optage gæld. Således er der heller ikke på forhånd nogen given kapitalstruktur, og 

ændringer i denne skal ses som et udtryk for, at virksomheden ikke internt genererer nok 

kapital til at finansiere investeringer alene. Dette forhold udtrykkes oftest i form af 

finansieringsunderskud, som jf. Shyam-Sunder og Myers (1994) defineres som      

                 , hvor DIV er udbetaling af dividende, X er 

kapitalomkostningerne,    er nettoændringen i working capital, R er den kortsigtede del af 

langsigtet gæld ved starten af perioden, som antages at skulle betales tilbage i løbet af periode 

t og C Operating Cash flows, efter renter og skat
48

. Antagelsen er, at der er en lineær 

sammenhæng imellem finansieringsunderskud og net debt issued, hvorfor denne 

sammenhæng i en regression vil udtrykkes på følgende måde,                   . 

Antagelsen er, at     og      , hvilket betyder, at finansieringsunderskuddet vil blive 

dækket af net debt issued. Shyam-Sunders og Myers (1994) finder i deres test af Pecking 

Order teorien beta til at være 0,75 med et    på 0,68 og konkluderer på baggrund af dette, at 

Pecking Order teorien kan forklare ændringen i gæld, hvorved gæld tilpasses konstant. Flere 

andre empiriske undersøgelser argumenterer dog for, at Shyam-Sunders og Myers 

konklusioner ikke er korrekte, herunder Fama og French (2002) og Frank og Goyal (2003). 

Fama og French (2002) finder godt nok også, at gæld oftest anvendes til at dække kortsigtede 

ændringer i investeringer og indtjening, men i lighed med Frank og Goyal (2003) finder de 

også, at små højvækst virksomheder udsteder mest egenkapital, hvilket er modstridende med 

Pecking Order teorien
49

. Således vil det antages, at små selskaber har den højeste grad af 

asymmetrisk information og derfor også har størst incitament til at følge pecking order.  

I lighed med afsnittet omkring trade-off teori medfører ovenstående pointer, at vi kan 

sammenfatte en række stylized facts, som det vil være interessant at vurdere i forbindelse med 

diskussionen. Den første stylized fact i forbindelse med Pecking Order teorien er en direkte 

modsætning til den første stylized fact i forbindelse med trade-off teorien, men vil i lighed 

med denne tage udgangspunkt i, hvordan gældsandelen tilpasses. Udgangspunktet for pecking 

order teorien er således, at gældsandelen tilpasses løbende, hvorfor den første stylized fact 

netop er, at børsnoteredes selskabers gældsandel vil være variabel set over en årrække, 
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 Udtrykket for Financial Deficit vil desuden i analysen blive set i forhold til totale aktiver for på denne måde at 
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hvormed selskaber tilpasser deres gældsandel løbende. Den anden stylized fact vil fokusere på 

de eventuelle forskelle, som der kan være imellem de danske børsnoterede selskaber og de 

First North noterede selskaber. Der argumenteres i det ovenstående (på trods af at dette ikke 

til fulde underbygges af øvrige empiriske undersøgelser), at mindre selskaber i højere grad 

bør følge pecking order teorien, hvilket betyder, at de First North noterede selskaber vil have 

større udsving i gældsandelen. Den anden stylized fact er derfor, at First North selskaberne vil 

have en mere variabel gældsandel end de danske børsnoterede selskaber, og at First North 

selskaberne samtidig også vil have en større sammenhæng imellem gældsandel og 

finansieringsunderskud.   

 

4.6.3 Markedsforhold i forbindelse med ændringer i kapitalstruktur 

Et sidste aspekt, som kan have indflydelse på, hvordan gældsandelen udvikler sig, er de 

markedsforhold, som der er for de børsnoterede selskabers. Således er der noget, der tyder på, 

at især aktiemarkedets forhold har indflydelse på, hvordan børsnoterede selskaber ser på deres 

muligheder for at udstede egenkapital. Dette er selv sagt interessant, fordi vi netop har oplevet 

en af de værste kriser på de finansielle markeder, og det kunne derfor tyde på, at denne har 

haft indflydelse på kapitalstrukturen, både for First North noterede selskaber og almindelige 

børsnoterede selskaber. Hele det teoretiske grundlag bygger på, hvorvidt selskaber forsøger at 

time deres udstedelse af ny egenkapital, således at denne falder sammen med, at aktiekurserne 

har en positiv tendens. Helt intuitivt vil dette være nærliggende at tro, da selskabernes ledelser 

naturligvis vil søge at maksimere udbyttet af en egenkapitaludvidelse.   

Dette forhold kommer til udtryk på to forskellige måder i de forskellige empiriske artikler. 

Welch (2003) bygger sin analyse på, hvordan aktiens afkast har indflydelse på 

kapitalstrukturen og konkluderer, at aktieafkast er den vigtigste forklaring på, hvordan 

kapitalstrukturen er sammensat. Dette fører til vores første stylized fact i forbindelse med 

markedsforhold, nemlig at i tider, hvor der er en positiv udvikling i aktiekurserne, vil 

forholdet imellem egenkapital og gæld stige
50

.  

Udover dette ser Frank og Goyal (2003) på, hvordan markedsværdien i forhold til den 

bogførte værdi influerer på hhv. niveauet for gæld og niveauet for egenkapital. Konklusionen 

på deres undersøgelse er, at såfremt market-to-book ratio er høj i et givent år, vil en reduktion 

i gælden følge det efterfølgende år, mens at en høj market-to-book ratio ikke nødvendigvis 

                                                           
50

 Det er vigtigt at pointere, at dette selvfølgelig vil være en udvikling, som bliver klarere, jo flere år man ser det 

over. Således er det usikkert, at der vil være en sammenhæng, såfremt man kun så på kursudviklingen over et 

enkelt år.  
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medfører en signifikant ændring i egenkapital. Dette er meget lig den konklusion, som Welch 

kommer frem til, blot med andre nøgletal til at vurdere effekten af markedsforhold. 

Ovenstående er således den stylized fact, som kan udledes ved at se på den gængse teori 

vedrørende markedsforholds indflydelse på kapitalstruktur. Udover denne er der også andre 

forhold, som det vil være interessant at analysere hvilken indflydelse har på kapitalstrukturen. 

Således var der i forbindelse med finanskrisen meget store udsving i aktiekurserne, og 

markedet var generelt præget af en høj volatilitet. Umiddelbart er der ikke nogen teoretiske 

grene, som ser på, hvordan kapitalstrukturen vil udvikle sig i sådanne situationer, men derfor 

er det alligevel ikke utænkeligt, at denne høje volatilitet har spillet en rolle i virksomheders 

valg imellem gæld og egenkapital. Således vil det være interessant at se på, hvordan 

sammenhængen er imellem volatilitet og gældsandel. Umiddelbart vil det være nærliggende, 

at den øgede volatilitet vil have ført til, at det ikke har været interessant at udstede 

egenkapital, men samtidig skal man heller ikke underkende, at det netop under finanskrisen 

var forbundet med visse forhindringer at optage ny gæld. Dermed er der som udgangspunkt 

heller ikke nogen endelig forventning til, hvordan sammenhængen vil være, hvorfor den 

tredje stylized fact udelukkende bliver en antagelse om, at en øget volatilitet fører til en 

ændring i kapitalstrukturen.  

 

I ovenstående afsnit har vi dels gennemgået det overordnede teoretiske billede i forbindelse 

med Kapitalstruktur, og dels indsnævret dette brede billede til teori, som er anvendelig i 

forbindelse med de specifikke analyser, som skal udføres i de følgende afsnit. Således har vi 

efter det meget brede udgangspunkt, som Miller og Modiglianis irrelevansteorem er, vha. 

beskrivelse af Trade-off teorien, pecking order teorien og teori omkring agentomkostninger 

snævret den relevante teori ind til at kunne blive udtrykt ved 8 enkle hypoteser. Dermed har vi 

igennem argumentation og beskrivelse af de forskellige teoretiske grene, mindsket det meget 

brede fokus, som der blev startet med, til kun at være rettet specifikt imod teori, som kan 

anvendes til at specificere og forklare de forskelle, som der må være imellem OMX og First 

North.  

5. Datamateriale og metodiske implikationer 

I det følgende afsnit vil vi beskrive datamaterialet samt de implikationer for analysen, som 

dette kan have. Herunder vil vi se på eventuelle problemer med bias, som kan være i 



39 
 

datamaterialet. Samtidig vil vi slutteligt se på, hvordan udvælgelsen af data kan have 

indflydelse på vores analyser vedrørende de tidligere opstillede hypoteser. 

Udgangspunktet for indsamling af data er Datastream, hvorfra regnskabsdata er hentet
51

. 

Umiddelbart er der ikke nogen af datakategorierne, som opgøres på en speciel metode i 

forhold til normalt, men man skal dog være opmærksomme på, at der findes virksomheder, 

hvor man vil kunne finde en afvigelse i tallet trukket ud fra Datastream i forhold til det 

oplyste i regnskabet. Dette er ikke problematisk, fordi det er med til at skabe overordnet 

konsistens for datamaterialet for de forskellige virksomheder imellem og dermed muliggøre 

en mere korrekt analyse.  

Et af problemerne ved anvendelse af Datastream er manglen på enkelte observationer, som 

ikke skyldes, at disse ikke er tilgængelige, men snarere skal findes som følge af mangler i 

databasen. Således har det været nødvendigt i nogle tilfælde at udfylde huller i datamaterialet 

med tal, der er hentet direkte fra virksomhedernes årsrapporter. Dette gør umiddelbart 

datamaterialet mere sårbart, fordi det åbner op for menneskelige fejl og risiko for inkonsistens 

i tallene. Ulemperne opvejes dog til fulde af det faktum, at det skaber en større mængde data, 

således at virksomheder, hvor der mangler få regnskabsmæssige data, ikke vil blive fjernet 

fuldstændigt. Muligheden for at undlade at slette en virksomhed er pga. den relativt lille 

datamængde en gevinst, som vægtes relativt højt i forhold til risikoen for, at der igennem det 

manuelle arbejde opstår mindre fejl i et enkelt tal.   

 

Datamængden giver ligeledes anledning til en kommentar. Som udgangspunkt bør analysen 

blive forbedret jo mere data, der er tilgængelig, hvilket også bør være tilfældet i denne 

situation. Derfor er det så vidt muligt forsøgt at skabe et datamateriale, som giver den størst 

mulige mængde datamateriale. I opgaven benyttes for OMX et datamateriale på mellem 1300 

og 1400 virksomhedsår
52

 fordelt på 112 virksomheder svarende til et gennemsnit på mellem 

ca. 11 og 13 år pr. selskab. Samtidig ser vi, at der for First North benyttes et noget mindre 

datamateriale på mellem ca. 350 og 530 virksomhedsår
53

 fordelt på 85 virksomheder, 

svarende til et gennemsnit på ca. 4 og 6 år pr. selskab.   

                                                           
51

 For oversigt over opgørelse af de forskellige datakategorier, se bilag 9 
52

 Ved beregning af gældsandel og beskrivende statistik vil der ikke blive taget højde for, at enkelte data kan 

mangle et år, hvorfor antal virksomhedsår her kan nå op på ca. 1400, mens ved brug til regressionsanalyse vil år, 

hvor der ikke er alle regnskabsdata vil hele året, blive udeladt, hvorfor der til denne analyse kun vil være 1300 

virksomhedsår. 
53

 I lighed med for First North er der forskel i datamaterialet alt efter, hvilket formål data skal anvendes til, men 

vi ser samtidig også, at andelen af selskaber, hvor al data findes for et år, er noget mindre end for OMX.  
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Der er en række faktorer, som sætter en naturlig begrænsning for, hvor stor datamængden kan 

blive. Først og fremmest ser vi, at det er forsøgt at hente data 15 år tilbage (fra 1995-2009), 

hvilket også er fornuftigt set i forhold til OMX, men det skaber nogle problemer i forhold til 

First North. Vi så tidligere at First North ikke er grundlagt før 2006, og derfor er det kun 

nogle få selskaber, som har data længere tilbage
54

. Ydermere skaber dette problemer i forhold 

til sammenhængende data. Oftest anbefales det, at data er sammenhængende over en periode 

på minimum 5 år, for at disse selskaber kan medtages i analysen, men pga. den korte 

børsnoteringstid for mange af selskaberne vil et sådan krav føre til, at datamaterialet for First 

North ville blive voldsomt decimeret, hvormed konsekvensen ville være, at det var noget nær 

umuligt at gennemføre analysen. Derfor er alle virksomheder, som har bare et års 

regnskabsdata. medtaget for på denne måde at skabe det størst mulige datamateriale. 

Spørgsmålet er selvfølgelig, om dette har nogen indflydelse på analysen og konklusionerne på 

denne. Umiddelbart kan man argumentere for, at det skaber risikoen for, at enkelte års outliers 

får langt større vægt for selskaberne individuelt, men da der i opgaven ikke bliver fokuseret 

på de enkelte selskaber, men i stedet fokuseres på den samlede tendens, er dette ikke 

umiddelbart et problem.  

En anden grund til, at datamaterialet bliver decimeret, skal findes i, at såfremt det ikke er 

lykkedes at skaffe alle data til regressionsmodellen for et år, vil dette år blive slettet. Dette 

betyder dog ikke, at hele selskabet bliver slettet, og der kan derfor godt være selskaber, hvor 

der er input til regressionsmodellen for 2006, 2007 og 2009. Umiddelbart er der ingen risiko 

forbundet med dette, fordi data ikke behøver at være sammenhængende over tid for at give et 

retvisende billede af sammenhængen imellem gældsandel og forskellige faktorer.  

Som konsekvens af at det for at udføre en regressionsmodel har været nødvendigt, som 

tidligere nævnt at udelade selskaber, hvor at data ikke har været fuldkomne, svinger 

datamængden alt efter, hvilken analyse at denne skal anvendes til. Der er ikke umiddelbart 

noget problem med dette, fordi der ikke udføres sammenfattende analyse, hvor både 

gældsandelen og regressionsmodellen analyseres på samme tid.  

På trods af de relativt frie grænser for hvornår et selskab bliver medtaget i datamaterialet og 

anvendt i analysen, er der en række selskaber, som ellers fremgår af børslisterne, som det har 

været nødvendigt at udelade helt fra datamaterialet, både hvad angår den deskriptive statistik, 

                                                           
54

 På trods af at First North først åbnede i 2006, kan selskaberne fortsat godt have været noteret på andre 

markedspladser. Som vi ser i afsnittet omkring First North (appendiks G), fandtes der i Sverige tidligere en 

markedsplads ved navn Nya Marknadan, hvor nogle af de selskaber, der nu er noteret på den svenske del af First 

North, kan have været noteret.  
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og hvad angår data til regressionsanalysen
55

. Dette har typisk været som følge af, at data ikke 

har været tilgængelige i Datastream, at selskabet er noteret på markedspladserne inden for det 

seneste år, eller at selskabe, som følge af dårlige performance/konkurs reelt ikke bliver 

handlet på børsen
56

. Man kunne have forsøgt at genskabe data for de selskaber, som af den 

ene eller anden grund ikke findes i Datastream, ved hjælp af data fra regnskaber. Risikoen for, 

at det ikke er de korrekte data der bliver medtaget, vil dog blive markant forøget i forhold til 

blot at supplere med enkelte data, jf. tidligere, og derfor er denne metode ikke blevet anvendt. 

Samtidig vil grunden til, at der ikke findes data for selskabet i Datastream, også typisk hænge 

sammen med, at der er problemer med data, oftest enten som følge af manglende mængde af 

data eller som følge af ujævnheder med data. Derfor ville mange af selskaberne højst 

sandsynligt være blevet udeladt fra datamaterialet under alle omstændigheder, hvorfor det 

ikke anses for problematisk at udelade disse selskaber.  

 

Udeladelsen af selskaber sætter dog fokus på nogle generelle problemer i forbindelse med 

større datamængder. Således vil man oftest opleve en vis grad af både survivorship bias og 

selection bias i forbindelse med datamaterialet. Selection bias kan forekomme i mange 

forskellige henseender, typisk i forbindelse med udvælgelse af f.eks. population og 

tidsinterval. Netop problemer i forbindelse med udvælgelse af population bliver forsøgt 

undgået ved også at medtage helt nynoterede selskaber. Således er det ikke usandsynligt, at 

der vil være forskel i f.eks. gældsandel, alt efter om man ser på helt unge selskaber eller lidt 

ældre selskaber. Ved at medtage alle selskaber fra First North forhindrer man dermed, at 

denne bias opstår
57

. Bias i forbindelse med tidsinterval kan opstå som følge af, at man vælger 

sin tidsperiode, således at man ikke får både gode og dårlige perioder med i sit datamateriale. 

Dette forsøges at blive undgået for OMX ved at anvende en så forholdsvis lang periode, som 

15 år vil være. Det viser sig således også, at vi i denne periode opnår data som for både gode 

og dårlige perioder
58

. For First North derimod er der ingen tvivl om, at der har været tale om 

selection bias i forbindelse med valg af tidsinterval. Således ser vi, at data for First North for 

de flestes vedkommende er fra en dårlig periode. First Norths alder sætter dog naturlige 

begrænsninger for, hvorvidt vi kan undgå denne bias, og derfor er det også kun muligt at 
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 For fuldstændig liste over disse selskaber, se bilag 10 
56

 Der findes flere eksempler, især på First North, på selskaber, der handles til en kurs imellem 0,01 og 0,05 og 

som reelt blot fortsat er noteret, mens en eventuelt virksomhedsnedlukning pågår.  
57

 Der vil dog højest sandsynligt være en uundgåelig naturlig bias imod unge nynoterede selskaber ifm. First 

North i og med, at denne ikke har eksisteret over længere tid.   
58

 Således har der i perioden både været IT-boblen med efterfølgende nedtur (til dels i forbindelse med 11. 

september 2001) og opsvinget frem imod finanskrisens udbrud omkring vinteren 2008.  
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konstatere, at det er et af de vilkår, som vores analyse af datamaterialet er underlagt, og som 

vi skal være opmærksomme på i forbindelse med konklusioner.  

Den anden bias, survivorship, er ligeledes forekommende i forbindelse med vores 

datamateriale. Survivorship bias er et udtryk for det problem, der ligger i at selskaberne, der 

indgår i analysen, vil være de selskaber, som rent faktisk har overlevet frem til tidsintervallets 

slutning. Selskaber som i løbet af perioden ikke længere bliver handlet på markedspladserne, 

som følge af konkurs, opkøb/fusion eller afnotering, vil således ikke fremgå af datamaterialet. 

Dette er et problem, fordi man dermed mister en række virksomheder, som typisk har nogle 

andre karakteristika end de virksomheder, som fortsat er noteret til handel.  For datamaterialet 

i denne opgave er survivorship bias også et problem, da der også i denne opgaves 

datamateriale er en række virksomheder, som er forsvundet fra markedspladserne i løbet af 

perioden, og som derfor ikke indgår. Problemet er især interessant, når man ser på konkurser, 

fordi det typisk vil være forbundet med en højere gældsandel, hvilket fører til, at der er risiko 

for, at gældsandelen er undervurderet i forhold til, hvad den reelt har været for den undersøgte 

periode. Dette ville ikke være videre problematisk, såfremt man kunne antage, at der er tale 

om, at konkurstendensen for henholdsvis OMX og First North er relativt ens. Som vi senere 

vil se, har der dog været en forskel på, hvor stor en procentdel der er gået konkurs, og hvor 

First North således har haft en højere andel af konkurser end tilfældet er for OMX. 

Konsekvensen af dette er alt andet lige, at det må antages, at gældsandelen - set over hele 

perioden - er undervurderet i forhold til First North. Løsningen på dette ville ultimativt være 

at medtage alle selskaber på trods af afnotering, men i lighed med tidligere er det vurderet, at 

dette vil indebære for stor risiko i forhold til fejl i datamaterialet
59

. Dermed bliver det også et 

problem, som der ikke umiddelbart er noget at gøre ved, men som gør, at vi skal være 

opmærksomme på dette i forbindelse med vores konklusioner på de efterfølgende analyser.  

Alt i alt kan man altså konkludere, at der er nogle problemer i forhold til datamaterialet, men 

at der er i videst muligt omfang er taget højde for dette, og at i de situationer, hvor der ikke er, 

vil konsekvensen være, at man skal medtage eventuelle forbehold i sine konklusioner.  
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 Det er således ikke umiddelbart muligt at finde disse selskaber i Datastream, hvorfor en rekonstruktion af data 

for disse selskaber vil kræve en analyse af gamle regnskaber.  
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6. Kapitalstrukturen for danske børsnoterede selskaber og for 

First North noterede selskaber 

Efter at have gennemgået den teori, som er interessant i forbindelse med vores analyse, og 

som kan anvendes til at forklare eventuelle forskelle imellem danske børsnoterede selskaber 

og First North noterede selskaber, fortsætter vi opgaven med at se på, hvordan 

kapitalstrukturen har været for både de danske børsnoterede selskaber og for de First North 

noterede selskaber. Afsnittet vil således være en gennemgang af først og fremmest de 

forskellige mål for kapitalstruktur, som er gennemgået i appendiks F, præsenteret ved hjælp af 

deskriptiv statistik i form af median, gennemsnit, minimum- og maksimumværdier og øvre og 

nedre kvartil. Samtidig vil vi kort kommentere på de forskelle, som der måtte være de 

forskellige mål imellem.  

Som tidligere nævnt i afsnittet omkring datamateriale er banker og lignende finansielle 

virksomheder blevet udeladt fra den gennemgående analyse, fordi der f.eks. ikke er data for 

kortfristede aktiver og kortfristede forpligtelser
60

. Dette betyder dog ikke, at det ikke vil være 

interessant at se på, hvordan kapitalstrukturen er for disse selskaber, hvorfor dette også vil 

blive gennemgået i det kommende afsnit. Samtidig vil det også give et fuldstændigt billede af, 

hvordan kapitalstrukturen er for danske børsnoterede selskaber.  

Udover at der vil blive fokuseret på det overordnede billede, vil der også blive præsenteret 

opdelinger i branche, som vil være med til at give et mere nuanceret billede af 

kapitalstrukturen, samtidig med at det vil skabe grobund for den videre diskussion omkring 

hvilke aspekter, som spiller ind på de eventuelle forskelle, som der er imellem danske 

børsnoterede selskaber og selskaber noteret på First North.  

Hoveddataene vil dels blive præsenteret for en samlet periode på 15 år, men vil derudover 

også blive præsenteret for perioden 2006-2009, som er den periode, hvor First North 

selskaberne for alvor har deres udbredelse
61

. Hvor den15-årige periode således vil være mest 

relevant i forbindelse med de danske børsnoterede selskaber, således at man får en 

præsentation af, hvordan kapitalstrukturen ser ud for danske selskaber, vil den 4-årige periode 

gøre, at sammenligningen i forhold til First North bliver mere relevant
62

.  
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 Der er dog en række virksomheder, som karakteriseres af OMX som værende i gruppen Finans, som 

medtages, da det er muligt at finde data i alle de kategorier, som anvendes i opgavens analyse, og som ikke 

samtidig er præget af usammenlignelige omstændigheder i forhold til de øvrige selskaber. 
61

 Som tidligere nævnt blev den danske del af First North introduceret i 2006, hvorimod den svenske del går 

noget længere tilbage, dog under et andet navn. 
62

 Senere i opgaven, i afsnittet omhandlende kapitalstrukturens udvikling, vil vi foretage en mere dybdegående 

analyse af kapitalstrukturen for de enkelte år, hvorfor denne udvikling først vil blive præsenteret der.   
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Vi starter med at se på, hvordan kapitalstrukturen ser ud for de danske børsnoterede selskaber, 

som præsenteres i den nedenstående tabel
63

.  

OMX 1995-
2009 

Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale 
forpligtelser/totale 
aktiver 

Totale 
forpligtelser/market 
capitalization 

Median 0,24 0,25 0,54 0,43 

Average 0,26 0,28 0,51 0,42 

Maksimum 0,82 0,88 1,16 0,90 

Minimum 0,00 0,00 0,04 0,01 

Øvre kvartil 0,39 0,46 0,66 0,61 
Nedre 
kvartil 0,09 0,07 0,37 0,22 

Std. Afv. 0,19 0,24 0,22 0,23 

     

OMX 2006-
2009 

Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale 
forpligtelser/totale 
aktiver 

Totale 
forpligtelser/market 
capitalization 

Median 0,22 0,17 0,51 0,35 

Average 0,25 0,26 0,50 0,38 

Maksimum 0,82 0,88 1,16 0,90 

Minimum 0,00 0,00 0,04 0,01 

Øvre kvartil 0,39 0,42 0,66 0,56 
Nedre 
kvartil 0,06 0,04 0,32 0,15 

Std. Afv. 0,22 0,25 0,23 0,25 
Tabel 1, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der ikke de store forskelle imellem perioderne 1995-

2009 og 2006-2009, når man ser på bl.a. gennemsnit og median for hhv. Gæld/totale aktiver 

og Totale forpligtelser/totale aktiver, hvilket egentligt også er relativt forventet, da disse 

nøgletal ikke er påvirket af andet end virksomhedernes valg af gældsandel og selskabets egen 

performance (i form af EBIT og lign.). Derimod ser vi, at der er en vis forskel i perioderne, 

når man ser på hhv. Gæld/market capitalization og Totale forpligtelser/market capitalization, 

hvilket også er relativt forventeligt, da man i disse nøgletal medtager markedets forventninger 

til virksomheden og altså ikke udelukkende ser på de ting, som virksomheden selv kan styre. 

Således vil kursen selvfølgelig spille en stor rolle i forhold til nøgletallet, hvilket altså 

afspejler sig i disse tilfælde. Det er dog interessante nøgletal, fordi de giver et udtryk for, hvor 
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 I denne og de følgende tabeller er der blevet anvendt winsorizing på data. Dette betyder, at outliers bliver 

erstattet af den k’te og 1-k’te fraktil, hvor k i denne opgave er sat til 1 %. Dermed sikrer man sig, at spredningen 

og standardafvigelsen bliver mindsket, hvorved man får et datamateriale, som er mere relevant i forhold til 

analyse og diskussion af generelle teorier.  
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stor en gæld eller totale forpligtelser der er i forhold til, hvad markedet forventer at værdien af 

virksomheden.  

Hvis man derudover skal se lidt på tallene, ser vi allerede nu, at der er en relativ markant 

forskel på, om man anvender gæld eller totale forpligtelser som et udtryk for 

kapitalstrukturen. Således ser vi, at hvor gæld gennemsnitligt kun udgør lidt over ¼ af totale 

aktiver, udgør totale forpligtelser gennemsnitligt ca. halvdelen af totale aktiver. Man får altså 

vidt forskellige udtryk for kapitalstrukturen afhængigt af, hvilket mål man anvender.  

Et sidste aspekt, som det ligeledes vil være interessant at beskæftige sig med i denne omgang, 

ligger i kvartilerne for de forskellige nøgletal samt standardafvigelsen. Således ser vi, at der 

ikke er en enorm spredning på nogle af de fire nøgletal. Der er dog en række interessante 

observationer i forbindelse med disse. Således ser vi, at der generelt er en lille højrevridning i 

forbindelse med alle 4 nøgletal, hvilket indikerer, at der er flere virksomheder, som har et lavt 

mål for kapitalstruktur, end gennemsnittet umiddelbart indikerer. Samtidig ser vi også, at 

gennemsnittet for 3 af de 4 nøgletal (Totale forpigtelser/Totale aktiver er undtagelsen) er 

højere end medianen, hvilket indikerer, at selv efter at vi har foretaget winsorizing, er der 

nogle høje observationer, som trækker gennemsnittet op.  

 

Efter at have set på hvordan den deskriptive statistik i forhold til kapitalstruktur ser ud for de 

danske børsnoterede selskaber, samt kommenteret på betydningen af denne, vil vi nu se på, 

hvordan den tilsvarende er for selskaber noteret på First North. I lighed med ovenstående 

afsnit bliver den deskriptive statistik præsenteret i følgende tabel
64

. 

 

First North 
1995-2009 

Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale 
forpligtelser/totale 
aktiver 

Totale 
forpligtelser/market 
capitalization 

Median 0,09 0,06 0,49 0,29 

Average 0,14 0,17 0,49 0,34 

Maksimum 0,82 0,91 1,09 0,92 

Minimum 0,00 0,00 0,01 0,00 

Øvre kvartil 0,22 0,26 0,68 0,49 

Nedre kvartil 0,00 0,00 0,29 0,14 

Std. Afv. 0,18 0,23 0,26 0,24 
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 Som tidligere nævnt er der også foretaget winsorizing på datagrundlaget for denne tabel.  
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First North 
2006-2009 

Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale 
forpligtelser/totale 
aktiver 

Totale 
forpligtelser/market 
capitalization 

Median 0,09 0,07 0,45 0,31 

Average 0,15 0,17 0,47 0,34 

Maksimum 0,82 0,91 1,09 0,92 

Minimum 0,00 0,00 0,01 0,00 

Std. Afv. 0,18 0,23 0,25 0,24 
Tabel 2, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Når man ser på de ovenstående tal, ser vi igen, at der ikke er den store forskel på tallene i hele 

15-års perioden og tallene i 4-års perioden, hvilket selvfølgelig også er forventeligt, da de 

fleste First North selskaber ikke har tal meget længere tilbage end 2004/2005.  

I lighed med tallene for de danske børsnoterede selskaber, ser vi, at der er en relativt stor 

forskel i tallene imellem de regnskabsbaserede og markedsbaserede mål for kapitalstruktur. 

Således ser vi, at gælden/de totale forpligtelser er markant højere, når man sammenligner med 

markedsværdien, frem for når man sammenligner med den bogførte værdi af totale aktiver. 

Ligeledes ser vi, at der er stor forskel på, hvorvidt man udelukkende karakteriserer 

kapitalstrukturen vha. gæld, eller om man ser på totale forpligtelser. Gennemsnittet for 

gæld/totale aktiver er på 0,15 mens totale forpligtelser er på 0,47. Der er altså igen en markant 

forskel på, hvorvidt man medregner ikke-finansielle forpligtelser i kapitalstrukturen.  

Hvis man ser på den øvre og nedre kvartil for First North selskaberne, springer et interessant 

aspekt i øjnene. I lighed med for de danske børsnoterede selskaber er gennemsnittet for de 4 

kapitalstrukturmål højere end medianen, hvilket igen indikerer, at der er relativt flere høje 

observationer, der trækker gennemsnittet op. I modsætning til de danske børsnoterede 

selskaber ser vi dog også at fordelingen af kapitalstrukturen er venstreskæv. 

Det mest interessante er dog den forskel, som der er i kapitalstrukturmålene imellem de 

danske børsnoterede selskaber og de First North noterede selskaber. Således ser vi i 

nedenstående figur, hvordan der er endog relativ stor forskel de to selskabsklasser imellem, 

når man ser på hhv. median og gennemsnit.  

Forskel imellem OMX og 
First North 2006-2009 

Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale 
forpligtelser/
totale aktiver 

Totale 
forpligtelser/market 
capitalization 

Median 0,13 0,11 0,06 0,04 

Average 0,12 0,08 0,05 0,04 
Tabel 3, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Som det fremgår af ovenstående, er der tale om ret markante afvigelser (også hvis man ser på 

det rent procentmæssigt), både når man ser på de regnskabsbaserede og markedsbaserede 
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kapitalstrukturmål. Således ser vi f.eks., at gæld gennemsnitligt udgør 12 procentpoint mere af 

de totale aktiver for børsnoterede selskaber i Danmark end for selskaber noteret på First 

North, mens at forskellen imellem de øvrige kapitalstrukturmål er noget lavere, dog er alle 4 

højere for OMX end for First North. Det er disse forskelle i kapitalstruktur, som vil blive 

undersøgt i den følgende analyse og diskussion.  

 

Inden vi påbegynder denne diskussion, vil det dog være interessant at bryde de ovenstående 

tal ned i yderligere underkategorier for på den måde at skabe en bedre forståelse bag tallene. 

Derfor vil vi i det følgende se på, hvordan kapitalstrukturen ser ud, hvis man inddeler 

selskaberne i brancher
65

. Der er ikke som sådan noget gennemgående mønster for, at First 

North typisk har flest selskaber i en gruppe eller ingen selskaber i andre grupper, hvorfor det 

ikke er muligt at udlede forskelle imellem de danske børsnoterede selskaber og First North i 

forbindelse med brancheinddeling. Derfor vil det i det følgende afsnit også udelukkende blive 

diskuteret, hvordan kapitalstrukturen som helhed bliver påvirket af brancheinddeling, og 

hvilke hovedtræk som kan skyldes dette.  

Af den nedenstående tabel ser vi, hvordan kapitalstrukturen fordeler sig på de forskellige 

brancher for de danske børsnoterede selskaber
66

. 

OMX 2006-2009 
Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale 
forpligtelser/totale 
aktiver 

Totale 
forpligtelser/market 
capitalization 

Finans 
    Median 0,52 0,50 0,68 0,58 

Average 0,51 0,52 0,66 0,59 

Forbrugsgoder 
    Median 0,25 0,15 0,47 0,33 

Average 0,29 0,27 0,52 0,38 

Industri 
    Median 0,28 0,29 0,58 0,46 

Average 0,24 0,28 0,53 0,44 

Informationsteknologi 
   Median 0,06 0,02 0,37 0,17 

Average 0,10 0,09 0,38 0,24 

Konsumentvarer 
    Median 0,28 0,31 0,50 0,44 

Average 0,26 0,28 0,49 0,42 

 
                                                               

65
 Brancheinddelingen vil blive foretaget ud fra den kategorisering af de enkelte aktier, som allerede findes på 

OMX Nordic Exchanges hjemmeside, http://www.nasdaqomxnordic.com/  
66

 En del artikler argumenterer for at Industrien har stor indflydelse på kapitalstrukturen herunder MacKay og 

Phillips (2005) 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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Materialer 

Median 0,32 0,36 0,56 0,50 

Average 0,30 0,36 0,50 0,45 

Sundhedspleje 
    Median 0,11 0,05 0,32 0,14 

Average 0,17 0,08 0,36 0,17 
Tabel 467, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Det, som straks springer i øjnene i ovenstående tabel, er, at der er relativ stor forskel på, hvor 

stor de forskellige branchers kapitalstrukturmål er, både når man ser på regnskabsbaserede- og 

markedsbaserede mål. Således ser vi, at gennemsnittet for samtlige kapitalstrukturmål er 

højest for gruppen finans, mens at gruppen informationsteknologi har det laveste gennemsnit i 

de regnskabsbaserede mål, mens at det er sundhedspleje, som ligger lavest, når man ser på de 

markedsbaserede mål. Der imellem ligger de øvrige grupper, som alle afviger i større eller 

mindre grad fra hinanden, således at der jf. tabellen ikke har været nogle grupper af selskaber, 

som i perioden 2006-2009 har haft det samme niveau for kapitalstruktur som øvrige grupper 

af selskaber. Tilmed er spredningen imellem de forskellige grupper af selskaber relativ stor, 

således at det ikke er, fordi der blot er tale om få afvigelser, men at der reelt må være tale om, 

at de forskellige branchekarakteristika har en relativ stor indflydelse på kapitalstrukturen. 

Billedet. som tegnede sig i forhold til de danske børsnoterede selskaber, bekræftes yderligere, 

når man ser på, hvordan det ser ud for de selskaber, der er noteret på First North. Således 

viser nedenstående tabel, hvordan kapitalstrukturen ser ud for de forskellige brancher på First 

North.  

First North 2006-2009 
Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale 
forpligtelser/
totale aktiver 

Totale 
forpligtelser/market 
capitalization 

Finans         

Median 0,26 0,46 0,55 0,49 

Average 0,33 0,42 0,53 0,51 

Forbrugsgoder 
    Median 0,06 0,04 0,53 0,25 

Average 0,14 0,15 0,49 0,33 

Industri         

Median 0,16 0,13 0,43 0,34 

Average 0,20 0,23 0,51 0,37 

Informationsteknologi 
    Median 0,06 0,04 0,48 0,31 

Average 0,11 0,12 0,46 0,33 
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 Kategorierne, Energi og telekommunikation er udeladt af tabellen, fordi disse ikke har det nødvendige 

statistiske grundlag til at kunne bære en analyse i forhold til andre brancher, således fandtes der for First North 

kun 2 selskaber i energi og 1 selskab i telekommunikation. 
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Sundhedspleje 
    Median 0,10 0,06 0,38 0,30 

Average 0,11 0,10 0,43 0,27 
Tabel 568, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Igen ser vi, at det er gruppen finans, som har den højeste andel af gæld/forpligtelser, både når 

man ser på de regnskabs- og de markedsbaserede kapitalstrukturmål, samtidig med at 

informationsteknologi og sundhedspleje ligeledes i lighed med de tidligere resultater har den 

laveste andel af gæld/forpligtelser. Et andet interessant aspekt, som fremkommer ved at 

sammenholde brancheinddelingen for hhv. OMX og First North, er, at vi ser, at det 

gennemgående mønster fra den totale oversigt, at gældsandel/forpligtelser er lavere for First 

North end for OMX, overordnet går igen for de fleste af kapitalstrukturmålene i alle 

industrier. Således ser vi, at det er kun ved et fåtal af de forskellige nøgletal, at det ikke er 

nøgletallet for OMX, som er det højeste, og at i disse tilfælde er forskellen imellem de to 

børser relativt lille. Dette underbygger, at der må være en række generelle forskelle imellem 

selskaberne på OMX og selskaberne på First North, og at det således ikke kun er for en lille 

gruppe af selskaber i en specifik branche, at man oplever forskelle i kapitalstrukturen. Dette 

underbygger vores analyse i senere afsnit af, hvordan forskelle i f.eks. risiko, indtjening mv. 

har relevans for kapitalstrukturen.  

Det er interessant at se kort på, hvorfor der er denne forskel imellem de forskellige brancher. 

Som tidligere nævnt må der således være tale om, at de forskellige brancher har nogle 

regnskabsmæssige karakteristika, som gør at kapitalstrukturen bliver, som den gør. Dette 

underbygges ligeledes af diverse artikler, heriblandt Masulis (1988), som sammenfatter 

forskellige empiriske studier og konkluderer, at industrien har en indflydelse på andelen af 

gæld som følge af, at der de forskellige industrier imellem vil være forskel på f.eks., hvor tit 

der forekommer konkurser. Derudover kan man også argumentere for, at der er forskelle på 

industrierne i en del af de regnskabstal og andre nøgletal, som kan have indflydelse på, 

hvordan kapitalstrukturen ser ud, f.eks. andelen af faste aktiver og vækstmuligheder
69

. 

Således ser man f.eks., at mange af de selskaber, der ligger i gruppen finans, er 

ejendomsselskaber, som netop er kendetegnet ved at have mange faste aktiver, som kan 

belånes til noget nær 100 %. Dette giver sig også udtryk ved, at det for både de danske 
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 Kategorierne, Energi, Materiale og telekommunikation er udeladt af tabellen, fordi disse ikke har det 

nødvendige statistiske grundlag til at kunne bære en analyse i forhold til andre brancher, således fandtes der for 

First North kun 1 selskab i energi, 3 selskaber i materiale og 2 selskaber i telekommunikation.  
69

 Diskussionen af industriers kapitalstruktur i forhold til hinanden kunne nemt blive ganske omfattende, men 

den vil i dette tilfælde kun kort blive berørt, ligesom argumentationen ikke i synderlig grad vil blive underbygget 

af tal.  
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børsnoterede selskaber og First North er denne gruppe, som har den højeste gældsandel. 

Samtidig ser man også i den anden ende af skalaen, at sundhedspleje netop oftest er 

kendetegnet ved en meget lav andel af aktiver, fordi selskabets værdi oftest dækker over en 

stor del af forhåbninger til fremtidige produkter (udviklingsprojekter under udførelse), 

patenter, licenser mv. dvs. immaterielle anlægsaktiver. Dette gør sig også gældende for 

informationsteknologi, hvor der også er en del selskaber, som kan have en stor del af deres 

aktiver, som opgøres som immaterielle anlægsaktiver, i form af f.eks. IT-projekter, licenser til 

programmer mm
70

.  

Ser man samtidig på vækstmuligheder, som - jf. det tidligere teoriafsnit - burde føre til en 

lavere gældsandel for virksomheder med høje vækstmuligheder, tegner der sig umiddelbart et 

lignende billede. Således vil der i f.eks. sundhedspleje og informationsteknologi forventes at 

være en del udviklingsselskaber, som endnu ikke har fået eller kun har få produkter på 

markedet og derfor har betydelige vækstmuligheder. Ligeledes ser man også, at f.eks. 

industri, forbrugsgoder eller konsumentvarer, hvor der oftest er tale om mere moderate 

vækstmuligheder, ligger med en noget højere gældsandel end sundhedspleje og 

informationsteknologi. Resultaterne er selvfølgelig ikke entydige
71

, ligesom argumenterne 

ikke er fuldstændige, men alligevel er der tegningen af, at forskellige industrier som følge af 

industrikarakteristika har forskellige kapitalstrukturer.  

Efter at have set på de forskellige brancher vil det være interessant kort at se på, hvordan det 

ser ud for den branche, som er blevet udeladt fra den gennemgående analyse, banker og 

lignende
72

. Den deskriptive statistik for denne gruppe bliver præsenteret i nedenstående tabel, 

som både dækker over hele 15-års perioden og den 4-årige periode til sammenligning med 

First North. 

Banker og lign. 
(OMX) 1995-2009 

Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale 
forpligtelser/totale 
aktiver 

Totale 
forpligtelser/market 
capitalization 

Median 0,18 0,52 0,87 0,86 

Average 0,25 0,49 0,79 0,78 

Maksimum 0,85 0,95 0,97 0,98 

Minimum 0,00 0,00 0,01 0,02 

Øvre kvartil 0,37 0,71 0,90 0,91 

Nedre kvartil 0,07 0,29 0,77 0,74 

Std. Afv.  0,22 0,27 0,20 0,21 
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 Jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, http://www.oav.dk/sw8667.asp  
71

 Således er der heller ikke tale, om at samtlige virksomheder i de forskellige industrier bærer disse 

karakteristika, og der kan således sagtens være tale om endog meget store afvigelser de enkelte virksomheder 

imellem, men industrierne som helhed bærer de nævnte karakteristika 
72

 Hvor lignende dækker over f.eks. forsikringsselskaber, investeringsselskaber mv. 

http://www.oav.dk/sw8667.asp
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Banker og lign. 
(OMX) 1995-2009 

Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale 
forpligtelser/totale 
aktiver 

Totale 
forpligtelser/market 
capitalization 

Median 0,29 0,63 0,86 0,83 

Average 0,32 0,55 0,77 0,75 

Maksimum 0,85 0,95 0,97 0,98 

Minimum 0,00 0,00 0,01 0,02 

Øvre Kvartil 0,42 0,77 0,90 0,91 

Nedre Kvartil 0,15 0,35 0,74 0,67 

Std. Afv.  0,23 0,29 0,22 0,23 
Tabel 6, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Som det fremgår af ovenstående tabel, har banker og lignende en relativ høj gældsandel i 

forhold til de øvrige brancher, som er repræsenteret på OMX og First North. Samtidig ligger 

gennemsnittet over de gennemsnit, vi så for hhv. OMX og First North, både når man ser på 

den totale 15-årige periode, og når man ser på den 4-årige periode. Dette gælder for alle fire 

mål for kapitalstruktur og er således uafhængigt af, hvorvidt man ser på regnskabs- eller 

markedsbaserede kapitalstrukturmål. Hvis man kort skal se på de ovenstående tal, er det især 

interessant at se på spredningen omkring totale forpligtelser i forhold til totale aktiver, hvor vi 

ser, at både den øvre og den nedre kvartil for den 15-årige og den 4-årige periode ligger meget 

højt, således at 75 % af observationerne ligger over 0,75. Dette stemmer også overens med en 

undersøgelse, som Danmarks Nationalbank foretog i 2004, som viser, at ca. 90 % af 

bankernes kapital stammer fra forpligtelser (se bilag 1)
73

. Grunden til, at banker ligger så højt, 

kan findes i den simple grund, at det netop er deres forretning at låne penge ud og tilbyde folk 

penge for at indskyde penge. Således er det kun naturligt, at forpligtelserne er så høje for 

banker. Den eneste grund til, at andelen ikke er højere i forhold til de totale aktiver, skal 

findes i det faktum, at der fra statens side er sat en række krav op for, hvor stor en andel af 

virksomhedens kapitalgrundlag som skal udgøres af den ansvarlige kapital, dvs. egenkapital 

eller fremmedkapital, der har visse af egenkapitalens egenskaber
74

.  
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 Forklaringen på den lille forskel, der er fra Nationalbankens tal til vores, kan muligvis findes i, at der i vores 

undersøgelse ikke udelukkende fokuseres på banker, men at der, som tidligere nævnt, også medtages 

børsnoterede investeringsselskaber og forsikringsselskaber.  
74

 Jf. Nationalbanken, ”Bankers Kapitalstruktur” (2003), 

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/62e724fa745b6421c1256be5002b24a4/cef680e1d6f2eb

7cc1256d250025f3bb/$FILE/kap08.html  

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/62e724fa745b6421c1256be5002b24a4/cef680e1d6f2eb7cc1256d250025f3bb/$FILE/kap08.html
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/62e724fa745b6421c1256be5002b24a4/cef680e1d6f2eb7cc1256d250025f3bb/$FILE/kap08.html
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7. Forskelle i kapitalstruktur imellem OMX og First North 

Efter at have været igennem hvordan kapitalstrukturen generelt ser ud for henholdsvis OMX 

og First North, vil vi fortsætte med at se på, hvordan de observerede forskelle i kapitalstruktur 

imellem OMX og First North eventuelt vil kunne forklares. Dette vil vi gøre ved at anvende 

den tidligere nævnte teori og herigennem undersøge, hvorvidt de hypoteser, som blev 

formuleret i teoriafsnittet, bliver underbygget af det statistiske materiale.  

Hele formålet med det følgende afsnit er således at gennemføre en diskussion af, hvordan den 

observerede forskel imellem OMX og First North kan forklares ved hjælp af regression og 

almindelig finansiel forståelse og logik. Udgangspunktet for diskussionen vil være, at der er 

en reel forskel i de valgte nøgletal imellem, men dette vil selvfølgelig blive underbygget vha. 

deskriptiv statistik, således at hypoteserne bliver undersøgt på et validt grundlag. 

Som nævnt vil diskussionen tage udgangspunkt i en multipel regression, hvor alle de proxies, 

der blev nævnt i forbindelse med hypoteserne, vil indgå som forklarende variable. Vi ser, at 

den generelle model for en multipel regression kan beskrives ved hjælp af følgende formel.  

                                   

   er således den afhængige eller forklarede variabel,         er de uafhængige eller 

forklarende variable, mens i indekserer de n antal observationer
75

. Ovenstående regression er 

af den lineære form, og der vil således være en række forskellige robusthedstests, som kan 

udføres for at vurdere resultaternes styrke i forhold til endelige konklusioner, hvorfor disse til 

en hvis grad vil blive udført.  

Efter at have anvendt denne multiple regression på data for både OMX og First North vil vi 

diskutere og redegøre for, hvilke variable som kan være forklarende i forhold til 

kapitalstrukturen, samtidig med at vi vil diskutere, hvordan de to markeder adskiller sig fra 

hinanden. Efterfølgende vil hypoteserne blive diskuteret i forhold til de variable, som var 

forklarende for kapitalstrukturen, men også i forhold til de variable som ikke umiddelbart i 

vores model kan siges at være forklarende, men som alligevel kan have nogle interessante 

aspekter i forhold til forskellene imellem OMX og First North.  

 

Som vi så i forbindelse med den generelle model for multipel regression, kan man tilføje så 

mange variable, som man ønsker til den multiple regression. I vores tilfælde er der således i 
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 Jf. Greene (2000), s. 210 
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første omgang anvendt 9 forklarende variable, herunder et konstantled. Modellen kan derfor 

udtrykkes ved følgende formel. 

                                                         

                                            

Som det fremgår af ovenstående formel, er der, som tidligere nævnt nogle af variablene, som 

bliver målt ved hjælp af forskellige proxies. Umiddelbart er det ikke foreneligt at medtage to 

variable, som er udtryk for det samme, da det gør modellen mere upræcis, hvorfor vi er nødt 

til at undersøge, hvorvidt de forskellige variable reelt er proxy for den samme faktor. Der, 

hvor vi kommer tættest, er ved de to udtryk for størrelse (SIZE1 og SIZE2), hvor vi jf. bilag 2 

ser, at der for First North er en korrelation på ca. 0,7 for alle fire mål for kapitalstruktur, mens 

at korrelationen for OMX ligger på ca. 0,9 for alle fire mål for kapitalstruktur. Dette betyder, 

at det umiddelbart vil være mest korrekt at udelade den ene af de to proxies, fordi de gør 

regressionsmodellen ukorrekt. Det kan derudover kort nævnes, at der er relativ lav korrelation 

imellem de to øvrige par af variable, som skulle være proxy for det samme, PROFIT1 og 2 og 

RISIKO1 og 2. Således ser vi, at korrelationen imellem PROFIT1 og PROFIT2 ligger på ca. 

0,5 for OMX, mens den er endnu lavere for First North, hvor den kun er omkring 0,3. 

Korrelationen imellem RISIKO1 og RISIKO2 ligger for OMX omkring -0,1 mens niveauet 

for First North er nogenlunde det samme. Disse korrelationer åbner op for nogle interessante 

diskussioner om, hvorvidt profitabilitet og risiko reelt har indflydelse på kapitalstrukturen. 

Denne diskussion vil blive gennemført i forbindelse med gennemgangen af variablenes 

indflydelse på kapitalstrukturen senere i afsnittet.   

Argumentet for at udelade den ene af proxierne for størrelse underbygges yderligere, når man 

ser på multikollineariteten, som er et udtryk for, hvorvidt de forskellige variable kan forklares 

af de øvrige variable
76

. Således ser vi af nedenstående tabel, hvordan R
2
 dels er for hver enkel 

variabel for hhv. OMX og First North, når alle variable medtages, dels hvordan R
2
 er, når man 

fjerner variablen SIZE2
77

. 
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 For en uddybende gennemgang af multikollinearitet se appendiks E 
77

 Tabellen tager udgangspunkt i regressionsmodellerne med Totale forpligtelser/Market Capitalization som 

afhængig variabel, fordi, som vi senere vil se, dette er de regressioner, som giver det højeste R
2 
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Før udeladelse af 
SIZE2 Efter udeladelse af SIZE2 

Variabel OMX First North OMX First North 

R2 Tobin's q 0,04 0,11 0,03 0,11 

R2 Profitability 1 0,35 0,49 0,27 0,27 

R2 Profitability 2 0,46 0,34 0,46 0,31 

R2 SIZE1 0,84 0,78 0,20 0,37 

R2 SIZE2 0,83 0,73  -                      - 

R2 Risiko 1 0,15 0,22 0,15 0,21 

R2 Risiko 2 0,27 0,12 0,26 0,12 

R2 Tangibility 0,13 0,35 0,05 0,15 

R2 model 0,44 0,43 0,43 0,43 
Tabel 7, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Udgangspunktet for udeladelse af en variabel er, at den enkelte variabels R
2
 ikke må være 

større end R
2
 for hele modellen

78
. Således ser vi, at før udeladelsen af SIZE2 er R

2
 for både 

SIZE1 og SIZE2 større end R
2
 for hele modellen, mens efter udeladelse af SIZE er stort set 

alle variablenes R
2 

mindre end R
2 

for modellen
79

. Dermed vil vores fortsatte analyse af tallene 

også foregå uden SIZE2 som forklarende variabel, hvilket vil sige, at modellen nu udtrykkes 

ved denne formel. 

                                                         

                                   

 

For at estimere de forskellige variables beta-værdi, som jf. formelen for vores model er et 

udtryk for, hvilken sammenhæng der er imellem variablen og kapitalstrukturen, har vi 

anvendt Ordinary Least Square (OLS) metoden
80

. Resultaterne for alle fire udtryk for 

kapitalstrukturen fremgår af nedenstående tabel
81

. 
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 Jf. Greene (2000) s. 258, hvor det kommenteres at Klein (1962) anbefaler denne metode til bestemmelse af, 

hvorvidt multikollineariteten er alvorlig. 
79

 Vi ser, at R
2
 for PROFIT2 er marginalt større end R

2
 for modellen, men for at opnå et stort nok datamateriale 

udelades denne variabel ikke. Således ser vi også, at det kun er for OMX, at dette er tilfældet, hvorfor en 

udeladelse ville have konsekvenser for sammenligningen i forhold til First North.  
80

 For yderligere gennemgang af OLS se appendiks E, hvor teorien og sammenhængen imellem de forskellige 

formler gennemgås.  
81

 Som følge af heteroskedasticity og autocorrelation er der anvendt robust kovariansmatrice til bestemmelse af 

Var(b) og t-stat. For yderligere gennemgang af teorien omkring dette, samt resultaterne vedrørende analyse af 

data, se appendiks E 
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OMX 

OLS (Gæld/Totale 

aktiver) 

OLS (Gæld/Market 

capitalization) 

OLS (Totale forpligtelser/Totale 

aktiver) 

OLS (Totale forpligtelser/Market 

capitalization) 

     TOBIN -0,00956 -0,07647 -0,01074 -0,10292 

Var 0,00004 0,00005 0,00006 0,00006 

t-stat -1,43059 -11,06861 -1,43651 -13,09120 

PROFIT1 0,01353 0,01474 0,01674 0,01638 

Var 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

t-stat 4,64823 4,64613 4,82485 5,47024 

PROFIT2 -0,17929 -0,21924 -0,27862 -0,25510 

Var 0,00219 0,00231 0,00283 0,00267 

t-stat -3,83563 -4,56035 -5,23291 -4,93447 

SIZE1 0,01348 0,02088 0,03398 0,02667 

Var 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

t-stat 3,88201 5,48031 8,90944 7,98501 

RISIKO1 1,13164 0,98383 1,44376 1,01852 

Var 0,08900 0,08687 0,07911 0,06742 

t-stat 3,79333 3,33791 5,13307 3,92276 

RISIKO2 -0,00024 -0,00027 -0,00014 -0,00022 

Var 0,00000001 0,00000001 0,00000002 0,00000001 

t-stat -2,27054 -2,53418 -1,06990 -1,97822 

TANGIBILITY 0,21261 0,13162 0,03843 0,00602 

Var 0,00103 0,00119 0,00108 0,00084 

t-stat 6,61917 3,81373 1,16694 0,20746 

     R
2
 0,17 0,29 0,20 0,43 

Antal 

observationer 1273 1273 1303 1303 

 Tabel 8, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der relativ stor forskel i forklaringsgraden af 

modellen R
2
, alt efter hvilket mål for kapitalstruktur, man anvender. Den model med det 

højeste, totale forpligtelser/market capitalization, vil derfor blive anvendt i den videre analyse. 

Dette udelukker dog ikke, at de øvrige resultater også bliver anvendt. Således ser vi af 

ovenstående tabel, at for hovedparten af variablene er fortegnet det samme, ligesom 

størrelsesordenen på beta-værdien tilsvarende i nogle tilfælde er sammenlignelig. 

Hvis man kort skal kommentere på de forskellige R
2,

 er det åbenlyst, at vores modeller ikke 

umiddelbart forklarer udviklingen i kapitalstruktur perfekt. Dette ville være problematisk, 
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såfremt at hovedformålet med modellen er at argumentere for, hvilke variable der spiller ind 

på kapitalstrukturens udvikling. Dette er selvfølgelig også en del af formålet med at opstille 

modellen, men når dette er sagt, må det konstateres, at valget af variable, som tidligere nævnt, 

i langt højere grad er foretaget ud fra et kriterium om. hvor der kunne være forskelle imellem 

OMX og First North. Dette betyder også, at man ved at medtage yderligere faktorer i 

modellen, f.eks. hele aspektet omkring skat, afskrivninger mv.
82

, højest sandsynligt ville have 

haft muligheden for at opnå en højere forklaringsgrad.  

Hvis man skal se på, hvilke af de ovenstående variable, som er signifikante, dvs. hvilke af de 

ovenstående variable, som i dette tilfælde er signifikant forskellige fra 0, og som derfor ikke 

kan anvendes, ser vi af nedenstående tabel, hvilke værdier, at den numeriske værdi af den 

fundne t-ratio, skal være over for at den enkelte variabel kan karakteriseres som værende 

signifikant forskellig fra 0. 

Signifikansniveau 1,00 % 2,00 % 5,00 % 

t-fordeling 2,579631 2,329231 1,961798 
Tabel 9, Kilde: Egen tilvirkning83 

Således ser vi, at for vores regressionsmodel vedrørende totale forpligtelser/market 

capitalization er variablene TOBIN, PROFIT1, PROFIT2, SIZE1 og RISIKO1 alle signifikant 

forskellige fra 0 på 1 % niveau, mens at RISIKO2 er signifikant forskellig fra 0 på 5 % 

niveau. Dermed er alle 6 variable også forklarende for udviklingen for kapitalstruktur. Den 

eneste variabel, som ikke er signifikant forskellig på hverken 1, 2 eller 5 % niveau, er 

TANGIBILITY.  

Efter at have set på resultaterne for OMX er det interessant at se på, hvilke resultater der 

udspringer af den tilsvarende regressionsanalyse for First North. Således præsenterer den 

nedenstående tabel de tilsvarende beta-værdier, varianser og t-ratios for First North 

selskaberne
84

.  
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 Som iflg. afgrænsningen er blevet fravalgt i opgaven 
83

 Tallene for t-fordeling,     , hvor   er signifikansniveauet er fundet vha. opslag i excel, ved anvendelse af n = 

1303 og K = 9. 
84

 I lighed med tabellen for OMX er der blevet anvendt robust kovariansmatrice til bestemmelse af Var(b) og T-

stat. For yderligere gennemgang af dette, se appendiks E 
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First North 

OLS (Gæld/Totale 

aktiver) 

OLS (Gæld/Market 

capitalization) 

OLS (Totale forpligtelser/Totale 

aktiver) 

OLS (Totale forpligtelser/Market 

capitalization) 

     TOBIN -0,00244 -0,02372 0,00750 -0,04782 

Var 0,00001 0,00004 0,00005 0,00008 

t-stat -0,68069 -3,63394 1,11380 -5,45565 

PROFIT1 -0,00124 -0,00283 0,00186 -0,00107 

Var 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

t-stat -0,75699 -1,63345 1,02874 -0,86988 

PROFIT2 -0,03985 -0,04486 -0,22736 -0,10563 

Var 0,00047 0,00053 0,00135 0,00067 

t-stat -1,82935 -1,94970 -6,17962 -4,09528 

SIZE1 0,02781 0,04413 0,05971 0,05664 

Var 0,00003 0,00005 0,00004 0,00004 

t-stat 5,28515 6,25129 9,69721 9,00715 

RISIKO1 -0,24382 -0,24486 0,08965 0,04111 

Var 0,00923 0,00877 0,01244 0,00956 

t-stat -2,53753 -2,61499 0,80390 0,42058 

RISIKO2 -0,00001 -0,00001 -0,00001 -0,00001 

Var 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 

t-stat -1,66644 -0,80127 -0,68427 -1,16715 

TANGIBILITY 0,31676 0,33847 0,14608 0,21466 

Var 0,00210 0,00344 0,00230 0,00227 

t-stat 6,91867 5,76901 3,04524 4,50163 

     R
2
 0,27744 0,32582 0,25174 0,43045 

Antal 

observationer 364 364 372 372 

 Tabel 10, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det var tilfældet med tallene for OMX, ser vi for First North, at totale 

forpligtelser/market capitalization også er det kapitalstrukturmål, som giver den bedste 

forklaringsgrad målt ved R
2
, i forhold til de øvrige kapitalstrukturmål. Både pga. dette, men 

især for at holde en vis konsistens i forhold til sammenligningen med OMX, vil vores analyse 

hovedsageligt fokusere på resultaterne for denne regression. Dog vil vi i lighed med OMX 

kort gennemgå de øvrige regressionsmodellers resultater. For at kunne bestemme hvilke 

variable, som er signifikant forskellige fra 0, ser vi af nedenstående tabel de niveauer for t-
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fordeling, som anvendes til at bestemme, hvorvidt variablene er signifikant forskellige fra 0, 

på 1, 2 og 5 % signifikansniveau. 

Signifikansniveau 1,00 % 2,00 % 5,00 % 

t-fordeling 2,589403 2,336636 1,966503 
Tabel 11, Kilde: Egen tilvirkning85 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der ikke den store forskel i de t-værdier, som de 

fundne t-værdier i regressionsmodellen skal være over, for at der er tale om, at en variabel er 

signifikant forskellig fra 0. Således ser vi, at for vores regression i forhold til totale 

forpligtelser/market capitalization er der nogle variable, som er statistisk signifikante på 1 % 

niveau. Vi ser således, at TOBIN, PROFIT2, SIZE1 og TANGIBILITY alle har en |t-ratio| 

over 2,589. Samtidig er der dog ingen af de øvrige variable, som er statistisk signifikante på 

hverken 2 % eller 5 % niveau. Hvis man kort skal se på, hvordan resultaterne ser ud for de 

øvrige kapitalstrukturmål, er der ikke som sådan nogen gennemgående tendens. Således ser 

vi, at variablene TOBIN og SIZE1 ikke ville være statistisk signifikante.  

Hvad, der dog er langt mere interessant, er, når man ser på de forskelle, der er imellem hvilke 

variable, der har signifikant indflydelse på kapitalstrukturen, når man ser på OMX, og når 

man ser på First North. 

Variabel OMX First North Fortegn (OMX) Fortegn (First North) 

TOBIN Signifikant (1 %) Signifikant (1 %) - - 

PROFIT1 Signifikant (1 %) Ikke signifikant + - 

PROFIT2 Signifikant (1 %) Signifikant (1 %) - - 

SIZE1 Signifikant (1 %) Signifikant (1 %) + + 

RISIKO1 Signifikant (1 %) Ikke signifikant + + 

RISIKO2 Signifikant (5 %) Ikke signifikant - - 

TANGIBILITY Ikke signifikant Signifikant (1 %) + + 

Tabel 12, Kilde: Egen tilvirkning 

Vi ser, (opsummeret i ovenstående tabel), at de to markeder begge har det til fælles, at 

TOBIN, PROFIT2 og SIZE1 er tre variable, der er statistisk signifikante fra 0. Derudover er 

PROFIT1, SIZE2, RISIKO1 og RISIKO2 også signifikante for OMX i modsætning til First 

North, mens at TANGIBILITY også er signifikant for First North i modsætning til OMX. 

Samtidig er der også i visse tilfælde forskel de to markeder imellem, når man ser på 

variablenes fortegn. PROFIT1 har en positiv indvirkning på kapitalstrukturen for OMX, mens 

at det modsatte er tilfældet for First North. 
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 Tallene for t-fordeling,     , hvor   er signifikansniveauet er fundet vha. opslag i excel, ved anvendelse af n = 

372 og K = 9. 
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Efter at vi har set på, hvilke resultater der fremkommer i forbindelse med 

regressionsmodellerne, er det interessant at analysere, hvordan disse resultater stemmer 

overens med de hypoteser, som vi tidligere opstillede i forbindelse med gennemgangen af 

teori. Til brug for dette ser vi af nedenstående tabel et sammendrag af den beskrivende 

statistik for de 8 variable, som er blevet analyseret i forbindelse regressionen, og som sammen 

med regressionsresultaterne skal danne grundlaget for den videre diskussion vedrørende 

hypoteserne. 

1995-2009 
Median Average Standardafvigelse 

OMX First North OMX First North OMX First North 

TOBIN 1,22 1,45 1,68 2,12 1,34 2,22 

PROFIT1 0,11 0,03 -0,35 -1,83 3,17 8,03 

PROFIT2 0,12 0,02 0,08 -0,08 0,23 0,40 

SIZE1 13,47 10,76 13,40 10,58 2,29 2,08 

RISIKO1 0,0001 0,0018 0,0058 0,0269 0,0255 0,1015 

RISIKO2 3,90 -0,19 7,17 112,43 70,44 907,81 

TANGIBILITY 0,44 0,36 0,46 0,40 0,23 0,29 
Tabel 13, Kilde: Datastream (Egen tilvirkning)86 

Hvis man kort skal kommentere generelt på tabellen, inden den mere detaljerede diskussion 

vedrørende hypoteserne kan tage sin begyndelse, ser vi, at som udgangspunkt er der forskelle 

imellem størrelsesniveauet for henholdsvis OMX og First North på de forskellige variable. 

Dette er selvsagt både forventet og interessant. Forventet fordi mange af de variable, som 

bliver undersøgt, netop er foreneligt med de markedskarakteristika, som er en del af 

grundlaget i forhold til optagelse på hhv. OMX og First North, og interessant fordi det dermed 

er relevant at se på, hvorvidt de hypoteser, som er blevet formuleret, kan anvendes som 

forklaring på de tidligere fundne forskelle i kapitalstruktur imellem OMX og First North. 

Udgangspunktet for gennemgangen af alle hypoteserne er, som vi tidligere har set, at OMX 

har en højere gældsandel/ andel af totale forpligtelser i kapitalstrukturen, end vi ser hos First 

North. Således vil alle hypoteserne, som i første omgang blev formuleret uden at være 

specifikt rettet mod hverken OMX eller First North, tage udgangspunkt i, at dette er resultatet. 

 

Hvis vi starter med at se på den første hypotese, at jo højere konkursomkostninger et selskab 

har, jo lavere andel af kapitalstrukturen er gæld, er der en række interessante pointer, som kan 

diskuteres. Først og fremmest ser vi jf. tidligere gennemgang, at en proxy for 

                                                           
86

 For en fuldstændig oversigt over data for de forskellige variable, herunder minimum, maksimum, øvre kvartil 

og nedre kvartil se bilag 6 
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konkursomkostninger kan være den naturlige logaritme af omsætning. Vi ser, at variablen 

SIZE1 er signifikant forskellig fra 0 på 1 % niveau for både OMX og First North, ligesom for 

både OMX og First North har variablen positivt fortegn, således at en stigning i ln 

(omsætning) medfører en stigning i kapitalstrukturen. Samtidig ser vi også, at både når man 

ser på median og gennemsnit, er selskaberne noteret på OMX større end selskaberne noteret 

på First North. Sammenholder man dette med, hvad vi tidligere har konstateret, at 

gældsandelen er højere for OMX end den er for First North, kan man umiddelbart konkludere, 

at hypotesen holder stik. Som det også nævnes i formuleringen af hypotesen, er variablens 

størrelse ikke som sådan en specielt stærk indikator på, hvordan konkursomkostningerne ser 

ud, hvorfor det er nødvendigt at underbygge den umiddelbare konklusion med yderligere 

argumenter for, at First North har højere konkursomkostninger end OMX. Omkostningerne i 

forbindelse med konkurs vil være afhængige af sandsynligheden for, at virksomheden går 

konkurs, eller med andre ord, jo større risiko der er for konkurs, jo større vil 

konkursomkostningerne også være
87

. Som vi ser i forbindelse med den korte gennemgang af 

First North (se appendiks G), er det hovedsageligt små selskaber, der umiddelbart er mere 

risikobetonede, der er noterede, hvilket naturligt øger risikoen for konkurs. Dette underbygges 

også af, at siden den danske del af First North startede, er 3 ud af 26 selskaber, der har været 

eller er noteret på First North, gået konkurs
88

, svarende til at lidt over 10 % af de selskaber, 

der har været noteret på First North, er gået konkurs. Sammenholder man dette tal med 

tilsvarende tal for OMX, ser vi, at ”kun” lidt under 5 % af selskaberne på den ”almindelige” 

børs er gået konkurs. På baggrund af disse tal vil konkursomkostningerne altså alt andet lige 

være større for selskaber noteret på First North end for selskaber noteret på OMX.  

På baggrund af dels regressionsresultaterne, dels den deskriptive statistik og dels de 

yderligere argumenter, som er blevet præsenteret i det ovenstående, må man altså konkludere, 

at hypotesen omkring, at højere konkursomkostninger fører til lavere gældsandel, bliver 

bekræftet, når man ser på First North i forhold til OMX. 

 

Den anden hypotese, som blev formuleret, at jo højere vækstmuligheder et selskab har, jo 

mindre er gældsandelen i kapitalstrukturen, er blevet undersøgt ved hjælp af variablen 

TOBIN. Som det fremgår af tabel X, ser vi, at vores regressionsanalyse viser, at både for 

OMX og First North er variablen signifikant forskellig fra 0 på 1 % signifikansniveau, 

ligesom at fortegnet for både OMX og First North er negativt. Dette tyder således på, at der 
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 Jf. Altman (1984) 
88

 Jf. http://epn.dk/brancher/finans/article2150675.ece  

http://epn.dk/brancher/finans/article2150675.ece
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en negativ sammenhæng imellem vækstmuligheder og kapitalstruktur, præcis som forudsagt 

af vores hypotese. Hvad der dog er langt mere interessant er at se på den deskriptive statistik 

vedrørende Tobin’s q, som viser, at denne variabel er større for virksomhederne noteret på 

First North end for virksomhederne noteret på OMX, både når man ser på median og 

gennemsnit. Dermed kan det også umiddelbart konkluderes, at markedet ser større 

vækstmuligheder på First North, og at disse øgede vækstmuligheder kan være en af 

forklaringerne på, at gældsandelen er mindre for First North end for OMX. At markedet ser 

større vækstmuligheder for First North, er ikke umiddelbart nogen overraskende konklusion i 

og med, at First North netop er et marked for mindre vækstvirksomheder, men der er dog en 

række interessante pointer, som synliggøres af de bagvedliggende tal. Således ser vi først og 

fremmest, at der bag forskellen i niveauet for Tobin’s q skal medtages det faktum, at der, som 

vi senere vil se nærmere på, har været en forskel i kursudviklingen for markederne, således at 

First North er faldet ca. 30 procentpoint mere end OMX. Dette vil selvfølgelig have 

indflydelse på, hvordan variablen TOBIN udvikler sig, da der netop her ses på 

markedsværdier i forhold til bogførte værdier. Derudover er det samtidig også nærliggende at 

understrege, at der her er tale om en periode, hvor aktiekurserne gennemsnitligt er faldet, 

hvilket som regel vil ramme vækstvirksomheder hårdere, ligesom at disse også typisk vil 

kunne opleve større stigninger i positive markeder. Dette er selvfølgelig præmisserne for 

undersøgelse af First North, da dette marked netop ikke har eksisteret samtidig med en positiv 

udvikling i aktiemarkederne
89

, ligesom at en del af det større kursfald for First North netop 

skyldtes mindre vækstmuligheder. Det ændrer dog ikke på, at det højst sandsynligt ville skabe 

en større forskel i variablen TOBIN, såfremt der i den undersøgte periode havde været en 

mere jævn kursudvikling, eller at den store kursnedgang var blevet opvejet af en tilsvarende 

kursstigning. Samlet kunne det betyde, at en mere ”normal” kursudvikling ville have vist en 

mere markant underbyggelse af hypotesen.  

På baggrund af dels regressionsresultaterne, dels den deskriptive statistik og dels de 

yderligere argumenter, som er blevet præsenteret i det ovenstående, må man altså konkludere, 

at hypotesen om, at højere vækstmuligheder fører til lavere gældsandel, bliver bekræftet, når 

man ser på First North i forhold til OMX. 

 

                                                           
89

 Dette er selvfølgelig ikke 100 % korrekt, da nedturen på de globale markeder først startede omkring slutningen 

af 2007, og der frem til denne periode var stigende markedstendenser, men det ændrer ikke på, at First North 

generelt har fungeret i negative markeder, og at man ikke nåede at få særlig stor del af den eksplosive 

kursstigning, som man så i perioden 2002-2007 
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Den tredje hypotese, som blev formuleret, at jo større indtjening et selskab har, des mindre er 

gældsandelen, er blevet undersøgt ved hjælp af to forskellige variable, PROFIT1 og 

PROFIT2. Dette blev som tidligere nævnt gjort for at give en mere nuanceret diskussion 

omkring hypotesen, men samtidig skaber det også risikoen for, at der forekommer forskellige 

resultater vedrørende hypotesen. Således ser vi, at det er tilfældet for denne hypotese, hvor 

PROFIT1 er signifikant på 1 % niveau for OMX, mens at PROFIT1 ikke er signifikant for 

First North. Samtidig ser vi også, at PROFIT2 er signifikant på 1 % niveau for både OMX og 

First North. Problemet er dog, at hvor First North viser en negativ sammenhæng imellem 

profit og gældsandel, uanset om man ser på PROFIT1 eller PROFIT2, er der forskel i 

fortegnet for OMX. Således forudser PROFIT1 en positiv sammenhæng imellem profitabilitet 

og gældsandel, mens at PROFIT2 forudser en negativ sammenhæng. Det vil sige, at det 

skaber forskellige resultater for OMX afhængig af, om man ser på EBIT i forhold til 

omsætning eller i forhold til totale aktiver. Problemet ligger desuden i, at begge variable er 

statistisk signifikante, hvorfor ingen af de to kan afskrives vha. statistik, som der ville have 

været mulighed for, såfremt den ene havde været ikke signifikant. Spørgsmålet er selvklart, 

hvorfor der er denne forskel, når udgangspunktet e,r at de to variable skulle give ens 

resultater. En del af forklaringen kan findes, når man ser på, hvordan korrelationen imellem 

de to variable, jf. bilag 2, er. Korrelationsmatricen viser, at der for totale forpligtelser/market 

capitalization kun er en korrelation på 0,48 imellem PROFIT1 og 2. Dette indikerer, at der er 

tale om to forskellige indikatorer, og at de hver især er udtryk for en specifik måde at se 

profitabilitet på, samtidig med at det viser, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng 

imellem omsætning og totale aktiver. En del af forklaringen på forskellen i fortegn kan ligge 

i, at man ved at se på omsætning får et udtryk, som er langt mere varierende fra år til år, og 

som dermed også i langt højere grad kan være behæftet med usikkerhed omkring 

profitabiliteten. Således kan omsætningen være langt mere svingende fra år til år end totale 

aktiver, hvilket også afspejles, når man ser på standardafvigelsen for PROFIT1, som er langt 

større end standardafvigelsen for PROFIT2. Dette betyder, at det umiddelbart kan være 

relevant at tillægge større vægt på PROFIT2 variablen. Gør man dette, ser man, at dette 

underbygger hypotesen. Samtidig ser vi dog også, at gennemsnittet og medianen for 

PROFIT2 begge er større for OMX end for First North, hvilket sammenholdt med den lavere 

gældsandel for First North til dels ikke hænger sammen med hypotesen. Udgangspunktet for 

diskussionen er således, at denne negative sammenhæng imellem gældsandel og profitabilitet 

burde føre til, at First North, som følge af den lavere gældsandel, burde have en højere 

profitabilitet end OMX. Dette udgangspunkt er dog ikke 100 % korrekt, da man dermed 
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antager, at profitabilitet er den eneste variabel, der forklarer gældsandelen. Det er ikke 

utænkeligt, at den højere profitabilitet medfører lavere gældsandel for OMX end for First 

North, men at de øvrige variable i regressionen samtidig mindsker gældsandelen for First 

North endnu mere. Samlet kan det dog være svært at konkludere med absolut sikkerhed, at 

hypotesen er korrekt, fordi der netop er denne usikkerhed i forbindelse med, hvilken proxy 

man anvender, men det faktum, at 3 ud af 4 resultater viser, at der er en negativ sammenhæng 

imellem Profitabilitet og gældsandel sammenholdt med den ovenstående diskussion, tyder 

dog på. at dette i overensstemmelse med hypotesen også er tilfældet i forbindelse med 

datamaterialet. 

 

Den fjerde og den femte hypotese omhandlede, hvordan størrelsen på et selskab kunne være 

en forklarende faktor for gældsandelen i selskaber. Et større selskab vil ifølge denne hypotese 

have en større gældsandel end et mindre selskab, ligesom det mindre selskab ville have en 

større andel af kortsigtet gæld. I lighed med hypotesen for profitabilitet ser vi her, at de to mål 

for størrelse SIZE1 og SIZE2, før vi fjerner SIZE2, jf. bilag 3, giver forskellige resultater, når 

man ser på regressionen for OMX. Således ser vi, at begge variable er signifikante på 1 % 

niveau for OMX, mens at det kun er variablen SIZE1, som er signifikant på 1 % niveau for 

First North. Problemet er dog igen, at hvor begge variable for First North viser en positiv 

sammenhæng imellem størrelse og gældsandel, viser variablene for OMX derimod modsat 

fortegn. Da vi har udeladt variablen SIZE1, betyder det dog, at vi kan konkludere, at størrelse 

spiller ind på kapitalstrukturen. Dette bliver yderligere underbygget, når man ser på 

baggrunden for argumentet for, hvorfor der skulle være en forskel i konklusionen, alt efter om 

man ser på størrelse som et udtryk for omsætning eller antal aktiver. Som udgangspunkt går 

argumentationen på - for at større selskaber skulle have højere gældsandel - at det er billigere 

og nemmere for disse at optage gæld. Denne argumentation vil kun holde, såfremt udlåner 

vurderer, at låntager har mulighed for at betale renter og afdrag. Dette kræver indtægter, 

hvorfor det alt andet lige må være billigere og nemmere for et selskab, som har indtægter og 

omsætning, frem for et selskab, som nok har store aktiver, men som ikke har tilsvarende stor 

omsætning og indtjening. Dette kan være en forklaring på, at der er en positiv sammenhæng 

imellem den naturlige logaritme af omsætning og gældsandel, mens at der er en negativ 

sammenhæng imellem den naturlige logaritme af totale aktiver. Således kan man argumentere 

for, at i det givne eksempel, hvor man skal vurdere størrelse i forhold til gældsandel, giver det 

mere mening at se på ln(omsætning) som et udtryk for størrelse. Man kan indvende, at 

såfremt ovenstående var tilfældet, burde man også se denne forskel, når man ser på First 
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North. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at det er markant lavere tal, som vi ser for 

både omsætning og totale aktiver, og at selskaberne ikke på samme måde vil have muligheden 

for at gå ind og få bedre priser. Sammenholder man ovenstående med det faktum, at 

selskaberne på First North, jf. tabel X, er markant mindre, betyder det, at vi kan konkludere, 

at hypotesen omkring, at større selskaber har en større gældsandel, holder, samtidig med at de 

mindre selskaber på First North kan være en forklarende faktor for, at disse selskaber har en 

mindre gældsandel end selskaberne noteret på OMX.  

Hvis vi ser på den anden hypotese vedrørende gæld og størrelse, at mindre selskaber har en 

større andel af kortfristet gæld end større selskaber, ser vi jf. nedenstående tabel, at dette 

bliver underbygget af den deskriptive statistik for hhv. OMX og First North. 

1995-2009 
Median Average Standardafvigelse 

OMX First North OMX First North OMX First North 

Kortfristet gæld/Total gæld 0,37 0,39 0,42 0,47 0,30 0,39 
Tabel 14, Kilde: Datastream (Egen tilvirkning) 

Således ser vi, at både medianen og gennemsnittet for andelen af kortfristet gæld i forhold til 

total gæld er højere for First North. Dette er interessant, fordi det tilsyneladende underbygger, 

at selskaber på First North stilles over for ringere lånevilkår end selskaber noteret på OMX. 

Således er det ikke utænkeligt, at selskaberne har sværere ved at få lån med lang tidshorisont, 

hvorfor de er tvunget til at låne kortsigtet til større omkostninger. Dette kan dermed være en 

forklaring på, at gældsandelen for selskaber på First North er lavere end for selskaber på 

OMX.  

 

Den sjette hypotese, at jo større risiko et selskab har, jo mindre er gældsandelen i 

kapitalstrukturen, er blevet undersøgt vha. variablene RISIKO1 og RISIKO2. Som det 

fremgår af tabel X, er det meget forskellige resultater, som fremkommer, når man ser på, 

hvorvidt variablene er signifikant forskellige fra 0. Således ser vi, at begge variable er 

signifikante, dog kun på 5 % niveau for RISIKO2, når man ser på OMX, men at de har 

forskellige fortegn. Ydermere ser vi, at ingen af de to variable er signifikant forskellige fra 0, 

når man ser på First North. Der er således ikke umiddelbart noget statistisk belæg for at kunne 

konkludere, at hypotesen er korrekt, eller at den forskel i risiko, som jf. den deskriptive 

statistik, findes imellem OMX og First North kan forklare forskellen i kapitalstruktur. Det 

åbenlyse spørgsmål er selvfølgelig, hvad der skaber denne inkonsistens imellem resultaterne. 

Umiddelbart er det således svært at forestille sig, at risiko ikke skulle spille en rolle i 

forbindelse med virksomheders valg imellem optagelse af gæld eller udstedelse af 
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egenkapital. Således vil der ved udstedelse af gæld være den risiko, at man ikke kan betale 

sine omkostninger, mens at der i forbindelse med udstedelse af egenkapital ikke vil være 

anden risiko end utilfredse aktionærer. Derfor vil det logisk set også være relevant for 

selskaberne at medtage, hvorvidt man kan betale de ekstra omkostninger, der er forbundet 

med gæld, når man skal vurdere de alternative muligheder for fremskaffelse af kapital. 

Umiddelbart er det oplagt, at problemerne med at finde sammenhængen imellem gæld og 

risiko, kan ligge i valg af proxies. Således er der en række argumenter i forhold til, hvorfor de 

valgte proxies ikke umiddelbart afspejler den forventede sammenhæng. Først og fremmest ser 

vi. at proxien, som måler risiko som EBIT i forhold til renteomkostninger (RISIKO1), ikke 

tager højde for den risiko, som er forbundet med ikke rentebærende forpligtelser. Vi har 

tidligere set, at en stor del af de totale forpligtelser udgøres af ikke rentebærende forpligtelser. 

Risikoen forbundet med disse vil således typisk være, at virksomheden ikke kan svare sine 

forpligtelser, når disse skal betales. Der er ligeledes problemer i forhold til proxien, som 

måler standardafvigelsen af EBIT/Totale aktiver (RISIKO2). Således ser vi, at store 

svingninger i EBIT, ikke nødvendigvis behøver at medføre, at man ikke kan betale sine renter 

og gæld. Der er ingen tvivl om, at det alt andet lige vil være muligt at låne mere, såfremt man 

har en stabil indtjening frem for en indtjening, der svinger meget, men spørgsmålet er, om der 

alligevel findes mange selskaber, som ønsker at låne op til maksimum af, hvad deres 

indtjening umiddelbart muliggør. Med disse indvendinger i mente kan det undre, at der i 

opgaven ikke er valgt andre proxies som udtryk for risiko, men som udgangspunkt kan det 

være svært reelt at vurdere, hvad risikoen er for et selskab, såfremt man ikke ser på 

markedsbaserede mål som beta, rating af selskaber mm. Problemet er dog, at alle disse udtryk 

naturligt medtager gældsandelen i vurderingen af risikoen, og det vil derfor ikke være muligt 

at sammenholde mål for risikoen med gældsandelen, fordi disse risikomål bliver påvirket af 

gælden. Konklusionen på hypotesen vedrørende sammenhængen imellem risiko og gæld er 

dermed, at det ikke er muligt at påvise en sammenhæng imellem risiko og gæld ud fra 

datamaterialet, men at det er overvejende sandsynligt, at denne sammenhæng findes, og at det 

muligvis vil kunne forklare forskellen i gældsandel imellem OMX og First North, netop fordi 

selskaberne noteret på First North er mindre og mere risikobehæftede selskaber.  

 

De sidste to hypoteser, hypotese 7 og 8, omhandlende aktivernes sammensætning, og hvordan 

dette indvirker på gældsandelen i kapitalstrukturen, er blevet undersøgt ved at anvende 

variablen TANGIBILITY. Som det fremgår af tabel X. er denne variabel den eneste, som ikke 

er signifikant for OMX, men samtidig ser vi også, at den er signifikant på 1 % niveau for First 



66 
 

North. Vi ser endvidere, at både for OMX og First North er variablen positiv, hvilket betyder, 

at der er en positiv sammenhæng imellem tangibility og gældsandel præcis som forudset af 

hypotese 8. Hvis vi ser på den deskriptive statistik for OMX og First North, ser vi, at andelen 

af faste aktiver er større for OMX, hvilket er i overensstemmelse med hypotese 7 og samtidig 

også er i overensstemmelse med det faktum, at OMX har større gældsandel end First North. 

På trods af at variablen ikke er signifikant med hensyn til OMX, ser vi altså, at der i tallene er 

en tendens til, at tallene rent deskriptivt passer til hypoteserne. Spørgsmålet er, hvorvidt vi 

kan acceptere hypotesen på trods. Som udgangspunkt er det svært til fulde at acceptere 

hypotesen, når variablen ikke er signifikant, men tager man de øvrige regressioner i forhold til 

de tre øvrige mål for kapitalstruktur med i overvejelserne, ser vi, at alle de tre øvrige 

regressioner viser, at TANGIBILITY er signifikant forskellig fra 0 på 1 % niveau. Dermed 

kan vi på baggrund af vores datamateriale også acceptere hypotese 7 og 8. Konsekvenserne af 

dette er ganske interessante, fordi der som udgangspunkt - som pointeret i formuleringen af 

hypoteserne - ikke som sådan er noget åbenlyst argument for, at selskaber på OMX skulle 

have større andel af faste aktiver. Hvis man dog ser på, hvordan den procentvise 

sammensætning af virksomheder i de forskellige sektorer er for henholdsvis OMX og First 

North (jf. bilag 4), fremgår det, at der er nogle karakteristika, som kan forklare, hvorfor der er 

en større andel af faste aktiver i OMX. Således ser vi, at det mest iøjnefaldende er, at sektoren 

industri, som netop er kendetegnet ved en høj andel af faste aktiver, procentvis udgør en 

markant større del af selskaberne på OMX end på First North, samtidig med at sektoren 

informationsteknologi, som ligeledes er kendetegnet ved en lav andel af faste aktiver, 

procentvis udgør en større andel af selskaberne på First North end på OMX. Dermed er det 

alligevel ikke så overraskende, at First North har en lavere andel af faste aktiver end OMX.  

Konklusionen på hypoteserne 7 og 8 vedrørende sammenhængen imellem andelen af faste 

aktiver og gældsandelen er dermed, at datamaterialet understøtter hypoteserne, samtidig med 

at den deskriptive statistik viser, at der er en forskel imellem OMX og First North. Dette gør, 

at vi kan konkludere, at andelen af aktiver kan være en forklarende faktor for gældsandelen,  

samtidig med at det er et af de karakteristika, som kan forklare forskellen i kapitalstrutkur 

imellem OMX og First North.  

 

Efter at vi har været igennem resultaterne for de 8 hypoteser, som blev formuleret i 

forbindelse med teoriafsnittet, og vurderet, hvorvidt disse er i overensstemmelse med vores 

datamateriale, kan vi kort opsummere, hvad vi dels ved om sammenhængen imellem 

gældsandel og faktorer og dels ved om forskellen imellem OMX og First North.  
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Således så vi i ovenstående gennemgang af faktorerne, at vækstmuligheder, profitabilitet, 

konkursomkostninger, størrelse og andel af faste aktiver alle er faktorer, hvor der findes en 

sammenhæng til andelen af gæld, samtidig med at der også findes en forskel i niveauet 

imellem OMX og First North, som ligeledes kan forklare forskellene i gældsandel imellem 

OMX og First North. For nogle af faktorerne var det statistiske grundlag mere udtalt end for 

andre, men fælles for alle de nævnte var, at argumentationen for sammenhængen var 

fyldestgørende. Derudover så vi, at der ikke umiddelbart var nogle sammenhæng imellem 

gældsandel og risiko, hvilket til dels kan forklares med problemer ved at finde et korrekt mål 

for risiko, som ikke er uafhængigt af gældsandel. Samlet kan vi altså konkludere, at der 

overordnet er en god sammenhæng imellem vores datamateriale og de formulerede hypoteser, 

og at en stor del af forskellene imellem OMX og First North også kan forklare den forskel, 

der er i kapitalstrukturen.  

Hvis vi kort skal sammenfatte, hvordan teorien stemmer overens med datamaterialet, ser vi 

som udgangspunkt, at de hypoteser, som vi kan bekræfte, også er de hypoteser, som bygger 

på trade-off teorien. Kun i forbindelse med hypotesen omhandlende risiko ser vi, at trade-off 

teorien ikke umiddelbart stemmer overens med datamaterialet. Ydermere viser oversigten 

over signifikans og fortegn for de 7 forskellige variable, at der, når man ser på disse, også 

tegner sig et billede af, at disse stemmer overens med trade-off teoriens forudsigelser. Den 

eneste hypotese, som byggede på Pecking Order teorien, hypotesen omkring profitabilitet, 

kunne samtidig ikke umiddelbart bekræftes. Dette betyder også, at på baggrund af denne 

analyse af datamaterialet er det svært at argumentere for andet end, at den teori, som beskriver 

dette bedst, vil være trade-off teorien, og at kapitalstrukturen derfor i højere grad er et udtryk 

for, at der er et trade-off imellem omkostningerne og gevinsterne ved gæld, og at der dermed 

er en optimal gældsandel. I det følgende afsnit skal vi se på, hvorvidt denne umiddelbare 

konklusion underbygges, når man ser på udviklingen i kapitalstruktur. 

8. Udviklingen i kapitalstruktur – hvilke omstændigheder spiller 

ind på denne  

Efter at vi har set på, hvilke teorier og karakteristika som kan forklare forskellen imellem 

OMX og First North, er det naturligt i forlængelse af dette at se på, hvordan kapitalstrukturen 

har udviklet sig igennem en årrække, samt hvilke forklaringer der kan være på denne 

udvikling. Som vi så i vores teoriafsnit omkring kapitalstrukturens udvikling, er der i 

forbindelse med trade-off teorien og pecking order teorien en mulighed for, at 
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kapitalstrukturen for hhv. OMX og First North udvikler sig forskelligt, hvilket vi i det 

følgende afsnit vil undersøge. Ligeledes er det muligt, at den generelle kursudvikling, 

herunder kursudviklingen under finanskrise, kan have medført forskellige udviklinger i 

kapitalstrukturen, hvilket således også vil blive undersøgt i det følgende afsnit.  

Vi starter med at se på, hvordan udviklingen har været i kapitalstrukturen for OMX, når man 

ser på hhv. Gæld/Totale aktiver og Totale forpligtelser/Totale aktiver.
90

  

 

Figur 7, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Som det fremgår af ovenstående figur har gennemsnittet for Gæld/Totale aktiver ikke været 

fuldstændig konstant igennem den 15-årige periode. Således ser vi, at dette var relativt fladt 

omkring perioden 1995-1998, men at det efterfølgende steg til et noget højere niveau i 

perioden 1998-2004, for derefter i periode 2004-2009 først at falde lidt for slutteligt at vende 

tilbage til et relativt højt niveau. Umiddelbart ser denne udvikling ikke ud til at være markant 

ifølge figuren, men man skal alligevel holde sig for øje, at ovenstående udvikling dækker over 

et minimum gennemsnit på 0,22 og et maksimum på 0,30. Dette er en relativ markant forskel, 

og en ændring på 8 % i gældsandelen er ikke usignifikant. Hvis man udelukkende ser på 

perioden 2006-2009
91

, ser vi, at gældsandelen efter et lille fald fra 2006 til 2007 stiger op over 

niveauet for 2006 i 2008-2009. Således ser vi af nedenstående tabel, at der fra 2006 til 2009 

                                                           
90

 De markedsbaserede kapitalstrukturmål er også interessante, men er ikke mulige at anvende i forhold til 

aktiemarkedernes udvikling, fordi de er direkte påvirket af denne udvikling. Derfor vil de blive omtalt i 

gennemgangen. og der vil kort blive fokuseret på, hvordan udviklingen ser ud for disse, men tabellerne vil 

udelukkende blive præsenteret i bilag.  
91

 Denne periode er selvfølgelig ekstra interessant, fordi det dels er her, at der begynder at komme pålideligt 

datamateriale omkring First North, og dels fordi der netop i denne periode har været både store kursstigninger, 

men selvfølgelig også, måske i endnu højere grad, kursfald.  
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har været en stigning i gældsandelen på 4 procentpoint, samtidig med at der ligeledes var en 

stigning fra 2007 til 2008 på 4 procentpoint. 

 
2006 2007 2008 2009 

Gæld/totale aktiver 0,24 0,23 0,27 0,28 
Tabel 15, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Hvis man ser på, hvordan den tilsvarende udvikling har været for Totale forpligtelser/Totale 

aktiver, er udviklingen ikke helt tilsvarende ovenstående. Således ser vi i nedenstående figur 

denne udvikling.  

 

Figur 8, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Som det umiddelbart fremgår af ovenstående figur, ligner det, at tallene har været noget mere 

konstante, når man kigger over hele 15-års perioden. Således ser vi, at der kun er små udsving 

i gennemsnitsværdien fra år til år, ligesom at der ikke umiddelbart er nogle år, hvor 

gennemsnittet falder eller stiger markant. Dog ser vi, at der er nogle tendenser, som minder 

om dem, vi så i den tidligere figur. Først og fremmest ser vi, at der i perioden 1995-2004 er et 

relativt konstant niveau, hvorefter vi i perioden 2004-2007 ser et lavere niveau for endeligt at 

se en stigning til slut fra 2007-2009. Undervejs i perioden er der selvfølgelig udsving, og der 

er således en forskel på 6 % fra den mindste til den største værdi. Et andet interessant aspekt, 

der er for begge figurer, er, at vi oplever, at de højeste gældsandele for begge 

kapitalstrukturmål ligger omkring 2001-2002, mens at begge mål nærmer sig det laveste 

niveau omkring 2007.  

Hvis man i lighed med ovenstående ser på, hvordan udviklingen for 2006-2009 har været, 

underbygger det den antagelse, at der sker en stigning i gældsandelen fra 2007-2009.  
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2006 2007 2008 2009 

Totale forpligtelser/totale aktiver 0,49 0,48 0,50 0,52 
Tabel 16, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Det interessante er således, at der er tale om en stigning på 4 procentpoint fra 2007-2009, 

samtidig med at stigningen fra 2006-2009 er på 3 procentpoint. Således minder tendensen 

meget om den, vi så for Gæld/Totale aktiver, hvilket gør det interessant at se på, hvilke 

forklaringer der kan være bag denne udvikling.  

Hvis man kort skal beskæftige sig med udviklingen for de markedsbasere kapitalstruktur mål, 

ser vi jf. bilag 5, at disse har en langt større spredning i deres gennemsnit, men at de har noget 

af det samme mønster, som de to foregående figurer. Således ser vi også, at de 

markedsbaserede kapitalstrukturmål har en relativ flad udvikling i perioden fra 1995-2002, 

efterfulgt af en faldende tendens i perioden 2002-2006 for slutteligt at stige igen i perioden 

2006-2009. Der er selvfølgelig ikke tale om en fuldstændig ens udvikling sammenlignet med 

de regnskabsbaserede, men meget af udviklingen vil også være præget af, hvordan markedet 

udvikler sig, således at den reelle udvikling i gæld/forpligtelser bliver skjult af udsving i 

markedet.  

Som vi ser i det ovenstående, er udviklingen i perioden 2006-2009 relativt ens for alle fire 

kapitalstrukturmål, hvilket er interessant, fordi det gør det muligt at sammenholde 

udviklingen for OMX med udviklingen for First North. I nedenstående figur fremgår 

udviklingen for Gæld/Totale aktiver. 

 

Figur 9, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Som denne figur viser, er der en let stigende tendens fra år til år over hele perioden, når man 

ser på gæld/totale aktiver for First North. Dette understøttes også af nedenstående tabel, som 
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viser en konstant stigning i de første 3 år, hvorefter der er en noget højere stigning fra 2008 til 

2009.  

 
2006 2007 2008 2009 

Gæld/Totale aktiver 0,13 0,14 0,15 0,18 
Tabel 17, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Det interessante, når man ser på tallene, er, at de viser en stigning på 5 procentpoint, som dels 

er højere end den tilsvarende stigning for Gæld/totale aktiver på OMX, og som dels er en 

stigning, der kommer fra et lavere niveau, end vi ser ved tallene for OMX. Således er der tale 

om en langt mere markant udvikling, end den vi ser ved OMX. 

Hvis man supplerer dette ved at se på, hvordan udviklingen ser ud for First North, når man ser 

på Totale forpligtelser/totale aktiver, ser vi, at der ikke helt er tale om en tilsvarende 

udvikling. Af nedenstående figur fremgår det således, at udviklingen set over hele perioden er 

konstant. 

 

Figur 10, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

Dette dækker dog over nogle relativ store udsving fra år til år i perioden. Således ser vi både 

kraftige fald og kraftige stigninger i den periode, som grafen dækker over. Dette illustreres 

yderligere, når man ser på talgrundlaget for grafen. Af nedenstående tabel fremgår det, at der 

fra hhv. 2006 til 2007 og fra 2008 til 2009 har været stigninger på 6-7 procentpoint.  

 
2006 2007 2008 2009 

Totale forpligtelser/totale aktiver 0,50 0,43 0,44 0,50 
Tabel 18, Kilde: Datastream (egen tilvirkning) 

På trods af at Totale forpligtelser/totale aktiver for First North altså viser en tendens, der er 

nogenlunde sammenlignelig med den, vi ser for OMX, når man ser på den totale udvikling, 
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ser vi også, at den årlige tendens er markant anderledes. Mens at OMX har været relativ stabil 

fra år til år, er det modsatte tilfældet for First North.  

Samlet viser tallene for OMX og First North altså, at det er interessant at sammenholde og 

diskutere forskellene imellem de to markeder, samtidig med at vi vil se på, hvilke forklaringer 

der kan være på den generelle udvikling.  

Hvis man starter med at se på, hvordan vores tal hænger sammen med de stylized facts, som 

blev opstillet i forbindelse med redegørelsen af de to teoretiske grene, trade-off og pecking 

order, er der en række interessante pointer, som springer i øjnene. Således ser vi, når vi 

betragter det overordnede billede for OMX, at de regnskabsbaserede kapitalstrukturmål, som 

tidligere nævnt, er relativt konstante, og at de ikke set over en 15-årig periode bevæger sig 

langt væk fra gennemsnit. Dette lever netop op til de stylized facts, som blev formuleret i 

forbindelse med gennemgangen af teorien ved trade-off teori, hvorfor det umiddelbart ser ud 

til, at denne teori bedst kan beskrive, hvorfor udviklingen for OMX ser ud, som den gør. 

Samtidig ser det dog ikke ud til, at teorien på samme måde kan anvendes til at forklare 

udviklingen for First North. På trods af at der er tale om en relativ kort tidsperiode, som der 

ses på, og man derfor skal være varsom med at afvise noget kategorisk, ser vi, at de store 

udsving i kapitalstrukturen ikke umiddelbart er foreneligt med trade-off teorien. Forklaringen 

på dette kan måske ligge i vores anden stylized fact i forbindelse med trade-off teori, at 

ændring i virksomhedskarakteristika spiller ind på ændring i kapitalstruktur. Således er 

virksomhederne på First North for det meste unge virksomheder, som endnu ikke har opnået 

den stabilitet i virksomheden, som gør, at også virksomhedskarakteristika bliver stabile. I en 

tid med negative tendenser i forhold til den økonomiske situation for verdenssamfundet 

generelt og Danmark specifikt kan det således, selv for etablerede selskaber, være svært f.eks. 

at fastholde et stabilt indtjenings- og omsætningsniveau. Dette vil selvsagt være sværere for 

mindre selskaber, fordi man her i langt højere grad er udsat i forhold til få kunder. Dette 

underbygges også af, at standardafvigelsen på de fleste af de virksomhedskarakteristika, som 

undersøges i opgaven, er højere for First North i forhold til OMX (se bilag 6), med størrelse 

som den eneste undtagelse.  

Hvis man derudover ser på, hvilke forklaringer der kan være på udviklingen for First North, 

er det umiddelbart klart, at den udvikling, som der har været på First North i den forholdsvis 

korte periode, der findes data for, i højere grad stemmer overens med pecking order teorien. 

Således var det netop kendetegnet her, at der ikke var én optimal kapitalstruktur, men at 

kapitalstrukturen i stedet svingede alt efter, hvordan forholdene var. Argumentet skulle 

således være, at First North selskaberne i højere grad udsteder gæld i de tilfælde, hvor det er 
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nødvendigt, hvilket vil blive enten underbygget eller ej ved at se på, hvordan udviklingen i 

kapitalstruktur hænger sammen med udviklingen i finansielt underskud
92

.  

Average 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OMX 0,0185 0,0033 0,0222 0,0008 0,0596 0,0423 0,0171 0,0025 0,0145 0,0642 0,0411 0,0284 0,0071 0,0193 

First North  -   -    -    -    -    -    -    -    -    -   0,1042 0,1569 0,0243 0,0568 

Median 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OMX -0,0039 -0,0091 -0,0048 -0,0094 0,0028 0,0093 0,0022 -0,0131 -0,0155 -0,0149 -0,0085 -0,0058 -0,0212 -0,0063 

First North  -   -    -    -    -    -    -    -    -    -   0,0235 0,0641 -0,0286 0,0200 

Ændring i gældsandel93 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OMX U ÷  +   +   +   +  ÷ ÷  +  ÷ ÷ ÷  +   +  

First North  -   -   -  -   -    -    -    -    -    -    -    +   +   +  

Tabel 19, Kilde: Datastream (egen tilvirkning)94 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er det gennemsnitligt set ikke overraskende First 

North, som har det største finansielle underskud. Hvad der dog er mere overraskende er, at 

gennemsnitligt set har både OMX og First North alle årene et finansielt underskud. Ser man 

dog i stedet på medianerne, ser vi, at OMX i mange år har et finansielt overskud. På baggrund 

af dette kan man dermed sige, at der er mange selskaber, som årligt ikke har et finansielt 

underskud, men at det er en række meget høje observationer, som trækker gennemsnittet op. 

Således vil medianen være et mere realistisk udtryk for, hvordan det finansielle underskud 

bevæger sig for OMX og First North.  

Hvis man ser på sammenhængen imellem finansielt underskud og kapitalstruktur, erindrer vi 

fra tidligere, at et finansielt underskud bør medføre en øget gældsandel. Af ovenstående tabel 

fremgår der imidlertidigt for datamaterialet ikke nogen sammenhæng imellem 

virksomhedernes finansielle overskud/underskud og gældsandelen. Således ser vi for både 

OMX og First North, at der er flere år, hvor et finansielt underskud ikke udløser en stigning i 

gælden og vice versa. Dermed er det ikke sagt, at der ikke er situationer, hvor det er plausibelt 

at tro, at det som følge af et finansielt underskud er nødvendigt at optage gæld. Som helhed 

kan man dog ikke sige, at dette er en generel tendens, og i de tilfælde hvor det kunne 

forekomme, ville der således være tale om enkelte selskaber, der agerer på denne måde.  
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 Som det er defineret tidligere i opgaven, dog med den undtagelse at det antages, at ændring i gæld indgår i 

ændring i working capital. 
93

 Opgørelsen af ændringen i gæld er foretaget på baggrund af gæld/totale aktiver jf. figurerne tidligere i 

afsnittet.  
94

 Tabellen går kun tilbage til 1996, da det er nødvendigt for at vise ændringen i working capital, at vi har data 

fra året før. Således har vi kun data for working capital dette til og med 1995.  
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Et andet aspekt, som ligeledes kan forklare udviklingen for kapitalstrukturen, er som tidligere 

nævnt markedsforholdene, herunder udviklingen i aktiemarkederne og volatiliteten på 

markederne. Hvis vi starter med at se på, hvordan kursudviklingen for OMX (KFX) har været 

over hele perioden (se bilag 8) og sammenholder denne med, hvordan udviklingen i 

kapitalstrukturen tilsvarende har været, er der ikke umiddelbart et entydigt billede for de to 

regnskabsbaserede kapitalstrukturmål og en eventuel sammenhæng imellem disse og 

kursudviklingen. I perioden fra 1995-2007 har der gennemgående været en markant stigning i 

markedet (dog også med periodevise fald), som ikke umiddelbart har smittet af på 

kapitalstrukturens udvikling. Mensat markedet er blevet femdoblet i værdi, har 

kapitalstrukturen (gældens andel i forhold til egenkapitalen) tilsvarende kun oplevet ingen 

eller et lille fald. Dette hænger ikke særligt godt sammen med teorien, som siger, at en 

stigning i afkastet vil medføre, at virksomhederne foretrækker egenkapital frem for gæld. 

Hvad der dog er interessant er, når man ser på udviklingen i den periode, hvor vi oplever de 

store kursfald i forbindelse med finanskrisen
95

. I nedenstående figur ser vi således, hvordan 

kursudviklingen har været for henholdsvis OMX og First North. 

 

Figur 11, Kilde: www.nasdaqomxnordic.com (egen tilvirkning) 

Som det fremgår af figuren, ser vi, at begge markeders kursudvikling i perioden fra slutningen 

af 2007 frem til starten af 2009 oplever en massiv nedgang i værdi. Således ser vi, at First 

North fra et niveau fra omkring indeks 120 i slutningen af 2007 falder til et niveau lige under 
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 Som pudsigt nok også er den periode, hvor First North i Danmark bliver åbnet, hvilket vi vil fokusere mere på 

til sidst i afsnittet.   
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40 i starten af 2009. En tilsvarende udvikling ses for OMX, omend niveauet for faldende er 

lidt anderledes. Af grafen fremgår det, at OMX falder fra et maksimumniveau i perioden på 

ca. 130 til ca. 50 - altså et fald i kurs der svarer nogenlunde til det, vi ser for First North.  

Dette burde jf. den tidligere nævnte teori betyde, at gældsandelen ville stige markant som 

følge af det markante fald i aktiekurser. Dette er dog ikke umiddelbart en tendens, som ses 

hverken hos selskaberne på OMX eller selskaberne på First North. Således ser vi, at der kun 

er tale om små stigninger i andelen af gæld fra 2007 til 2008 for både OMX og First North, 

men ikke umiddelbart nogen markante spring, som man ville have forventet, hvis man 

udelukkende fokuserede på teorien omkring markedsforholdenes indflydelse på 

kapitalstrukturen. Spørgsmålet er, om der er tale om en effekt, som bliver forsinket i forhold 

til, hvornår markedsforholdene ændres. Man kunne have en vis forventning om, at 

kapitalstrukturen til en vis grad ikke lader sig ændre fra dag til dag, og da vi samtidig ser, at 

den periode, hvor at krisen var på sit højeste, ligger forholdsvist sent på året (sep-nov 2008), 

er det måske forventeligt, at vi først ser en markant ændring fra 2008 til 2009. Vi ser da også, 

at specielt for First North er springet noget større, når man ser på ændringen i gældsandelen 

for 2008 til 2009. Et andet aspekt, som man også skal have sig for øje, når man ser på 

forklaringerne for, hvordan kapitalstrukturen har udviklet sig, er de forhold, som der har været 

omkring optagelse af gæld i perioden omkring finanskrisen. Et af hovedaspekterne i selve 

finanskrisen var netop, at der samtidig også var en likviditetskrise, som gjorde det svært for 

virksomhederne at fremskaffe ny kapital
96

. Således kan det sagtens være, at teorien 

umiddelbart forudser, at virksomheder vil vælge gæld frem for egenkapital til fremskaffelse af 

kapital, men i situationer hvor dette ikke er muligt, kan det være svært, for ikke at sige 

umuligt, at anvende denne del af teorien som forklaring på kapitalstrukturen. Et andet aspekt 

er, hvorvidt virksomhederne overhovedet var interesserede i at optage mere gæld i den 

periode, hvor krisen var værst. Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvordan den 

bagvedliggende drift i selskabet er, når man overvejer optagelse gæld, da denne skal være 

stærk nok til at kunne dække rentebetalingerne. Den usikkerhed, der herskede til den 

fremtidige indtjening, kan derfor have haft en vis indflydelse på virksomhedernes valg af 

kapitalstruktur.  

Denne usikkerhed har også givet sig udtryk i en høj volatilitet i perioden, hvorfor det, som 

tidligere nævnt, kan være interessant at se på, hvorvidt der er en sammenhæng imellem denne 

og kapitalstrukturen. Af bilag 7 fremgår udviklingen i den årlige volatilitet, udtrykt ved 
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 Jf. http://www.business.dk/finans/likviditetskrise-breder-sig-i-dansk-erhvervsliv  

http://www.business.dk/finans/likviditetskrise-breder-sig-i-dansk-erhvervsliv
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standardafvigelsen for 2001-2009. Umiddelbart er der ikke den store sammenhæng imellem 

udviklingen i hhv. volatilitet og gældsandel for hverken OMX eller First North. Samtidig ser 

det heller ikke umiddelbart ud til, at den lavere gældsandel for First North, kan forklares ud 

fra volatiliteten. Nogle år er denne således højere for First North, mens i andre år er den 

højere for OMX. I lighed med kursudviklingen er det overraskende, at der ikke er en nærmere 

sammenhæng imellem volatilitet og gældsandel. De markedsforhold, som der er på et givent 

tidspunkt, har tilsyneladende ikke den store umiddelbare indflydelse på den kortsigtede 

kapitalstruktur, men det kan ikke udelukkes, at den fremtidige gældsandel vil være under 

indflydelse af de perspektiver, som er skabt af finanskrisen.  

9. Perspektivering til fremtidige analyser 

Udviklingen i aktiekursen for First North har, som det fremgår af den tidligere viste figur, 

været noget nær katastrofal, hvilket åbner op for en række spørgsmål, som det kunne have 

været interessant at analysere yderligere, og som kan udforskes yderligere i fremtiden. 

Således er spørgsmålet, når man medtager den forholdsvis høje andel af de danske selskaber, 

der er gået konkurs i løbet af de første 3-4 år, hvorvidt motiverne til børsnotering har været 

lige reelle hver gang. Man kan ikke undgå at tænke på, hvorvidt det kun er finanskrisens 

skyld, at det ikke er gået godt for især den danske del af First North, eller om der ligger mere 

fundamentale virksomhedskarakteristika bag ved denne udvikling. De lempeligere regler, der 

findes for First North, kan have været med til at åbne op for, at virksomhedsejere lader deres 

virksomheder notere for på denne måde at få afhændet virksomheden til en pris, der senere 

viser sig at være urealistisk høj. En analyse af, hvorvidt den/de tidligere ejer(e) beholder en 

andel af selskabet eller fortsætter aktivt i selskabet efter en notering, vil dels være med til at 

klarlægge forhold omkring ejerstruktur i First North selskaber og vil dels samtidig også, 

kombineret med yderligere analyse af aktiekursen, give et mere fuldstændigt billede af, 

hvordan ejerstrukturen spiller ind på selskabernes performance. Samtidig vil man have 

muligheden for at sammenholde tendensen for First North selskaberne med tendensen for 

OMX selskaberne og derigennem vurdere, hvorvidt der er tale om en tendens, der er specifik 

for First North, eller om det generelt er sådan for nynoterede selskaber. Selve ejerstrukturen 

har ikke direkte nogen indflydelse på kapitalstrukturen (forholdet imellem gæld og 

egenkapital), men vil alligevel kunne kobles sammen med denne, fordi det indgår som en del 

af egenkapitalen.  
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Helt generelt er der mange interessante aspekter omkring First North, som kan blive genstand 

for analyse og diskussion, og i takt med at markedspladsen bliver ældre og ældre, vil 

mængden af data stige, hvormed det også vil blive mere relevant at se på kursudviklingen, 

sammenhængen imellem risiko og værdi for selskaberne osv.
97

.  

10. Konklusion  

Igennem opgaven har vi set på, hvordan kapitalstrukturen for henholdsvis OMX og First 

North har været over en årrække, hvordan denne adskiller sig imellem de to markedspladsers, 

samt hvilke forklaringer der kan være på de forskelle, vi så på de to markedspladsers 

kapitalstruktur. Således har vi set på en række forskellige aspekter, som har gjort at opgaven 

er blevet støbt sammen til fuldkommen analyse.  

Vi startede med i opgaven at fokusere på kapitalstruktur og teorier omkring, hvorfor denne ser 

ud, som den gør. Helt grundlæggende udspringer det meste teori fra Miller og Modiglianis 

irrelevansteorem, som siger at kapitalstrukturen ikke har nogen effekt på virksomhedens 

værdi, og at gældsandel derfor er irrelevant. Dette udtrykkes ved to propositions, hvor 

proposition 1 siger, at selskaber i samme risikoklasse ikke vil opnå nogen værdi ved at ændre 

kapitalstrukturen, mens proposition 2 siger, at man kun kan forvente en præmie lig med den 

ekstra risiko, man påtager sig. MM foretager en række antagelser, som er meget restriktive, og 

som ikke er videre realistiske i forhold til den virkelige verden, for at dette bliver korrekt. De 

vigtigste ses nedenfor: 

- Kapitalmarkederne antages at være uden transaktionsomkostninger, og der er ikke 

nogen konkursomkostninger. 

- Alle selskaber er i samme risikoklasse. 

- Ingen vækst er tilladt, da alle cash flows er af uafbrudt varighed  

- Informationen er symmetrisk for insider og udenforstående investorer – dvs. at der 

ikke findes asymmetrisk information. 

- Ledelsen er loyale overfor ejerne og maksimerer altid aktionærernes velfærd.  

Det interessante er, når disse antagelser bliver brudt, fordi det netop er i disse situationer, at 

kapitalstrukturen bliver relevant. Således så vi i opgaven, at brud på disse antagelser leder os 

frem til de tre teoretiske hovedgrene inden for kapitalstruktur, Trade-off teorien, Pecking 

Order teorien og teori omkring agentomkostninger.  

                                                           
97

 Det kan være begrænset, hvor meget analyse der kan udføres på f.eks. kursudviklingen, når markedspladsen 

fortsat er så ung, samtidig med at den, som tidligere nævnt, endnu ikke har oplevet et generelt marked præget af 

positive tendenser og/eller cyklusser.  
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Trade-off teorien bygger på det princip, at der vil være nogle omkostninger og nogle gevinster 

ved gæld, og at der er et optimum, hvor gevinsten bliver udlignet af omkostninger. 

Omkostningerne er typisk udtrykt ved konkursomkostninger, som altså i takt med, at gælden 

forøges, vil overstige gevinsten ved optagelse af gæld. Pecking Order teorien udtrykker det 

stik modsatte af trade-off teorien og siger, at der ikke er noget fast optimum, men at der i 

stedet er en rangliste, hvor intern finansiering foretrækkes frem for ekstern finansiering, samt 

at gæld foretrækkes frem for egenkapital. Det er kun i de tilfælde, hvor et selskab ikke kan 

finansiere projekter ved hjælp af intern finansiering, at ekstern finansiering bliver anvendt.  

Den sidste gren, teori omkring agentomkostninger, er ikke på samme måde modsætning til de 

to øvrige, men har en blanding af begge teorier. Således er hovedargumentet, at der er tre 

hovedgrunde til, at et selskab ikke låner 100 %. 

- Incitamentseffekter som kan associeres til selskaber, der har en høj gearing 

- Overvågningsomkostninger som disse incitamentseffekter medfører 

- Konkursomkostninger 

De to første argumenter bygger på, at eventuelle omkostninger, som gældsudsteder har i 

forbindelse med, ledelsen incitamenter til ikke at handle optimalt, vil blive lagt over på 

selskabet, hvorved værdien af selskabet vil blive mindre. De tre grene af teorien førte os frem 

til en række hypoteser, som kan anvendes til at undersøge de områder, hvor der er mulighed 

for forskelle imellem OMX og First North. Således dækker disse områderne, 

konkursomkostninger, vækstmuligheder, profitabilitet, størrelse, risiko og aktivtype.  

Den anden del af teoriafsnittet omhandlede den teori, som beskriver, hvordan udviklingen i 

kapitalstruktur forløber. Igen så vi, at de to grene, trade-off teorien og pecking order teorien 

giver to forskellige bud på, hvordan udviklingen i kapitalstruktur forløber. Trade-off teorien 

argumenterer, jf. tidligere, for, at kapitalstrukturen over tid vil vende tilbage imod et 

optimum, og at denne derfor over en længere tidsperiode vil være relativ konstant. Pecking 

order teorien siger derimod, at kapitalstrukturen vil svinge med det finansielle 

underskud/overskud, og at der derfor ikke er nogen fast tendens. Udover de to teoretiske 

grene argumenteres der også for, at markedsforholdene spiller ind. En positiv kursudvikling 

vil ligeledes føre til en stigning i forholdet imellem egenkapital og gæld.  

De ovenstående pointer vedrørende udviklingen i kapitalstruktur førte til en række stylized 

facts, som hver især beskriver de pointer, som der blev præsenteret i afsnittet. Disse stylized 

facts var således flere gange modstridende som en følge af, at teorierne også er modstridende.  
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De teoretiske aspekter blev efterfulgt af en fokusering på, hvordan kapitalstrukturen har været 

for henholdsvis OMX og First North. Både for OMX og First North så vi store forskelle, alt 

efter hvilket mål for kapitalstrukturen man anvendte, men fælles for dem alle var, at 

gældsandelen var højere for OMX, end den var First North. Ligeledes så vi, at gældsandelen 

målt ved totale forpligtelser var højere end målt ved total gæld, uagtet om man så på 

markedsbaserede eller regnskabsbaserede kapitalstrukturmål. Således så vi, at total gæld for 

OMX lå på ca. 0,25-0,30, alt efter om man ser på de seneste 15 år eller kun for de seneste 4 

år, mens totale forpligtelser for OMX lå på ca. 0,4-0,5 alt efter hvilken tidsperiode man 

anvendte og hvorvidt der var tale om markedsbaserede eller regnskabsbaserede mål. Til 

sammenligning så vi, at total gæld for First North lå på ca. 0,15-0,20 mens totale forpligtelser 

for First North lå på 0,35-0,5 alt efter tidsperiode og kapitalstrukturmål.  

Ydermere så vi for begge markedspladser, at der var stor forskel på kapitalstrukturen, alt efter 

hvilken branche man betragtede. Således så vi, at brancher som Sundhedspleje og 

Informationsteknologi for begge markeder havde en meget lav gældsandel, mens brancher 

som Finans og Industri havde en højere gældsandel. Allerede her argumenterede vi for, at 

dette kunne tilskrives de branchekarakteristika, som der findes, og som også har sammenhæng 

til de virksomhedskarakteristika, som blev udvalgt til hypoteserne.  

 

Efterfølgende fokuserede vi dels på, hvordan teorien passede til datamaterialet, og dels på 

hvilke forskelle der er imellem kapitalstrukturen for OMX og First North. Afprøvningen af 

teorien blev foretaget med udgangspunkt i de hypoteser, som blev formuleret, således at en 

hypotese, som det kunne argumenteres for var sand i forhold til datamaterialet, blev anset som 

værende et argument for overensstemmelse imellem teorien og datamaterialet. Vha. en 

opstillet regressionsmodel fik vi igennem multipel regression for både OMX og First North 

afprøvet, hvilke variable der er signifikante, og hvilket fortegn denne variabel har. 

Regressionen blev udført med alle fire kapitalstrukturmål som afhængig variabel, men for 

både OMX og First North var det kun med Totale forpligtelser/Market capitalization, der 

skabte et tilfredsstillende R
2
, og derfor blev den videre diskussion og analyse udført med 

udgangspunkt i denne regression. For OMX så vi, at variablene TOBIN (udtryk for 

vækstmuligheder), PROFIT1 og 2 (udtryk for profitabilitet), SIZE1 (udtryk for størrelse) og 

RISIKO1 (udtryk for risiko) var signifikante på 1 % niveau, at variablen RISIKO2 var 

signifikant på 5 % niveau, og at TANGIBILITY (udtryk for andelen af faste aktiver) var ikke-

signifikant. Samtidig så vi, at TOBIN, PROFIT2 og RISIKO2 havde en negativ sammenhæng 

med gældsandelen, mens at der var en positiv sammenhæng imellem PROFIT2, SIZE1 og 
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RISIKO1. Samtidig så vi for First North, at variablene TOBIN, PROFIT2, SIZE1 og 

TANGIBILITY er signifikante på 1 % niveau, mens at variablene PROFIT1 og RISIKO1 og 

2 er ikke-signifikante. Derudover så vi også for First North, at der var en negativ 

sammenhæng imellem TOBIN og PROFIT2 og gældsandel, mens at der er en positiv 

sammenhæng imellem SIZE1 og gældsandel. Ved at sammenholde disse regressionsresultater 

med beskrivende statistik for de forskellige variable kan vi konkludere, hvorvidt 

datamaterialet stemmer overens med de forskellige hypoteser. Dette gør, at vi kan konkludere, 

at højere konkursomkostninger og højere vækstmuligheder fører til en lavere gældsandel, og 

at de højere konkursomkostninger og vækstmuligheder for First North er en del af 

forklaringen på, at selskaberne på denne har en mindre gældsandel i forhold til OMX. 

Ydermere kan vi konkludere, at lavere andel af faste aktiver og mindre selskabsstørrelse fører 

til en lavere gældsandel, og at First North som følge af netop at være kendetegnet ved lavere 

andel af faste aktiver og mindre selskaber derfor helt i overensstemmelse med hypoteserne har 

en lavere gældsandel. Slutteligt ser vi i forbindelse med hypoteserne ligeledes, at vi, på trods 

af at de statistiske resultater ikke umiddelbart underbygger hypotesen omkring at større risiko 

fører til lavere gældsandel ved hjælp af øvrig diskussion og analyse, kan konkludere, at også 

denne hypotese er korrekt i forhold til datamaterialet, og at First North på grund af den større 

risiko også bør have en lavere gældsandel. Den samlede konklusion er således, at der er en 

række variable, hvis størrelse giver en forklaring på gældsandelens størrelse. Samtidig ser vi, 

at de hypoteser som bliver bekræftet, alle bygger på trade-off teorien (og til dels 

agentomkostningsteorien) og vi kan derfor konkludere, at der i overvejende grad er tale om, at 

trade-off teorien i forbindelse med denne analyse kan anvendes som forklaring på 

gældsandelens størrelse for både OMX og First North.  

 

Hvor den første del af analysen hovedsageligt fokuserede på forskellene i kapitalstruktur 

imellem OMX og First North, fokuserede den anden del på, hvordan kapitalstrukturen har 

udviklet sig i den undersøgte periode, samt hvordan Finanskrisen har haft indflydelse på 

denne udvikling. Således så vi, at udviklingen generelt var meget svingende, samtidig med at 

der ikke kunne skabes en forbindelse imellem denne udvikling og et eventuelt 

finansieringsunderskud. Dermed kan man konkludere, at data for udviklingen hverken 

understøtter trade-off teorien eller pecking order teorien. Trade-off teorien kan således på 

dette punkt afvises, fordi den forudså en stabil gældsandel, mens at pecking order teorien, på 

trods af at denne argumenterer for en variabel gældsandel, ligeledes må afvises, fordi det er 

denne, som argumenterer for, at det finansielle underskud skal kunne forklare udviklingen. 
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Langt mere relevant er det at se på markedsforholdene, hvor vi således i opgaven ser, at der 

ikke er en direkte sammenhæng imellem kursudvikling, men at kursudviklingen 

tilsyneladende slår igennem på gældsandelen med en mindre forsinkelse.  

 

Samlet kan vi for opgaven konkludere, at de vigtigste pointer ligger i, at der er en relativ stor 

forskel i kapitalstruktur imellem OMX og First North, og at denne forskel kan forklares af 

forskellige virksomhedsvariable, som alle udspringer fra trade-off teorien (og til dels 

agentomkostningsteorien). Ydermere ser vi dog også den variable udvikling, der er i 

kapitalstrukturen, ikke umiddelbart lader sig forklare af de nævnte teorier. Dette er med til at 

skabe et billede, som meget godt illustrerer den bredde, der er i kapitalstrukturteori, og som 

giver sig udslag i, at der ikke som sådan er nogle teorier, som er forkerte, men at alle teorierne 

hver især kan forklare specifikke områder, mens at de på andre områder ikke er synderligt 

anvendelige.  
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12. Bilag 

12.1 Bilag 1  
Branchefordelt kapitalstruktur for danske virksomheder  

Anm.:  

Der anvendes et vægtet gennemsnit af kapitalstrukturen. Virksomheder med en balancesum under 50.000 kr. er udeladt af beregningerne. 

Kernekapitalen anvendes som udtryk for egenkapitalen i bankerne. 

Kilde: Købmandsstandens Oplysningsbureau og årsregnskaber for pengeinstitutterne. 

12.2 Bilag 2 

OMX - Gæld/totale aktiver 
Tobin's q 
(M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale 
aktiver) 

Size 1 
(Ln(REV) 

Size 2 
(Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/
Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Rente
omk.) 

Tangibility (Faste 
aktiver/totale 
aktiver) 

Tobin's q (M/B) 1,00 -0,04 0,02 -0,04 -0,02 0,09 0,02 -0,15 

Profitabilitet 1 (EBITD/REV) -0,04 1,00 0,48 0,31 0,12 -0,18 0,33 0,08 
Profitabilitet 2 (EBITD/Totale 
aktiver) 0,02 0,48 1,00 0,38 0,27 -0,35 0,48 0,07 

Size 1 (Ln(REV) -0,04 0,31 0,38 1,00 0,89 -0,22 0,12 0,17 

Size 2 (Ln(Totale aktiver) -0,02 0,12 0,27 0,89 1,00 -0,21 0,00 0,27 
Risiko 1 (STD(EBIT/Totale 
aktiver) 0,09 -0,18 -0,35 -0,22 -0,21 1,00 -0,11 -0,09 

Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 0,02 0,33 0,48 0,12 0,00 -0,11 1,00 -0,04 
Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) -0,15 0,08 0,07 0,17 0,27 -0,09 -0,04 1,00 
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OMX - Gæld/market cap. 
Tobin's q 
(M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale 
aktiver) 

Size 1 
(Ln(REV) 

Size 2 
(Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/
Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Rente
omk.) 

Tangibility 
(Faste 
aktiver/totale 
aktiver) 

Tobin's q (M/B) 1,00 -0,04 0,02 -0,04 -0,02 0,09 0,02 -0,15 

Profitabilitet 1 (EBITD/REV) -0,04 1,00 0,48 0,31 0,12 -0,18 0,33 0,08 
Profitabilitet 2 (EBITD/Totale 
aktiver) 0,02 0,48 1,00 0,38 0,27 -0,35 0,48 0,07 

Size 1 (Ln(REV) -0,04 0,31 0,38 1,00 0,89 -0,22 0,12 0,17 

Size 2 (Ln(Totale aktiver) -0,02 0,12 0,27 0,89 1,00 -0,21 0,00 0,27 
Risiko 1 (STD(EBIT/Totale 
aktiver) 0,09 -0,18 -0,35 -0,22 -0,21 1,00 -0,11 -0,09 

Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 0,02 0,33 0,48 0,12 0,00 -0,11 1,00 -0,04 
Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) -0,15 0,08 0,07 0,17 0,27 -0,09 -0,04 1,00 

 

OMX - Forpligtelser/Aktiver 
Tobin's q 
(M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale 
aktiver) 

Size 1 
(Ln(REV) 

Size 2 
(Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/
Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Rente
omk.) 

Tangibility 
(Faste 
aktiver/totale 
aktiver) 

Tobin's q (M/B) 1,00 -0,04 0,02 -0,03 -0,01 0,09 0,02 -0,15 

Profitabilitet 1 (EBITD/REV) -0,04 1,00 0,48 0,32 0,13 -0,18 0,33 0,08 
Profitabilitet 2 (EBITD/Totale 
aktiver) 0,02 0,48 1,00 0,39 0,28 -0,35 0,48 0,07 

Size 1 (Ln(REV) -0,03 0,32 0,39 1,00 0,89 -0,22 0,12 0,16 

Size 2 (Ln(Totale aktiver) -0,01 0,13 0,28 0,89 1,00 -0,21 0,01 0,26 
Risiko 1 (STD(EBIT/Totale 
aktiver) 0,09 -0,18 -0,35 -0,22 -0,21 1,00 -0,12 -0,08 

Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 0,02 0,33 0,48 0,12 0,01 -0,12 1,00 -0,04 
Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) -0,15 0,08 0,07 0,16 0,26 -0,08 -0,04 1,00 

 

OMX - Forpligtelser/market 
cap. 

Tobin's q 
(M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale 
aktiver) 

Size 1 
(Ln(REV) 

Size 2 
(Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/
Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Rente
omk.) 

Tangibility 
(Faste 
aktiver/totale 
aktiver) 

Tobin's q (M/B) 1,00 -0,04 0,02 -0,03 -0,01 0,09 0,02 -0,15 

Profitabilitet 1 (EBITD/REV) -0,04 1,00 0,48 0,32 0,13 -0,18 0,33 0,08 
Profitabilitet 2 (EBITD/Totale 
aktiver) 0,02 0,48 1,00 0,39 0,28 -0,35 0,48 0,07 

Size 1 (Ln(REV) -0,03 0,32 0,39 1,00 0,89 -0,22 0,12 0,16 

Size 2 (Ln(Totale aktiver) -0,01 0,13 0,28 0,89 1,00 -0,21 0,01 0,26 
Risiko 1 (STD(EBIT/Totale 
aktiver) 0,09 -0,18 -0,35 -0,22 -0,21 1,00 -0,12 -0,08 

Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 0,02 0,33 0,48 0,12 0,01 -0,12 1,00 -0,04 
Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) -0,15 0,08 0,07 0,16 0,26 -0,08 -0,04 1,00 
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First North Gæld/aktiver 
Tobin's q 
(M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale 
aktiver) 

Size 1 
(Ln(REV) 

Size 2 
(Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/
Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Rente
omk.) 

Tangibility 
(Faste 
aktiver/totale 
aktiver) 

Tobin's q (M/B) 1,00 0,06 -0,11 -0,14 -0,27 -0,01 0,16 -0,18 

Profitabilitet 1 (EBITD/REV) 0,06 1,00 0,32 0,49 0,09 -0,28 0,08 -0,21 
Profitabilitet 2 (EBITD/Totale 
aktiver) -0,11 0,32 1,00 0,40 0,36 -0,41 0,27 -0,13 

Size 1 (Ln(REV) -0,14 0,49 0,40 1,00 0,72 -0,32 0,09 -0,30 

Size 2 (Ln(Totale aktiver) -0,27 0,09 0,36 0,72 1,00 -0,24 -0,01 0,14 
Risiko 1 (STD(EBIT/Totale 
aktiver) -0,01 -0,28 -0,41 -0,32 -0,24 1,00 -0,12 0,20 

Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 0,16 0,08 0,27 0,09 -0,01 -0,12 1,00 -0,20 
Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) -0,18 -0,21 -0,13 -0,30 0,14 0,20 -0,20 1,00 

 

First North - Gæld/market 
cap. 

Tobin's q 
(M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale 
aktiver) 

Size 1 
(Ln(REV) 

Size 2 
(Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/
Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Rente
omk.) 

Tangibility 
(Faste 
aktiver/totale 
aktiver) 

Tobin's q (M/B) 1,00 0,06 -0,11 -0,14 -0,27 -0,01 0,16 -0,18 

Profitabilitet 1 (EBITD/REV) 0,06 1,00 0,32 0,49 0,09 -0,28 0,08 -0,21 
Profitabilitet 2 (EBITD/Totale 
aktiver) -0,11 0,32 1,00 0,40 0,36 -0,41 0,27 -0,13 

Size 1 (Ln(REV) -0,14 0,49 0,40 1,00 0,72 -0,32 0,09 -0,30 

Size 2 (Ln(Totale aktiver) -0,27 0,09 0,36 0,72 1,00 -0,24 -0,01 0,14 
Risiko 1 (STD(EBIT/Totale 
aktiver) -0,01 -0,28 -0,41 -0,32 -0,24 1,00 -0,12 0,20 

Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 0,16 0,08 0,27 0,09 -0,01 -0,12 1,00 -0,20 
Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) -0,18 -0,21 -0,13 -0,30 0,14 0,20 -0,20 1,00 

 

First North - 
Forpligtelser/aktiver 

Tobin's q 
(M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale 
aktiver) 

Size 1 
(Ln(REV) 

Size 2 
(Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/
Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Rente
omk.) 

Tangibility 
(Faste 
aktiver/totale 
aktiver) 

Tobin's q (M/B) 1,00 0,03 -0,10 -0,14 -0,26 -0,01 0,14 -0,18 

Profitabilitet 1 (EBITD/REV) 0,03 1,00 0,33 0,48 0,05 -0,24 0,09 -0,14 
Profitabilitet 2 (EBITD/Totale 
aktiver) -0,10 0,33 1,00 0,41 0,35 -0,40 0,27 -0,11 

Size 1 (Ln(REV) -0,14 0,48 0,41 1,00 0,70 -0,31 0,10 -0,27 

Size 2 (Ln(Totale aktiver) -0,26 0,05 0,35 0,70 1,00 -0,24 -0,01 0,12 
Risiko 1 (STD(EBIT/Totale 
aktiver) -0,01 -0,24 -0,40 -0,31 -0,24 1,00 -0,12 0,20 

Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 0,14 0,09 0,27 0,10 -0,01 -0,12 1,00 -0,18 
Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) -0,18 -0,14 -0,11 -0,27 0,12 0,20 -0,18 1,00 
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First North - 
Forpligtelser/market cap. 

Tobin's q 
(M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale 
aktiver) 

Size 1 
(Ln(REV) 

Size 2 
(Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/
Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Rente
omk.) 

Tangibility 
(Faste 
aktiver/totale 
aktiver) 

Tobin's q (M/B) 1,00 0,03 -0,10 -0,14 -0,26 -0,01 0,14 -0,18 

Profitabilitet 1 (EBITD/REV) 0,03 1,00 0,33 0,48 0,05 -0,24 0,09 -0,14 
Profitabilitet 2 (EBITD/Totale 
aktiver) -0,10 0,33 1,00 0,41 0,35 -0,40 0,27 -0,11 

Size 1 (Ln(REV) -0,14 0,48 0,41 1,00 0,70 -0,31 0,10 -0,27 

Size 2 (Ln(Totale aktiver) -0,26 0,05 0,35 0,70 1,00 -0,24 -0,01 0,12 
Risiko 1 (STD(EBIT/Totale 
aktiver) -0,01 -0,24 -0,40 -0,31 -0,24 1,00 -0,12 0,20 

Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 0,14 0,09 0,27 0,10 -0,01 -0,12 1,00 -0,18 
Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) -0,18 -0,14 -0,11 -0,27 0,12 0,20 -0,18 1,00 

 

12.3 Bilag 3 

OMX 

OLS  
(Gæld/Totale 
aktiver) 

OLS (Gæld/Market 
capitalization) 

OLS (Totale 
forpligtelser/Totale 
aktiver) 

OLS (Totale 
forpligtelser/Market 
capitalization) 

     
TOBIN -0,01042 -0,07689 -0,00832 -0,10124 

Var 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 

t-stat -2,63193 -17,06438 -2,02078 -25,62670 

PROFIT1 0,01533 0,01562 0,01133 0,01262 

Var 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

t-stat 6,24339 5,58663 4,48386 5,20528 

PROFIT2 -0,18073 -0,21994 -0,27341 -0,25148 

Var 0,00108 0,00140 0,00115 0,00106 

t-stat -5,50652 -5,88687 -8,04651 -7,71138 

SIZE1 0,00154 0,01506 0,06875 0,05084 

Var 0,00003 0,00004 0,00003 0,00003 

t-stat 0,26281 2,25635 11,67967 8,99909 

RISIKO1 0,01493 0,00727 -0,04415 -0,03069 

Var 0,00004 0,00006 0,00004 0,00004 

t-stat 2,27123 0,97176 -6,61165 -4,78858 

RISIKO2 1,16588 1,00051 1,32778 0,93790 

Var 0,04636 0,06007 0,05017 0,04621 

t-stat 5,41473 4,08204 5,92792 4,36285 

TANGIBILIT
Y -0,00021 -0,00026 -0,00020 -0,00026 

Var 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

t-stat -2,58524 -2,77697 -2,35099 -3,18427 

     
R

2
 0,18 0,29 0,22 0,44 

Antal 
observatione

r 1273 1273 1303 1303 
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First North 

OLS  
(Gæld/Totale 
aktiver) 

OLS (Gæld/Market 
capitalization) 

OLS (Totale 
forpligtelser/Totale 
aktiver) 

OLS (Totale 
forpligtelser/Market 
capitalization) 

     
TOBIN -0,00197 -0,02252 0,00613 -0,04769 

Var 0,00002 0,00003 0,00004 0,00003 

t-stat -0,41386 -3,95337 0,98455 -8,82653 

PROFIT1 -0,00001 0,00030 -0,00209 -0,00068 

Var 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

t-stat -0,00318 0,13920 -0,99683 -0,37432 

PROFIT2 -0,04782 -0,06502 -0,20243 -0,10808 

Var 0,00069 0,00099 0,00118 0,00089 

t-stat -1,82148 -2,06842 -5,88115 -3,61939 

SIZE1 0,01747 0,01796 0,09113 0,05356 

Var 0,00008 0,00011 0,00013 0,00010 

t-stat 1,95130 1,67608 8,07198 5,46836 

SIZE2 0,01489 0,03768 -0,04642 0,00455 

Var 0,00011 0,00016 0,00018 0,00014 

t-stat 1,39784 2,95369 -3,45017 0,39007 

RISIKO1 -0,22720 -0,20282 0,03031 0,04693 

Var 0,01394 0,01999 0,02470 0,01859 

t-stat -1,92426 -1,43457 0,19287 0,34423 

RISIKO2 -0,00001 0,00000 -0,00001 -0,00001 

Var 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

t-stat -0,84307 -0,40125 -0,88380 -1,12371 

TANGIBILIT
Y 0,28870 0,26748 0,22463 0,20696 

Var 0,00135 0,00193 0,00213 0,00160 

t-stat 7,86129 6,08281 4,86461 5,16615 

     
R

2
 0,28138 -0,00313 0,27544 0,43068 

Antal 
observatione

r 364 -37 372 372 
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12.4 Bilag 4 

Sektor 
OMX First North 

Antal  % Antal % 

Energi 2 1,79% 1 1,18% 

Finans 7 6,25% 8 9,41% 

Forbrugsgoder 18 16,07% 21 24,71% 

Forsyning 2 1,79% 0 0,00% 

Industri 40 35,71% 13 15,29% 

Informationsteknologi 11 9,82% 28 32,94% 

Konsumentvarer 6 5,36% 3 3,53% 

Materials 8 7,14% 3 3,53% 

Sundhedspleje 17 15,18% 6 7,06% 

Telekommunikation 1 0,89% 2 2,35% 

Sum 112 100,00% 85 100,00% 

 

12.5 Bilag 5 

OMX 
Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale forpligtelser/totale 
aktiver 

Totale forpligtelser/market 
capitalization 

Average 
1995 0,24 0,29 0,54 0,47 
Average 
1996 0,23 0,26 0,53 0,42 
Average 
1997 0,22 0,23 0,52 0,39 
Average 
1998 0,23 0,27 0,52 0,43 
Average 
1999 0,25 0,32 0,53 0,47 
Average 
2000 0,26 0,30 0,53 0,44 
Average 
2001 0,30 0,37 0,54 0,49 
Average 
2002 0,29 0,38 0,51 0,51 
Average 
2003 0,27 0,33 0,50 0,47 
Average 
2004 0,29 0,28 0,52 0,41 
Average 
2005 0,25 0,22 0,49 0,35 
Average 
2006 0,24 0,18 0,49 0,30 
Average 
2007 0,23 0,19 0,48 0,30 
Average 
2008 0,27 0,32 0,50 0,45 
Average 
2009 0,28 0,33 0,52 0,46 
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First North 
Gæld/totale 
aktiver 

Gæld/market 
capitalization 

Totale forpligtelser/totale 
aktiver 

Totale forpligtelser/market 
capitalization 

Average 
1995 0,07 0,14 0,62 0,52 
Average 
1996 0,07 0,05 0,63 0,36 
Average 
1997 0,12 0,12 0,53 0,33 
Average 
1998 0,15 0,18 0,54 0,44 
Average 
1999 0,18 0,24 0,50 0,37 
Average 
2000 0,17 0,22 0,44 0,35 
Average 
2001 0,17 0,23 0,51 0,41 
Average 
2002 0,14 0,15 0,53 0,39 
Average 
2003 0,14 0,15 0,58 0,37 
Average 
2004 0,13 0,11 0,50 0,26 
Average 
2005 0,12 0,08 0,53 0,22 
Average 
2006 0,13 0,11 0,50 0,24 
Average 
2007 0,14 0,14 0,43 0,27 
Average 
2008 0,15 0,22 0,44 0,42 
Average 
2009 0,18 0,20 0,50 0,38 
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12.6 Bilag 6 
OMX 1995-
2009 Tobin's q (M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale aktiver) Size 1 (Ln(REV)   

Median 1,22 0,11 0,12 13,47   

Average 1,68 -0,35 0,08 13,40   

Maksimum 8,94 2,18 0,60 17,75   

Minimum 0,64 -26,98 -1,32 6,10   

Øvre kvartil 1,76 0,19 0,17 15,05   
Nedre 
kvartil 0,98 0,05 0,05 12,13   

Std. Afv. 1,34 3,17 0,23 2,29   

99% Fraktil 8,94 2,18 0,60 17,75   

1% Fraktil 0,64 -26,98 -1,32 6,10   

  
Size 2 (Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/Totale 
aktiver) Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 

Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) 

Kortfristet 
gæld/Total gæld 

Median 13,44 0,00 3,90 0,44 0,37 

Average 13,64 0,01 7,17 0,46 0,42 

Maksimum 18,32 0,18 389,81 0,96 1,00 

Minimum 9,02 0,00 -339,46 0,01 0,00 

Øvre kvartil 14,88 0,00 10,08 0,62 0,64 
Nedre 
kvartil 12,39 0,00 1,08 0,29 0,17 

Std. Afv. 1,91 0,03 70,44 0,23 0,30 

99% Fraktil 18,32 0,18 389,81 0,96 1,00 

1% Fraktil 9,02 0,00 -339,46 0,01 0,00 

OMX 2006-
2009 Tobin's q (M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale aktiver) Size 1 (Ln(REV)   

Median 1,42 0,10 0,10 13,58   

Average 1,94 -0,61 0,05 13,41   

Maksimum 8,94 2,18 0,60 17,75   

Minimum 0,64 -26,98 -1,32 6,10   

Øvre kvartil 2,19 0,19 0,16 15,31   
Nedre 
kvartil 1,02 0,03 0,03 11,75   

Std. Afv. 1,56 3,83 0,26 2,47   

  
Size 2 (Ln(Totale 
aktiver) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/Totale 
aktiver) Risiko 2 (EBIT/Renteomk.) 

Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) 

Kortfristet 
gæld/Total gæld 

Median 13,64 0,00 3,63 0,45 0,38 

Average 13,82 0,01 6,37 0,47 0,44 

Maksimum 18,32 0,18 389,81 0,96 1,00 

Minimum 9,02 0,00 -339,46 0,01 0,00 

Øvre kvartil 15,14 0,00 11,56 0,65 0,71 
Nedre 
kvartil 12,53 0,00 0,03 0,29 0,16 

Std. Afv. 1,98 0,02 93,10 0,25 0,32 
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First North 
1995-2009 Tobin's q (M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale aktiver) Size 1 (Ln(REV))   

Median 1,45 0,03 0,02 10,76   

Average 2,12 -1,83 -0,08 10,58   

Maksimum 15,79 1,33 0,55 15,88   

Minimum 0,47 -53,60 -1,99 4,09   

Øvre kvartil 2,18 0,11 0,12 11,73   

Nedre kvartil 1,00 -0,18 -0,15 9,79   

Std. Afv. 2,22 8,03 0,40 2,08   

99% fraktil 15,79 1,33 0,55 15,88   

1% fraktil 0,47 -53,60 -1,99 4,09   

  
Size 2 (Ln(Totale 
aktiver)) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Renteomk.) 

Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) 

Kortfristet 
gæld/Total gæld 

Median 10,77 0,00 -0,19 0,36 0,39 

Average 10,94 0,03 112,43 0,40 0,47 

Maksimum 14,93 0,78 6428,77 1,00 1,00 

Minimum 7,16 0,00 -2054,16 0,01 0,00 

Øvre kvartil 11,75 0,01 11,63 0,61 0,92 

Nedre kvartil 9,91 0,00 -18,09 0,12 0,08 

Std. Afv. 1,55 0,10 907,81 0,29 0,39 

99% fraktil 14,93 0,78 6428,77 1,00 1,00 

1% fraktil 7,16 0,00 -2054,16 0,01 0,00 

First North 
2006-2009 Tobin's q (M/B) 

Profitabilitet 1 
(EBITD/REV) 

Profitabilitet 2 
(EBITD/Totale aktiver) Size 1 (Ln(REV))   

Median 1,42 0,03 0,01 10,92   

Average 1,99 -1,77 -0,05 10,56   

Maksimum 15,79 1,33 0,55 15,82   

Minimum 0,47 -53,60 -1,99 4,09   

Std. Afv. 1,99 7,80 0,34 1,97   

  
Size 2 (Ln(Totale 
aktiver)) 

Risiko 1 
(STD(EBIT/Totale 
aktiver) 

Risiko 2 
(EBIT/Renteomk.) 

Tangibility (Faste 
aktiver/totale aktiver) 

Kortfristet 
gæld/Total gæld 

Median 10,81 0,00 -0,63 0,41 0,40 

Average 11,05 0,03 102,79 0,43 0,48 

Maksimum 14,93 0,78 6428,77 1,00 1,00 

Minimum 7,16 0,00 -2054,16 0,01 0,00 

Std. Afv. 1,42 0,12 840,42 0,30 0,38 

 

12.7 Bilag 7 

Volatilitet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OMX 1,09 1,30 0,95 0,66 0,69 0,88 0,97 2,08 1,44 

First North - - - - - 0,94 1,14 1,90 1,40 
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12.8 Bilag 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

2
9

-1
2

-1
9

9
5

2
9

-1
2

-1
9

9
6

2
9

-1
2

-1
9

9
7

2
9

-1
2

-1
9

9
8

2
9

-1
2

-1
9

9
9

2
9

-1
2

-2
0

0
0

2
9

-1
2

-2
0

0
1

2
9

-1
2

-2
0

0
2

2
9

-1
2

-2
0

0
3

2
9

-1
2

-2
0

0
4

2
9

-1
2

-2
0

0
5

2
9

-1
2

-2
0

0
6

2
9

-1
2

-2
0

0
7

2
9

-1
2

-2
0

0
8

2
9

-1
2

-2
0

0
9

OMX 1995-2009 

OMX



97 
 

12.9 Bilag 9 

Datakategori Definition 

08001 Market Capitalization 

Market capitalization er defineret som Market Price-Year End * Common Shares Outstanding. Såfremt at et 
selskab har flere typer af aktier vil market capitalization være lig med den totale markedsværdi af selskabet 

02999 Total assets Alt efter hvilken sektor som man henter totale aktiver-data for i Datastream, er der forskellige definitioner. For 
industri (her dækkende over de fleste ikke-finansielle brancher) er definitionen summen af totale kortsigtede 
aktiver, langsigtede tilgodehavender, investeringer i datterselskaber, andre investeringer, ejendomme og udstyr 
og andre aktiver.  

  For banker er definitionen summen af kontanter og tilgodehavender i andre banker, netto udlån, investeringer i 
datterselskaber, ejendomsaktiver, net equipment og andre aktiver 

  For forsikringselskaber er definitionen summen af kontanter, totale investeringer, præmietilgodehavender, 
investeringer i datterselskaber, ejendom og udstyr og andre aktiver. 

  For andre finansielle selskaber er definitionen summen af kontanter, tilgodehavender værdipapirer, totale 
investeringer, netto udlån, investeringer i datterselskaber, ejendom og udstyr og andre aktiver. 

03351 Total liabilities Definitionen på Total liabilities er overordnet kort- og langsigtede forpligtelser som det forventes at selskabet 
skal opfylde. Disse omfatter bl.a. kortsigtede forpligtelser, langsigtet gæld, udskudt skat, 
periodeafgrænsningsposter, andre forpligtelser, pension mm. Det omfatter ikke bl.a. minoritetsinteresser, ikke-
egenkapitalreserver mm. 

03995 Total shareholder's equity 

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY er lig med summen af Preferred Stock og Common Shareholders Equity. 

01001 Net sales or revenues Net sales or revenues er defineret som nettosalg og anden operativ omsætning fratrukket rabatter og des lige. 
Således omfatter det for industri bl.a. salg når tilhørende omkostinger er medtaget i totale omkostninger, 
konsulenthonorarer, igangværende indkomst fra kontrakter, licens og franchise fees, royalties mm. Det 
omfatter ikke renteindtægter, udlejningsindkomst, indtægter der ikke kan henføres til driften, dividende 
indkomst, kursreguleringer mm. 

  
For banker vil det omfatte rente og gebyrer på lån, finansiering af leasing, investeringer i værdipapirer, 
kursgevinster mm. For forsikringsselskaber omfatter det forsikringspræmier, investeringsindtægter mm. For 
andre finansielle selskaber omfatter det bl.a. investeringsindtægter, renteindtægter, udlejningsindtægter, 
indtægter ifm. investment banking mm. 

03051 Short term debt & 

current portion of long term 

debt 

 

SHORT TERM DEBT & CURRENT PORTION OF LONG TERM DEBT omfatter den del af gælden som skal betales 
tilbage inden for et år, herunder den kortfristede del af langfristede gældsforpligtelser. 
 
For industri omfatter den bl.a. tilbagetaling af kortsigtet gæld, overtræk i banken, kortsigtet del af langfristede 
gældsforpligtelser der skal betales tilbage inden for et år mm. For banker omfatter det bl.a. Federal Funds 
værdipapirer der solgt med tilbagekøbsaftaler. For andre finaneille selskaber omfatter det bl.a. værdipapirer 
solgt med tilbagekøbsaftaler. For alle industrier omfatter det ikke lån af værdipapirer. 

18191 Earnings before interest 
and taxes (EBIT) 

EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) er defineret som indtjeningen for et selskab før renteudgifter og 
indkomstskatter. Det bliver beregnet ved at førskat indkomsten og tillægge renteomkostninger og fratrække 
renter der er kapitaliserede.  

01251 Interest expense on debt INTEREST EXPENSE ON DEBT er defineret som den omkosting som er forbundet med gæld før fratrækkelsen af 
kapitaliserede renter.  

  Det omfatter bla. Renteomkostninger på kortsigtet og langsigtet gæld og amortiseringsomkostninger forbundet 
med udstedelsen af gæld. 

02201 Current assets – total 

CURRENT ASSETS - TOTAL er defineret som kontanter og andre aktiver hvor det er forventeligt at disse er 
realiseret til kontanter, solgt eller anvendet inden for et år. Generelt er der altså tale om summen af kontanter, 
tilgodehavender lager, forudbetalte omkostninger og andre kortsigtede aktiver. 

03251 Long term debt 

LONG TERM DEBT er defineret som alle rentebærende finansielle forpligtelser fratrukket beløb som udløber 
inden for et år. For alle industrier omfatter det bl.a. realkreditlån, obligationer, langsigtet overtræk i banken 
mm. Det omfatter ikke pension, udskudt skat og minoritetsinteresser.  

03101 Current liabilities – total CURRENT LIABILITIES - TOTAL er defineret som gæld og forpligtelser som selskabet forventer at skulle betale 
inden for et år. Det omfatter bl.a. skyldige beløb til kreditorer, kortfristet gæld, kortfristet del af langfristet 
gæld, indkomst skat som skal betales, dividender mm. 
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12.10 Bilag 10 

Udelukket fra dataanalyse 

First North OMX 

Alpcot Agro Impact Coatings Atlantic Airways Olicom 

Aqeri Holding Impact Coatings AB BTA Blue Vision Prime Office 

Aqualife Insplanet Carlsberg A Ringkjøbing Landbobank 

BlackPearl Ressources SDB KIF Håndbold Elite B Cimber Sterling Group Rockwool Int. A 

Capilon Lappland Goldminers UR AB Eik Banki Scandinavian Private Equity 

Capilon AB KV 1 Lawson Software FormueEvolution II Small Cap Danmark 

Catech B Lightlab Sweden AB TO2 Formuepleje LimiTTellus Spar Nord Formueinv 

CellaVision New Nordic Healthbrands Formuepleje Merkur Søndagsavisen 

ChronTech Pharma Resurs CNC B Formuepleje Optimum Topdanmark 

Cryptzone B ScandBook Holding Formuepleje Penta Totalbanken 

Dannemora Mineral Scribona A Føroya Banki United International Enterpris 

EgnsINVEST Ejd., Tyskland Seamless Distribution B Gyldendal A United Plantation Africa 

Ellen SeaNet Maritime Communications AB TO4 Holdingselskabet af 1958 United Plantation Berhad 

Endomines AB TO SJR in Scandinavia B Højgaard Holding A   

EOS Russia Svenska Capital Oil Investea German High St. II B   

European Lifecare Group Tethys Oil Land & Leisure A   

European Wind Investment Tethys Oil AB TO2 Lollands Bank   

Genovis TravelPartner Lån og Spar Bank   

Guava (notabene) Trygga Hem Skandinavien Morsø Bank   

Hansa Medical AB BTA Vinovo Møns Bank   

Hansa Medical AB TR Wannakey Nordea Bank   

HIO Property Invest Wise Group Nørresundby Bank   
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13. Appendiks 

13.1 Appendiks A
98

 

For at bevise at Proposition 1, 
  ̅̅ ̅

(     )
 

  ̅̅ ̅

  
   , holder, ser MM på, hvad der sker, såfremt 

dette ikke er tilfældet. Hovedargumentet er, at såfremt Proposition 1 ikke holder, vil der finde 

arbitrage sted. Med arbitrage menes der, at en investor vil kunne købe og sælge aktier på en 

sådan måde, at der udveksles en indtægt med en anden, hvor de to aktier er identiske i alle 

henseender bort set fra, at den ene sælges til en lavere pris end den anden. Når investorerne 

udnytter denne arbitrage, vil den undervurderede aktie stige i pris, samtidig med at den 

overvurderede aktie vil falde i pris, hvormed forskellen i pris vil blive udlignet.  

Beviset bygger på, at man ser på to forskellige selskaber i den samme klasse, med det samme 

forventede afkast X. Derudover antager vi, at værdien af selskabet med gæld V2 er større end 

værdien uden gæld V1. En investor, der ejer en andel, , af virksomhed 2 totale udestående 

aktier, vil have et afkast på sin investering på Y2. Y2 vil være defineret som ejerandelen,  , 

gange med det forventede afkast X2 fratrukket omkostninger ved gæld rD2. Da vi tidligere har 

defineret, at det forventede afkast for virksomhed 1 og 2 er det samme, kan vi dermed 

udskifte X2 med et generelt udtryk for afkast X og får dermed afkastet for investorens 

portefølje.  

(1)         (     ) 

I stedet for at eje en andel af virksomhed 2, sælger investor denne     og køber i stedet en 

andel af virksomhed 1 svarende til     (     ), hvormed han dels bruger pengene fra 

salget af aktier i virksomhed 2 og dels låner et yderligere beløb    . Dermed vil han have en 

andel af selskab 1 svarende til 
  

  
 

 (     )

  
. Dermed får vi også afkastet for investorens 

portefølje, når han investerer i virksomhed 1.  

(2)      
 (     )

  
        

  

  
       

Ovenstående sammenhæng findes ved at se, at V2 er udtrykt ved værdien af aktier på gælden, 

mens at V1, som ingen gæld har, er udtrykt ved værdien af aktier. Hvis man sammenligner (1) 

med (2), ser vi, at så længe        vil      . Dette skyldes, at Y1 kan omskrives til 

    (
  

  
     ), hvorved, sålænge V2 er større end V1, vil udtrykket 

  

  
  . 

Konsekvensen af dette er, at det kan betale sig for ejerne af selskab 2 at sælge deres aktier og i 
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stedet købe aktier i selskab 1, hvormed værdien af selskab 2 bliver mindre, og værdien af 

selskab 1 bliver højere, indtil en ligevægt opnås. Ovenstående skyldes, at investorerne har 

muligheden for selv at tilføje gæld til deres investering ved at optage denne gæld personligt.  

Såfremt det modsatte af ovenstående, hvor vi så, at værdien af selskab 2 var højere end 

værdien af selskab 1, er tilfældet, nemlig at værdien af selskab 2 er lavere end værdien af 

selskab 1, vil følgende bevis gælde. 

Udgangspunktet er, at en investor har et antal aktier i selskab 1, s1, svarende til en andel af 

selskabet på  . Dermed vil hans afkast på denne investering være    
  

  
    . MM 

antager nu, at investoren bytter denne beholdning med en anden portefølje, som også er værd 

s1 og som dels består af aktier i selskab 2 til en værdi af s2, og som dels består af obligationer 

til en værdi af d. s2 og d er givet som:  

(3)      
  

  
                       

  

  
   

Investoren har således købt en andel af selskab 2, svarende til 
  

  
 obligationer svarnede til 

  

  
. 

Afkastet på aktierne vil være afkastet på selskab 2 (     ) ganget med den andel, som 

investoren ejer i selskab 2 (
  

  
). Ved at anvende (3) kan vi dermed finde afkastet for 

porteføljen, Y2: 

   
  

  
(     )     

  

  
(     )   

  

  
   

  

  
   

  

  
 , hvor at 

  

  
 

  

  
 jf. (3) og 

      . Såfremt         , vil Y2 altid være større end Y1, fordi udtrykket 
  

  
 dermed 

altid vil være mindre end 1. Dermed vil aktionærerne i selskab 1 sælge deres aktier og købe 

aktier i selskab 1 i stedet og vice versa, hvilket fører til, at aktierne i selskab 1 vil falde i 

værdi, og aktierne i selskab i selskab 2 vil stige i værdi.  

Dermed viser MM ved hjælp af arbitrage, at i ligevægt må      , hvilket også er, hvad 

proposition 1 siger.  

 

13.2 Appendiks B
99

 

MM laver i 1963 en korrektion til deres oprindelige artikel vedrørende kapitalstruktur, hvor 

de beskæftiger sig med, hvordan skat har indflydelse på gældsandel. Hele artiklen bygger 

således på, hvordan værdien for et selskab med gæld kan udtrykkes. Udgangspunktet for 

denne analyse er, at et selskabs værdi kan findes som summen af to komponenter, en usikker 

strøm af indtægter og en sikker strøm. Dermed foreslås det, at markedsværdiens ligevægt kan 
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findes ved at kapitalisere de to komponenter individuelt. Således vil    være den 

kapitaliseringsrate, som markedet kapitaliserer det ikkegældssatte selskab med, hvilket kan 

vises ved følgende formler,    
(   ) ̅

  
 eller    

(   ) ̅

  . Samtidig vil r være den 

kapitaliseringsrate, som markedet kapitaliserer de sikre strømme genereret af gælden, hvilket 

kan vises ved følgende formler,   
 

 
         

 

 
, hvor R er det beløb, som et selskab skal 

betale i renter. Konsekvensen af dette er, at vi kan udtrykke værdien af et selskab med gæld 

som,  

(1)      
(   ) ̅

   
  

 
         

Argumentet for, at ovenstående holder, bygger i lighed med deres Proposition 1 og 2 på, at 

arbitrage vil sørge for dette. I det følgende vil vi gennemgå dette bevis.  

Vi starter med at antage, at det ikke gældssatte selskabs værdi er overvurderet, dvs. at         

         .  

Udgangspunktet er herefter, at en investor har et antal aktier til en værdi af m dollars i et ikke 

gældsat selskab, hvilket gør, at han har ret til en andel af den usikre indkomst, svarende til 

hans andel af selskabet, 
 

  
,    (

 

  
) (   ) ̅ , hvor Z er en tilfældig variabel,   

 

 ̅
. 

Samtidig ser vi på en alternativ portefølje, hvor investoren invester m dollar, dels i aktier og 

dels i obligationer. Således investeres der en del  (
  

   (   )  
) i det gældssatte selskab 

  ,mens den resterende del  (
(   )  

   (   )  
) investeres i dette selskabs obligationer. Dette 

betyder, at afkastet for aktierne og obligationerne bliver henholdsvis (
 

   (   )  
) [(  

 )( ̅    )] for aktierne og (
 

   (   )  
) [(   )  ] for obligationerne. Samlet set bliver 

afkastet, når man lægger afkastet for aktier og obligationer sammen, altså, 

   (
 

   (   )  
) [(   ) ̅ ]. Vi ser, at afkastet for den    vil være større end   , såfremt 

         . Dette følger af, at der er følgende sammenhæng    (   )         

          . 

Konsekvensen af ovenstående er således, at VU ikke kan være større end       , fordi -

såfremt dette var tilfældet - ville investorerne have et incitament til at sælge deres aktier i det 

ikke gældssatte selskab samt købe aktier og obligationer i det gældssatte selskab.  

Efterfølgende beskæftiger MM sig med den modsatte situation af ovenstående, hvor    

      . I lighed med tidligere opstiller MM en alternativ portefølje, som vil gøre, at    
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dominerer   , hvis ovenstående ulighed gælder. Argumentet bygger på, at der investeres m 

dollars i det gældssatte selskab, hvormed investoren er sikret følgende afkast. 

    
 

  
[(   )( ̅    )]  

 

  
(   ) ̅  

 

  
(   )   

I stedet kan investoren også forme en alternativ portefølje, hvor denne låner beløbet (
 

  
) (  

 )   og dermed skal betale en renteomkostning på (
 

  
) (   )  , samtidig med at der 

investeres m plus det lånte beløb. Dermed får vi følgende investering i det gældssatte selskab:  

  
 (   )  

  
  

   (   )  

  
 (

 

  
) [      ] 

Ved indsættelse i den ligning vi tidligere har fundet for   , får vi dermed et udtryk for det 

sikrede afkast. (
 

  
) (

      

  
) (   ) ̅ . Fratrækker man renteomkostningerne, som er 

forbundet med den optagne gæld, får vi dermed et udtryk for   : 

   (
 

  
) (

      

  
) (   ) ̅  (

 

  
) (   )   

Konsekvensen af ovenstående ligning er, at vi ved sammenligning med    ser, at når    

       vil      , fordi udtrykket (
      

  
)   . I lighed med tidligere vil konsekvensen 

af denne forskel i værdi imellem de to ens selskaber gøre, at investorerne vil sælge deres 

overvurderede aktier i det ikke gældssatte selskab og købe aktier i det gældssatte selskab, 

hvorved prisen på de to selskaber vil udlignes.  

Dermed viser MM, at i ligevægt vil de to udtryk           og           ikke holde 

og dermed må (1) være sand.  

 

13.3 Appendiks C
100

 

I artiklen beskæftiger Kraus og Litzenberger sig med, hvordan den optimale kapitalstruktur 

kan bestemmes ved at se på gevinster og tab ved gæld. Således forsøger man at finde den 

gældsandel, som lige præcis rammer den situation, hvor man ikke er insolvent, og hvor man 

dermed får den højeste gevinst ved gæld. Hele argumentationen bygger på gennemgangen af 

diverse formler, som leder frem til den endelige formel, som også er benyttet i opgaven  

 ( )   ( )    ( )  (   ){

            

∑     
   
                 (       )

∑              
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Denne formel viser selskabets værdi som en sum af værdien uden gæld plus værdien af 

gælden set i et skatteperspektiv fratrukket omkostninger ved insolvens/konkurs.  

I forbindelse med deres gennemgang opstiller Kraus og Litzenberger en række antagelser. 

Således kigger vi på en verden, hvor der er n mulige udfald, og hvor kapitalmarkederne er 

perfekte. Ydermere ser vi, at    er udtryk for markedsprisen for et primitivt værdipapir, der 

består af et krav på 1 doller i udfaldet j. Værdien for    ligger imellem 0 og 1. Ydermere ser 

vi, at    er indtjeningen før renter og skat i udfald j. Nummereringen af de forskellige udfald 

defineres således, at                . D defineres som værende en løfte om at 

betale dette beløb som følge af optagelse af gæld uanset, hvilket udfald der findes. I det 

tilfælde hvor en situation, hvor et selskab ikke kan betale D, indtræffer, er selskabet pr. 

definition insolvent, og selskabet vil i denne situation gå i betalingsstandsning og opleve den 

straf, der medfølger (omkostninger ved insolvens).    defineres som de omkostninger, som et 

selskab har i forbindelse med at være insolvent i udfald j. Pga. det begrænsede 

erstatningsansva,r som er forbundet med virksomhedsværdipapirer, vil følgende gælde, 

       . Hvis vi antager, at    er det beløb, som gældsgiver modtager, hvis udfald j 

indtræffer, ser vi, at der er følgende sammenhæng: 

( )                                                       {
           

              
 

Således fremgår det af (1,) at i de tilfælde hvor insolvens indtræffer, vil det beløb, som bliver 

betalt til gældsgiver, være mindre, end hvad der er blevet lovet fra selskabets side. Værdien af 

gælden B(D) vil naturligvis være afhængig af, hvilket beløb som reelt bliver betalt i de 

forskellige udfald, og derfor ser vi også af nedenstående udtryk for denne værdi, at    vil være 

afhængig af D. 

(2)      ( )  ∑     
 
    {

 ∑              
 
   

∑ (     )    ∑   
 
                (       )   

   

∑ (     )          
 
   

 

Ovenstående formel viser, at der vil være et niveau, hvor indtjeningen er højere end gælden i 

alle scenarier undtagen 1, så vil dette ene scenarie kun tilføre værdi svarende til indtjening 

fratrukket omkostninger ved insolvens, men i alle andre tilfælde vil der ikke være 

omkostninger til insolvens (se linje 2). I det tilfælde hvor uanset hvilket scenarie der 

indtræffer, så vil betaling til gæld være større end indtjening (linje 3), så vil værdien af gæld 

uanset hvad være påvirket af insolvensomkostninger. I det tilfælde hvor indtjeningen altid er 
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højere end betaling til gæld (linje 1), vil man ikke skulle tage højde for 

insolvensomkostninger. 

Kraus og Litzenberger tilføjer nogle yderligere forudsætninger i forbindelse med, at 

egenkapitalen bliver beskrevet. Således ser vi, at sammenhængen imellem det, der bliver 

udbetalt til ejerne af egenkapital (som er al indtjening fratrukket omkostninger skat og 

betaling af gæld) og betaling af gæld, kan udtrykkes som følgende: 

(3)      {
  (    )                

          
 

  (    ) er dermed udtryk for indtjening efter skat,      er udtryk for det beløb, som spares 

i skat i forbindelse med optagelse af gæld, og D er betaling til gældsgiver.  

Dermed kan vi udtrykke værdien af et selskabs egenkapital S(D) som følgende, 

(4)   ( )  ∑      {

∑ [  (    )       ]           
 
   

∑ [  (    )       ]                (       ) 
   

          

 
    

Af ovenstående ser vi, at i det tilfælde, hvor indtjeningen er lavere end betaling til gæld og 

selskabet dermed er insolvent, vil egenkapitalens værdi være 0. 

Den totale markedsværdi for et selskab V(D) findes som summen af markedsværdien for 

gælden plus markedsværdien af egenkapitalen, dvs.  ( )   ( )   ( ). 

(5) 

 ( )  

∑ (     )    
   

{

∑ [  (    )     ]  
 
              

∑ (     )   ∑ [(    )      ]                (       ) 
   

   
   

∑ (     
 
   )           

 

Samtidigt ser vi, at markedsværdien for et ikke gældsat selskab er  ( )  ∑ (    )    
 
   . 

Ved at indsætte dette udtryk i (5) finder vi et udtryk for, hvordan virksomhedens værdi kan 

deles op i værdien uden gæld, samt hvilken ekstra værdi som gælden medfører. 

(6)       ( )   ( )  {

 ∑                
 
   

∑ (       )    ∑                   (       ) 
   

   
   

∑ (       
 
   )           

  

Ligning (6) viser virksomhedens værdi er summen af virksomhedens værdi uden gæld plus 

nutidsværdien for alle mulige udfald af forskellen imellem skattefordelen ved gæld og 
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konkursomkostninger. Hvis man antager, at der er konstant skatteprocent, og samtidig 

indsætter (2) i (6), får man dermed det endelige udtryk for en gældsat virksomheds værdi, 

som også er dette udtryk, som er anvendt i teorigennemgangen.  

 ( )   ( )    ( )  (   ){

            

∑     
   
                 (       )

∑              
 
   

  

Dermed er gennemgangen af, hvordan Kraus og Litzenberger kommer frem til dette, også 

gennemført.  

 

13.4 Appendiks D
101

 

I artiklen argumenteres for den specielle situation, som virksomheder kan ende i, at de som 

følge af gæld undlader at foretage investeringer med positivt NPV. Myers bygger sin 

argumentation på et eksempel, som viser denne situation. 

Således antages det, i en verden uden skat og konkursomkostninger samt perfekte 

kapitalmarkeder, at markedsværdien V for et selskab kan skrives som        , hvor VA 

er nutidsværdien af selskabets aktiver, mens at VG er nutidsværdien af de fremtidige 

vækstmuligheder. Vi starter med at se på et selskab uden nogle aktiver og kun en fremtidig 

investeringsmulighed. Selskabet er udelukkende finansieret med egenkapital, og det skal 

beslutte, hvorvidt det vil investere I om en periode, dvs. når t=1. Såfremt selskabet vælger at 

investere, modtager det et aktiv med værdien V(s) i t=1.  

Dermed vil selskabet have en balance i t=0, som nedenstående. 

 

Ved t=1 skal selskabet beslutte, hvorvidt det vil benytte sig af sin option på at investere. Hvis 

det vælger at investere, vil balancen derimod se ud som nedenstående. 

                                                           
101

 Gennemgangen af Appendiks D, bygger på Myers (1977) 



106 
 

 

Hvorvidt investeringen vil blive foretaget, afhænger selvfølgelig af, om værdien af det nye 

aktiv er større end investeringen,  ( )   . Investeringsbeslutningen er afbilledet i 

nedenstående graf.  

 

Således ser vi, at såfremt s er større end   , vil investeringen blive foretaget, mens hvis det 

modsatte er tilfældet, vil investeringen ikke blive foretaget. Dette vises ved, at ved     , er 

x(s) = 1, mens ved     , er x(s) = 0.  

Virksomhedens værdi ved t=0 kan dermed skrives som arealet under grafen, dvs.   

∫  ( ) ( )[ ( )   ]  
 

 
, hvor q(s) er den nuværende ligevægtspris for en dollar, der bliver 

leveret ved t = 1, såfremt udfald s forekommer. Virksomhedens værdi kan også skrives som 

  ∫  ( )[ ( )   ]  
 

  
.  

Efter at have set på virksomhedens værdi, når denne udelukkende er finansieret ved 

egenkapital, ser Myers på sammenhængen imellem virksomhedens værdi og gæld. Da 

virksomheden ikke er noget værd, så længe     , kan virksomheden ikke udstede sikker 

gæld, men den kan udstede risikofyldt gæld med en betaling på P. Under antagelse at denne 

gæld bliver udstedt, vil balancen fremstå som nedenstående. 
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Antagelsen er efterfølgende, at gælden har udløb, før investeringsbeslutningen er truffet, men 

efter at den sande ”state of nature” er afsløret. Såfremt  ( )     , vil det være i 

aktionærernes interesse at betale gældsgiverne ud af selskabet, mens hvis  ( )     ,vil 

gældsgiverne overtage selskabet og vil udnytte optionen, såfremt  ( )   . Dermed bliver 

markedsværdien for gæld ved ligevægt,    ∫  ( )[    ( ( )     )]  
 

  
. I dette tilfælde 

vil aktionærerne have mulighed for at låne hele selskabets værdi. Såfremt P bliver stor nok, 

således at denne overgår  ( )    i alle udfald, vil     , hvormed gæld bliver irrelevant, jf. 

MMs proposition 1.  

Såfremt gælden udløber, efter at virksomhedens option på at investere udløber, vil den 

udestående gæld i nogle tilfælde have indflydelse på, hvorvidt investeringen bliver foretaget. 

Vi ser, at hvis selskabet skaffer I og udnytter sin option på investeringen, vil dets balance se 

ud som følgende. 

   

Således ser vi af ovenstående, at selskabets værdi vil være en sum af værdien af gæld udtrykt 

ved den mindste værdi af enten virksomhedens værdi eller nutidsværdien af betalingerne til 

gæld plus værdien af egenkapital udtrykt ved den største værdi af enten 0 (som indtræffer, 

såfremt selskabet ikke kan betale gældsbetalingerne, P) eller virksomhedens værdi fratrukket 

betalinger til gæld.  

Denne situation betyder, at optionen kun er værd at udnytte, hvis værdien af selskabet V(s) 

overstiger de samlede omkostninger ved investeringen, I+P. Dvs. at  ( )      vil gøre, at 

aktionærerne ikke vil udnytte optionen, fordi de dermed vil tabe penge. Den nye situation 

illustreres i nedenstående figur, hvor vi ser, at hvor vi før ville foretage investeringen ved   , 

har dette nu rykket sig til   . 
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Dermed kan værdien af selskabet nu udtrykkes som,   ∫  ( )[ ( )   ]  
 

  
. 

Konsekvensen af dette er, at så længe at      , vil der være et tab af værdi i nogle tilfælde, 

som vises ved den markerede trekant i ovenstående figur. Hvis P bliver høj nok, ser vi, at så 

vil V(s) være mindre end I+P i alle tilfælde, og dermed vil x(s) også være 0 i alle tilfælde, 

hvorved selskabet vil være værdiløst, fordi selskabets vækstoption vil udløbe uden at blive 

benyttet. Såfremt at optionen bliver benyttet, vil V(s) dermed skulle være større end P, 

hvormed at    ( ( )  )   , hvilket medfører, at værdien af gælden bliver  

   ∫   ( )  
 

  
. Konsekvensen af dette er, at     , samtidigt med at V også må være 

mindre end værdien for et selskab, der udelukkende er finansieret ved egenkapital, når P er 

positiv. Dermed bliver sammenhængen imellem    og P, som vist i nedenstående figur. 

 

Af den ovenstående figur ser vi en række forskellige ting. Først og fremmest ser vi, at der vil 

være en maksimal mængde gæld, som kan optages, og at efter denne mængde vil værdien af 

gæld falde. Samtidigt ser vi, at virksomhedens værdi ved optagelse af gæld vil falde i takt 

med, at de lovede betalinger til kreditorerne stiger. Dette skal ses i forhold til, at værdien af 

selskabet, når dette udelukkende er finansieret ved egenkapital, er konstant. Konsekvensen af 

den viste situation i figuren er, at selskabet ikke skal udstede nogen gæld, fordi denne vil være 

medvirkende til, at selskabet i alle tilfælde vil afstå fra nogle investeringer med positiv NPV.  

 



109 
 

13.5 Appendiks E
102

 

I opgaven er der blevet anvendt en del økonometri til analyse af datamaterialet. Således vil vi 

i dette afsnit gennemgå de vigtigste principper og begreber, herunder teorien omkring den 

multiple regression, Ordinary Least Squares (OLS), autokorrelation, multikollinearitet og 

heteroskedasticity. Derudover vil resultaterne i forbindelse med vores analyse af 

multikollinearitet og heteroskedasticity også blive præsenteret.  

Multipel regression er en regressionsmetode, der kan anvendes til at analysere 

sammenhængen imellem en enkel afhængig variabel og flere uafhængige variable.  

For at kunne anvende multipel regression er det nødvendigt, at man kan inddele variablene i 

grupper af afhængige og uafhængige. Derudover skal disse også være metriske. 

Der er en række antagelser, som man skal teste i forbindelse med, at man opstiller en multipel 

regressionsmodel: 

1. Lineariteten af det fænomen, som man måler.  

2. Graden af heteroskedasticity – det antages at fejlleddet har en konstant varians 

(homoskedasticity).  

3. Uafhængighed imellem error terms 

4. Normaliteten af distributionen af error terms  

Den mest almindelige metode til at bestemme den estimerede linje, der passer bedst til 

datamaterialet, er least squares (også kendt som OLS). Pointen med denne er at minimere 

fejlleddet og der igennem bestemme den estimerede variabel b, som viser den uafhængige 

variabels størrelse og fortegn. Udgangspunktet er således, at vi skal bestemme de ukendte 

parametre i      
     , hvor   og    er de ukendte dele, mens b og    er estimater på disse 

to. Dette betyder også, at    kan findes vha. disse to estimater,      
     .  

Det generelle udtryk for koefficientvektoren findes vha. følgende gennemgang. Således vil 

least square koefficientvektoren minimerer summen af de kvadrerede residualled, dvs. 

∑    
  

    ∑ (       )
  

   , hvor    er den arbitrært valgte koefficientvektor. 

Minimeringsproblemet består i at vælge et   , der minimerer følgende sammenhæng, 

          
  (  )    

    (     ) (     ). Ved at udvide udtrykket og få fjernet 

paranteserne får vi dermed,   
          

                    eller udtrykt ved 

 (  ),  (  )         
        

                        . For at minimere 

dette ser vi at udtrykket bliver, 
  (  )

   
               .  
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 Gennemgangen af Appendiks E bygger på Greene (2000), Greene (2008), Hayashi (2000), Hair Jr., 

Anderson, Tatham og Black (1995) og Lund (2006) 
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Efterfølgende lader vi b være løsningen, hvormed b kan udtrykkes som,         . Hvis 

den inverse af     eksisterer, hvilket følger af antagelsen om ”full rank
103

”, vil b dermed 

kunne findes som   (   )     104. 

Når regressionen er lavet, skal vi teste, hvorvidt de forskellige variable har signifikant 

indflydelse på den afhængige variabel. Ved test af hvorvidtat en variabel er signifikant 

forskellig fra 0, anvendes et t-test. T-ratioen findes som,   
  

   

, hvor    er b for den variabel, 

som man ønsker at teste, mens at    
 er et estimat af standardafvigelsen for b. Som det ses af 

ovenstående, anvendes der estimat for standardafvigelsen, hvilket skyldes, at hele analysen af 

b og e bygger på, at disse netop er estimater til       . Således skal vi også anvende estimater 

for variansen, hvorfor den estimerede varians for en variabel findes som,        ( )  

  (   )  , hvor    er den generelle estimerede varians for modellen. Denne findes således 

vha. følgende formel,    
   

   
, hvor n er antal observationer, og K er antallet af parametre, 

som man estimerer.  

For at bestemme hvor godt modellen beskriver datamaterialet, kan man beregne 

determinationskoefficienten, R
2
. Denne findes ved at anvende følgende formel, 

   
[∑ (    ̅)( ̂   ̂̅) ] 

[∑ (    ̅) 
 ][∑ ( ̂   ̂̅) 

 ]
 

 

Som tidligere nævnt er der en række ting, som kan gøre, at analysen af data ikke bliver 

korrekt, herunder multikollinearitet, heteroskedasticity og autokorrelation. I det følgende vil 

vi dels gennemgå de teoretiske bevæggrunde fo,r at dette har relevans, og dels gennemgå 

løsningen på disse problemer, ligesom vi for heteroskedasticity og autokorrelation vil 

præsentere resultaterne i forbindelse med analysen af disse
105

. 

Udgangspunktet for regressionsanalysen er, at jf. Gauss-Markov teoremet vil OLS estimatet 

have den mindste varians. Dette sikrer dog ikke, at der også er tale om en lille varians set i 

absolutte værdier. Såfremt man ser på en model med to variable, der er perfekt korreleret, vil 

variansen være uendelig, hvormed det ikke er muligt at adskille de individuelle effekter for 

hver komponent.  
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 Full rank vil sige, at en matrice har den højest mulige rank. Rank defineres for en m x n, hvor min(m, n). Full 

rank vil altså sige, at matricen ikke kan gøres større, med andre ord er al data medtaget i matricen.  
104

 Ydermere gennemgår Green (2000) et mindre bevis for, at b vil minimere summen af kvadraterne. Dette 

bliver ikke gennemgået, men det kan kort nævnes, at konklusionen er, at såfremt X har full rank, vil b være unik 

og minimere summen af de kvadrerede residualer.  
105

 Resultaterne af analysen i forbindelse med multikollinearitet præsenteres direkte i opgaven.  
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Det typiske problem i forbindelse med analyser er således, at de uafhængige variable er højt, 

dog ikke perfekt, korreleret individuelt. Dette betyder, at man får følgende symptomer: 

- Små ændringer i data giver store svingninger i de estimerede parametre. 

- Koefficienter kan have store standardafvigelser og lave signifikansniveauer på trods 

af, at de samlet er signifikante, og at R
2
 for regressionen er relativt højt. 

- Koefficienter kan have det forkerte fortegn eller urealistiske niveauer.  

  
  er et udtryk for, hvor meget af den observerede variabel som kan forklares af de øvrige 

variable og altså et udtryk, som kan anvendes til at vise, hvorvidt der er multikollinearitet for 

en variabel. Denne findes vha. følgende formel:  

   (  )  
  

(    
 )∑ (     ̅ )  

   

 

Ud fra formlen kan man se tre forskellige ingredienser, som afgør, hvorvidt et estimat er 

præcist eller ej. 

- Alt andet lige vil variansen blive større, jo større korrelationen af xk er pga. 

multikollinearitet. 

- Alt andet lige vil variansen være lavere, jo større variationen i xk er.  

- Alt andet lige vil variansen være lavere, jo bedre det overordnede fit i regressionen er.  

For at vurdere hvorvidt multikollinearitet er et seriøst problem
106

, foreslår Klein (2002), at 

man ser på, hvorvidt   
   er større end R2, og såfremt dette er tilfældet, er det et alvorligt 

problem.  

Der er en række strategier for, hvordan man forholder sig til dette problem. Således er den 

oftest benyttede strategi, at man udelader de variable, som der er problemer med. Dette kan 

dog skabe det problem, at såfremt variablen hører til i modellen, dvs. at den estimerede værdi 

er forskellig fra 0, vil de tilbageværende estimeringer blive biased, muligvis alvorligt. På den 

anden side er en af de oftest forekommende fejl, at man forsøger at overfitte modellen, dvs. at 

modellen bliver for stor. Ved at droppe en variabel kan man muligvis opnå en effekt. 

Heteroskedasticity er som tidligere nævnt et udtryk for den situation, hvor fejlledene har 

forskellig varians. Således er en af antagelserne for den multiple regressionsmodel, at 

fejlledene har samme varians, dvs. at der er tale om homoskedasticity. Problemet ved, at der 

forekommer heteroskedasticity, er ikke, at det påvirker regressionens koefficienter, men 

derimod at det påvirker standardafvigelsen på disse koefficienter. Dermed kan man ikke være 

sikker på, at de konklusione,r som træffes i forhold til, om en koefficient er signifikant, er 
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 Der vil altid findes en eller anden form for multikollinearitet 
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korrekte, hvormed hele analysens konklusioner kan drages i tvivl. Testen for, hvorvidt der 

forekommer heteroscedasticity, er af typen Breusch-Pagan, som opstiller en test af følgende 

hypotese,   
     (       ), hvor    er en vektor af uafhængige variable. Modellen er 

homoskedastic, såfremt    . For at teste denne hypotese finder man værdien LM,    

 

 
[   (   )     ], hvor Z er lig med   (   ) og g findes som    

  
 

(    )⁄  . 

Nulhypotesen vedrørende homoskedasticity findes ved at se på, hvorvidt LM er større eller 

mindre end   -ratio med antal frihedsgrader lig med antal variable i z. Resultaterne viser, at 

LM for First North udregnes til 20,02, og at LM for OMX udregnes til 140,56. For begge 

markedspladser anvendes der 8 variable i udregningen af z, hvorfor   -ratio udregnes til 

15,51 på 5 % niveau, mens at   -ratio er 20,09 på 1 % niveau. Dermed ser vi, at hypotesen 

om homoskedasticity kan afvises for OMX på både 5 og 1 % niveau, mens at den kan 

accepteres for First North på 5 % niveau men samtidig bliver afvist på 1 % niveau.  

Et sidste problem, som der kan være i forbindelse med datamaterialet, er autokorrelation, som 

i lighed med heteroskedasticity er et problem i forhold til OLS estimaterne og korrektheden af 

disse. Autokorrelation vil sige, at man ved at se på residualerne ser, at et fortegn i en periode 

kan anvendes som en indikator på fortegnet i næste periode, hvormed eventuelle forstyrrelser 

i datamaterialet bliver fremført over flere perioder. Til test af hvorvidt der er autokorrelation, 

anvendes en Ljung-Box test, som udtrykkes som,     (   )∑
  
 

   

 
   , hvor T er antal 

observationer, P er antal lags, og rj udtrykkes som    
∑       

 
     

∑   
  

   
. 

Datamaterialet viser en høj grad af autokorrelation for både OMX og First North.  

Løsningen på problemerne med heteroskedasticity og autokorrelation er, at man benytter 

såkaldte HAC
107

-estimatorer, som findes vha. robust kovariansmatrix, til bestemmelse af 

variansen for de enkelte variable og dermed også til bestemmelse af t-ratio for de enkelte 

variable. Således ser vi, at hvis der er både autokorrelation og heteroskedasticity i 

datamaterialet, vil man kunne udlede følgende formel for       ( ̂) 

      ∑   (     
 )

 

   
 

Hvor    er en skaleringsvægt, samtidig med at    bestemmes som   ∑             
  

     . 

Dermed kan vi finde den robuste kovariansmatrice, hvorfra vi kan udlede HAC-estimatorerne 

som,    ( ̂)  (∑     
 ) 

   
  

  (∑     
  

   )  .  
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 Heteroskedasticity and autocorrelation consistent 
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Ved autokorrelation af generel form vil ovenstående robuste kovariansmatrix være en 

konsistent estimator, såfremt L=l(T) og      
 

   
. I denne opgave sættes             

 , hvormed vi kan bestemme den robuste kovariansmatrice, som altså anvendes i analysen af 

datamaterialet.  

13.6 Appendiks F  

Opgørelse af kapitalstruktur – gennemgang af forskellige mål og eventuelle 

problemstillinger 

I forbindelse med en undersøgelse af kapitalstruktur vil det selvfølgelig være interessant, 

hvordan kapitalstruktur opgøres. Således er der en række forskellige tilgange til dette mål, 

ligesom en række artikler argumenterer for, hvorfor lige netop det anvendte mål i deres artikel 

er det korrekte. Ydermere er der artikler, som argumenterer for en række generelle fejl i 

forbindelse med opgørelse af kapitalstruktur, som giver nogle problemer og mangler i de 

forskellige studier. Alle disse artiklers synspunkter er i den grad relevante at diskutere, fordi 

selv mindre fejl i opgørelsen af kapitalstruktur kan have stor betydning for, hvordan opgavens 

konklusioner vil blive. Det følgende afsnit vil således være en diskussion og gennemgang af 

mål for kapitalstruktur, som munder ud i, hvordan kapitalstruktur vil blive anvendt i denne 

opgave, evt. hvordan flere forskellige mål for kapitalstruktur vil blive benyttet.  

 

Det helt centrale aspekt i forbindelse med opgørelse af gældsandel er, hvorvidt man ser på 

bogførte værdier eller også tager højde for markedsværdier. Således er de mest almindelige 

mål for kapitalstruktur henholdsvis gæld i forhold til bogført værdi af totale aktiver og gæld i 

forhold til summen af gæld og markedsværdien af egenkapital (market capitalization) jf. 

Frank og Goyal (2007a). Det interessante er, at de to mål for kapitalstruktur giver forskellige 

resultater. Der vil så godt som altid være forskel på den bogførte værdi af totale aktiver og 

markedsværdien af egenkapital plus gæld. Dette betyder også, at der er nogle fordele og nogle 

ulemper ved de to mål. Fordelene ved at anvende bogført værdi er, at man derved får et mål, 

som ikke er afhængig af fremtidige vækstmuligheder, hvilket Myers (1977) argumenterer for, 

er hvad ledelsen ser på, hvormed at man – jf. denne udlægning – får et mål for 

kapitalstrukturen, som giver et mere præcis mål for, hvordan ledelsen tænker på 

kapitalstruktur. Samtidig argumenteres der for at markedsværdien af egenkapitalen vil være 
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mere ustabil end totale aktiver, hvorved ledelsen vil være mere tilbageholdende med at 

benytte dette til at basere finansieringspolitikken på
108

.  

I modsætning til dette er som sagt de teoretikere, som argumenterer for, at opgørelse ved 

hjælp af markedsværdier er mere relevante og korrekte, og at bogførte værdier ikke er 

anvendelige. Hovedargumentet imod at anvende bogførte værdier er, at der blot er tale om et 

tal, som får højre og venstre side af balancen til at stemme. Sagt på en anden måde er der ikke 

nogen reel sammenhæng imellem den bogførte værdi og den værdi, som markedet vurderer jf. 

Welch (2004)
109

. Umiddelbart er der ikke en klar konsensus imellem de hidtil udførte analyser 

af kapitalstruktur omkring, at det ene mål er at foretrække frem for det andet. Derfor vil 

opgaven også analysere kapitalstrukturen for hhv. First North og danske børsnoterede 

selskaber ud fra begge mål for på denne måde at give et indblik i hvilke forskelle, at den 

forskellige opgørelse af kapitalstruktur kan skabe i analysen.  

Et andet aspekt ved opgørelse af kapitalstruktur, som måske er endnu mere interessant, ligger 

i den påstand, som Welch (2006) kommer med, nemlig at hovedparten af de empiriske 

studier, som har undersøgt kapitalstrukturen, begår en relativ stor fejl i opgørelsen af 

gældsandelen i forhold til egenkapitalen. I artiklen argumenteres der for, at det sædvanlige 

mål for kapitalstruktur, financial-debt-to-asset ratio, ikke er et korrekt mål, fordi det modsatte 

af financial debt ikke er egenkapital. Således argumenteres det at aktiver = finansiel gæld + 

ikke-finansielle liabilities + egenkapital. Ikke-finansielle liabilities vil bl.a. være 

minoritetsinteresser, udskudt skat, andre liabilities, andre current liabilities, kreditorer, skyldig 

skat. Disse udgør ifølge Welch en betydelig del i forhold til aktiverne, hvorfor det ikke er 

irrelevant at tage højde for disse, når kapitalstrukturen skal udregnes. Disse ikke-finansielle 

liabilities ville kunne udelades, såfremt at der blot var tale om, at disse enten ikke ændrede sig 

fra år til år, eller at de var stabile fra firma til firma. Dette er dog heller ikke tilfældet, hvorfor 

det er nødvendigt at tage højde for disse, når selskabers kapitalstruktur skal måles. 

Implikationen af ovenstående er – jf. Welch (2006) – at de eksisterende undersøgelsers 

konklusioner i forhold til sammenhængen imellem forskellige faktorer og gæld kan være 

behæftet med usikkerhed og fejl. Man kan således forestille sig, at de variable, som det bliver 

antaget, kan have en effekt på forholdet imellem gæld og egenkapital, alene kan have 

indflydelse på forholdet imellem forpligtelser, der er finansielle og ikke-finansielle. Til at løse 

dette problem foreslår Welch, at man anvender totale forpligtelser i forhold til totale aktiver, 
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Frank og Goyal (2007a), s. 35 
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 Welch omtaler den bogførte værdi af aktiver som et ”plug number”, hvilket vel bedst oversættes som et tal 

der indsættes til lejligheden.  
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hvormed man vil få et mål, hvor en stigning i dette ifølge Welch rent faktisk vil afspejle en 

stigning i gearingen.  

Dermed har vi fire forskellige mål for kapitalstrukturen, som alle hver især er blevet 

argumenteret for at være et godt mål for kapitalstrukturen. I opgaven vil alle fire mål blive 

anvendt, fordi der derigennem skabes et grundlag for diskussion, f.eks. omkring, hvorvidt det, 

som Welch skriver, er korrekt, at sammenhængen imellem diverse faktorer og gældsandelen 

alene skyldes, at der er blevet anvendt et forkert mål for kapitalstruktur.  

 

13.7 Appendiks G  

First North 

First North er en alternative markedsplads for nordiske firmaer, som optog det første danske 

firma (Deadline Games) i 2005, og som siden har optaget yderligere ca. 20 danske firmaer. 

First North er oprindeligt et svensk fænomen, som indtil 2006 har heddet ”Nya Marknaden”, 

og som har eksisteret siden 1998, hvor de første firmaer blev optaget. First North bærer fortsat 

et svensk præg, hvilket giver sig udtryk i, at ca. 75 % af de 135 firmaer, der pr. marts 2010 er 

optaget til handel, er svenske. Den resterende halvdel er fordelt på danske, norske, finske og 

islandske firmaer.  

Det faktum, at First North udelukkende er en alternativ markedsplads og altså ikke en børs, 

giver sig udtryk i en række kendetegn, som adskiller den fra f.eks. Københavns Fondsbørs. 

Som udgangspunkt er First North ment som en markedsplads, hvor små firmaer kan blive 

handlet uden at skulle overholde alle de regler, som gør sig gældende for hovedmarkedet, og 

hvor firmaer dermed kan blive modnet til at blive optaget på OMX – Den Nordiske Børs 

hovedmarked. Af de regler som ikke skal overholdes, kan bl.a. nævnes en række EU-

lovgivninger og krav til regulerede markeder, f.eks. IFRS reglerne, Transparens direktivet
110

, 

Take Over direktivet
111

 og direktivet om markedsmisbrug
112

. Derudover er der den regel, at 

såfremt man ønsker at udføre et offentligt udbud af aktier, skal man overholde de regler, som 

er fastsat i Prospekt direktivet, hvilket altså ikke adskiller sig fra optagelse på en normal børs. 

Forskellen kommer således i det tilfælde, at man ikke udfører et offentligt udbud, men 

udelukkende lader sig notere på First North, hvor man kun skal opfylde de regler, som findes 

omkring offentliggørelse af informationer, hvilket drejer sig om en virksomhedspræsentation, 
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 Direktivet skal forbedre gennemsigtigheden og oplysningerne vedrørende udstedere af aktier på regulerede 

markeder, igennem forbedringer af bl.a. årlig regnskabsaflæggelse og periodiske oplysninger i løbet af 

regnskabsåret (kilde: www.eogs.dk/sw24825.asp )  
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 Regler vedrørende overtagelse af andre firmaer 
112

 Skaber ensartede regler for insiderhandel og kursmanipulation 

http://www.eogs.dk/sw24825.asp
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som dog ikke adskiller sig synderligt meget fra indholdet af et prospekt. Således er der fortsat 

beskrivelse af virksomheden, risikofaktorer, seneste regnskaber, beskrivelse af ledelsen mm.  

Et sidste element, hvor First North adskiller sig fra den normale børs, er den såkaldte certified 

adviser, som alle First North noterede firmaer skal tilknytte i forbindelse med deres optagelse 

på First North. For denne certified adviser er der en række regler, som skal opfyldes, 

heriblandt at man er egnet (har kvalifikationerne), har erfaring inden for rådgivning 

vedrørende kapitalstruktur, strategi mm, har erfaring med equity-based transaktioner mm. 

Formålet med en certified adviser er, at denne i forening med First North opretholder 

kvaliteten og integriteten for First North, samt generelt overvåger, at virksomheden 

overholder de regler, som er udstukket af First North. Således er det ikke udelukkende First 

North, der overvåger de noterede virksomheder, og OMX har dermed på First North ikke i 

samme grad som på den normale børs styr på kvaliteten af disse.  Derudover er der 

selvfølgelig en række mindre forskelle imellem de nationale First North, ligesom der også er 

øvrige mindre forskelle imellem First North, som helhed, og den normale børs. 

 

 

 

 

 


