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Executive Summary 

This paper examines whether large privately held companies are better at creating eco-

nomic value, relative to publicly listed companies. This paper finds that large privately 

held companies are able to outperform publicly listed companies in terms of value crea-

tion for both shareholders and the aggregate investors.  

The investigation was conducted by analyzing two samples; one consisting of large pri-

vately held companies, another consisting of publicly listed companies. In order to calcu-

late the invested capital and net operating profit after tax for the companies, we performed 

a profitability analysis of the companies’ annual reports from 2002-2017, as well as an 

estimate of the weighted average cost of capital for each company for this same period.  

This enabled us to estimate the value creation for the investors, where the cost of capital 

was deducted from the return on invested capital to arrive at the relative value creation 

for the aggregate investors through the Economic Value Added-model. 

Furthermore, we investigated the profitability of the companies by calculating the value 

creation to the shareholders through a Residual Income-model.  By deducting the required 

return on equity from return on equity, we were able to estimate value creation to the 

shareholders. 

In testing the significance of the results from both models, we were able to show that the 

findings of this paper are statistically significant. In addition, our statistical analysis 

showed which of the underlying variables were significant in the respective models, and 

by which of these variables the large privately held companies were able to significantly 

outperform the publicly listed companies. Specifically, we found that return on invested 

capital, return on equity and turnover rate were significantly higher for privately held 

companies relative to publicly listed companies. 

The most critical variables in the models were included in a sensitivity analysis compris-

ing five scenarios.  None of these scenarios resulted in significant changes in the results 

of the analysis, indicating that our results are resilient towards changes in assumptions 

and thus not driven by methodical considerations.   
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1.0 Indledning 

1.1 Motivation 

To tredjedele af ledere på direktionsniveau mener at presset for at levere kortsigtede re-

sultater er steget i de foregående fem år (Carey, Dumaine, Useem, & Zemmel, 2019). 

Flere undersøgelser har også vist, at direktioner er tilbøjelige til at træffe kortsigtede be-

slutninger op til regnskabsaflæggelse, som på længere sigt vil destruere værdi 

(DesJardine, 2019). Dette er alle undersøgelser foretaget på børsnoteret selskaber. 

Grundlægger af Dell Technologies, Michael Dell, bemærkede da Dell Technologies blev 

taget af børsmarkedet efter over 30 år: “As a private company, Dell now has the freedom 

to take a long-term view. No more pulling R&D and growth investments to make in-quar-

ter numbers. […] No more trade-offs between what’s best for a short-term return and 

what’s best for the long-term success of our customers.” (Dell, 2014). For at skabe mere 

værdi, vil Dell undgå det kortsigtede pres fra det offentlige kapitalmarked ved at skifte 

ejerskabsstruktur. Og dette er ikke uden grund. Konsulenthuset McKinsey & Company 

(2017) har undersøgt 615 børsnoterede amerikanske selskaber i perioden 2001-2015. De 

konkluderede, at virksomheder med langsigtede strategier havde en indtjeningsvækst og 

vækst i økonomisk profit henholdsvis 36% og 81% højere blandt langsigtede virksomhe-

der relativt til kortsigtede virksomheder. Samme undersøgelse fastslår også, at 55% af de 

adspurgte ledere i kortsigtede virksomheder mener, at deres selskaber ville forsinke nye 

projekter for at ramme mål for kvartalet, selv hvis det destruerede værdi (Barton, et al., 

2017).  

Barton, et al. (2017) antyder dermed, at selskaber på de offentlige kapitalmarkeder bliver 

mere kortsigtede i deres strategiske tilgang til indtjening, og at dette vil medføre værdi-

destruktion. Modsat ejerstrukturen for de børsnoterede selskaber står privatejede selska-

ber. Privatejede selskaber har ikke aktier handlet på det offentlige kapitalmarked, men er 

ejet af én eller få aktionærer. Vil privatejede selskaber derfor være underlagt et mindre 

kortsigtet pres på indtjening, og af den grund kunne skabe mere økonomisk værdi?  

Dette spørgsmål leder os til at undersøge hvorvidt større privatejede selskaber er i stand 

til at skabe højere økonomisk værdi relativt til børsnoterede selskaber. 
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1.2 Problemformulering 

Ud fra ovenstående motivation har vi udledt følgende problemformulering: 

 

Er større privatejede selskaber i stand til at skabe højere økonomisk værdi relativt til 

børsnoterede selskaber? 

 

1.3 Opgavestruktur 

Vi vil forsøge at besvare vores problemformulering gennem en analyse af større privat-

ejede og børsnoterede selskaber. Vi har valgt at strukturere opgaven, så et forudgående 

afsnit vil bidrage med information til forståelse af, eller udregninger i, det efterfølgende 

afsnit. Desuden vil relevant teori blive gennemgået forud for det relevante analyseafsnit, 

således at hvert analyseafsnit i opgaven er delt op i teori og analyse for det relevante 

emne.  

Vi indleder opgaven med at gennemgå vores valgte metode for undersøgelsen, herunder 

dataindsamling, afgræsninger og metodekritik. Derefter præsenterer vi de selskaber der 

indgår i opgavens analyse. Herefter følger analysen med en reformulering af virksomhe-

dernes resultatopgørelse og balance. I en rentabilitetsanalyse benytter vi den reformule-

rede resultatopgørelse og balance til at vurdere selskabernes rentabilitet. Ud fra rentabi-

litetsanalysen undersøger vi virksomhedernes evne til at skabe økonomisk værdi, for både 

ejerne og långiverne, ved at estimere den enkelte virksomheds kapitalomkostninger. Som 

supplement til dette har vi desuden undersøgt virksomhedernes evne til at skabe værdi 

alene for ejerne. Herefter anvender vi statistisk analyse til at teste, om større privatejede 

selskaber er i stand til at skabe signifikant mere økonomisk værdi relativt til børsnoterede 

selskaber. Vi benytter en regressionsanalyse til at teste hvilke variable i vores modeller, 

der er signifikant forskellige mellem de privatejede og børsnoterede selskaber. For at 

sikre robustheden af vores resultater, tester vi analysemodellen ved at simulere en række 

scenarier, der ændrer på væsentlige parametre påvirket af metodiske overvejelser. Afslut-

ningsvist konkluderer vi på vores resultater, perspektiverer til andre lignende undersøgel-

ser af emnet og diskutere videre undersøgelse. 
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Vi har i nedenstående figur illustreret opgavens struktur:  
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2.0 Literature Review 

Forskelle mellem privatejede og børsnoterede selskaber har i flere år været et undersøgt 

emne. Himmelberg, Hubbard & Palia (1999) undersøger hvordan ændringer i ejerledede 

selskabers eksterne forhold påvirker virksomheders præstation. Undersøgelsen viser, at 

ikke observerede forskelle på selskaber, på tværs af industrier, har implikationer på øko-

nometriske modeller til estimering af ejerledelse og selskabets præstation. Himmelberg, 

Hubbard & Palia (1999) kan kun vanskeligt påvise en sammenhæng mellem virksomhe-

dens præstation, målt på Tobins Q, og ændringer i ejerledelsen. Tobins Q udregnes som 

markedsværdien af aktiverne, delt med den bogført værdi af aktiverne.  

Demsetz & Villalonga (2001) undersøger hvorvidt, der er sammenhæng mellem selska-

bers ejerstruktur og virksomhedspræstation. Demsetz & Villalonga (1999) benytter, lige-

som Himmelberg, Hubbard & Palia (1999), også Tobins Q som mål for virksomhedspræ-

station. Undersøgelsen kan ikke påvise, at virksomhedens præstation er systematisk an-

derledes ved ændring i ejerstrukturen.  

Capasso, Rossi & Simonetti (2005) undersøger forskelle i en række parametre for hen-

holdsvis privatejede og børsnoterede selskaber. Undersøgelsen sammensætter en gruppe 

af privatejede selskaber og en dertilhørende sammenligningsgruppe af børsnoterede sel-

skaber. Hvert børsnoteret selskab har et korresponderende selskab i gruppen af privat-

ejede selskaber, som er direkte sammenligneligt. Det samlede datasæt udgør 30 selskab-

spar. Samtlige variable for selskaberne undersøges over en femårig periode, for med t-

test at påvise eventuelle forskelle mellem privatejede og børsnoterede selskaber. Under-

søgelsen finder, at privatejede selskaber har signifikant højere afkast på den bogførte 

egenkapital, og investerede mere i anlægsaktiver. Dog finder undersøgelsen, at privat-

ejede selskaber har en signifikant lavere omsætningsvækst og soliditetsgrad (Capasso, 

Rossi, & Simonetti, 2005). 

Allee, Badertscher & Yohn (2015) undersøger konsekvenserne af ejerstrukturen for hen-

holdsvis privatejede og børsnoterede selskaber på fremtidig indtjening. Undersøgelsen 

måler selskabers værdiskabelse baseret på afkast på den investerede kapital. Allee, Ba-

dertscher & Yohn (2015) finder, at privatejede selskaber, på tre- og femårs sigt, er i stand 

til at skabe mere værdi relativt til børsnoterede selskaber. Undersøgelsen finder desuden, 

at værdiskabelsen primært er drevet af fremtidig overskudsgrad.  
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Vores undersøgelse baserer sig på ejerskabsstrukturer og ikke konkret ejerledelse, modsat 

Himmelberg, Hubbard & Palia (1999). Desuden har flere tidligere undersøgelser baseret 

deres præstationsmål på Tobins Q, modsat denne opgave. Capasso, Rossi & Simonetti 

(2005) opsætter et datasæt med to grupper af sammenlignelige børsnoterede og privat-

ejede selskaber, opdelt efter ejerstruktur, ligesom denne opgave. Dog benytter de kun 

bogførte værdier til beregning af ejernes afkast, og desuden benytter de ikke forrentning 

af investeret kapital, men udelukkende forrentning af egenkapital. Capasso, Rossi & Si-

monettis (2005) resultater tager heller ikke højde for ejernes afkastkrav i beregning af 

afkastet for ejerne. Allee, Badertscher & Yohns (2015) undersøgelse har mange ligheder 

til vores, men afviger dog på nogle nøgleparametre. For det første består de undersøgte 

grupper ikke af et ligeligt antal virksomheder i de respektive industrier, hvor vi undersø-

ger fem børsnoterede selskaber i samme industri for hvert privatejede selskab. For det 

andet benytter Allee, Badertscher & Yohn (2015) ROIC, som værdiskabelsesmål for sel-

skaberne, der ikke tager højde for afkastkravet fra investorerne.  

Vi bidrager til eksisterende forskning ved at undersøge to grupper virksomheder med 

forskellige ejerskabsstrukturer, men med ens vægtede industrier i de to grupper. Yder-

mere benytter vi EVA og RI som værdiskabelsesmål. Da EVA og RI inkluderer virksom-

hedernes kapitalomkostninger i værdiskabelsesmålet, søger vi at undersøge den reelle 

værdiskabelse for ejerne og investorerne, modsat førnævnte undersøgelser.  
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3.0 Metode 

3.1 Videnskabsteori 

Vi har i denne opgave arbejdet i det neo-positivistiske paradigme (Guba, 1990). Dette 

fordrer begrænset realisme i vores ontologi. Vi erkender, at vi aldrig vil komme frem til 

sandheden, men i denne erkendelse har vi i vores epistemologi bestræbt os på objektivitet, 

på trods af, at vi som undersøgere aldrig ville kunne udrydde vores eget bias.  

Metodologisk følger vi det neo-positivistiske paradigme, idet vi foretager vores undersø-

gelse i virkeligheden, og ikke i kontrollerede forsøg. De kontrollerede forsøg er en umu-

lighed i vores opgave med den store mængde data og de nærmest uendelige påvirkninger 

fra omverden, vores data er eksponeret overfor.  Det er samtidig denne kontakt med vir-

keligheden, som har gjort det svært at undlade at lade sig påvirke af vores analyse, hvorfor 

vi igen må erkende, at den sande objektivitet er umulig at opnå.  

Ydermere er denne opgave baseret på en stor mængde kvantitative data, hvilket passer 

ind i det neo-positivistiske paradigme, som primært er baseret på kvantitative data. Det 

kræves af dette paradigme, at den indsamlede data er af høj kvalitet, hvilket vi har be-

stræbt os på. 

I det neo-positivistiske paradigme arbejdes der typisk i den systembaserede tankegang. I 

systemtankegangen vil den objektivt eksisterende systemvirkelighed kunne afdækkes ved 

udforskning af indikatoreffekter (Heldbjerg, 1997). Denne systemtankegang har været 

gennemgående for vores opgave, da vi forsøger at inducere værdier og relationer i et 

større sammenhæng ud fra empiriske undersøgelser og eksisterende teori. Den større sam-

menhæng er forsøgt belyst igennem et tilstrækkeligt stor datagrundlag, som vi benytter 

til at beskrive et forhold for to grupper af virksomheder.  

3.2 Data 

For at kunne besvare vores problemformulering, har vi baseret vores analyse på en stor 

mængde data. Generelt bliver data kategoriseret indenfor to overordnede kriterier: kvan-

titativ eller kvalitativ, og primære eller sekundære (Andersen, 2014). Vores data er kvan-

titativt, idet det er talbaseret og kvantificerbart. Desuden er vores data hentet fra offentlige 

registre og databaser, hvilket gør det til sekundære data.  
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Især databasen ORBIS danner grundlag for en stor del af vores data. ORBIS er en virk-

somhedsdatabase med oplysninger på 760.000 danske virksomheder og mere end 200 

millioner virksomheder globalt. ORBIS er drevet af Bureau van Dijk, som er ejet af 

Moody’s Analytics (Bureau van Dijk, 2019). Udover ORBIS har vi hentet data igennem 

det Centrale Virksomheds Register, CVR. Begge databaser anses for at være yderst påli-

delige og troværdige. 

ORBIS udbyder regnskabsdata i 10 år fra nyeste regnskabsaflæggelse. Dette betyder, at 

vi for alle selskaber har skulle finde regnskabsdata for de år, som ikke er tilgængelige i 

ORBIS. De fundne regnskabstal er udelukkende hentet fra officielle indrapporterede års-

regnskaber. Dette sikrer, at tallene er udarbejdet ud fra internationale regnskabsstandar-

der, og at tredjepart ikke har kunne ændre i data.  

Vi har udover CVR og ORBIS også benyttet Fenebris Expert Circle’s database og FRED 

for at finde henholdsvis markedsrisikopræmien og den risikofri rente. Fenebris Expert 

Circle er ledet af Prof. Dr. Christoph Kaserer fra Technische Universität München (2019). 

FRED er en database fra Federal Reserve Bank of St. Louis. Databasen opdaterer konti-

nuerligt en række makroøkonomiske parametre (FRED - Federal Reserve Bank of St. 

Louis, 2019).  

Desuden har vi ved udvælgelsen af vores sample brugt data fra henholdsvis Berlingske 

Nyhedsmagasin og Dagbladet Børsen. Både Berlingske Nyhedsmagasin og Dagbladet 

Børsen anses som pålidelige kilder. 

3.3 Dataindsamling 

3.3.1 Udvælgelse af større privatejede selskaber 

Vores problemformulering søger at svare på, hvorvidt større privatejede selskaber kan 

skabe højere økonomisk værdi relativt til børsnoterede selskaber. Vi definerer større pri-

vatejede selskaber som familie- og fondsejede selskaber, hvis egenkapital ikke har været 

børsnoteret i undersøgelsesperioden. Desuden må ingen kontrollerende ejer være handlet 

på det offentlige marked, da det indirekte vil skabe samme ejerstruktur som børsnoterede 

selskaber.  

National lovgivning bestemmer i hvilket omfang privatejede selskaber, er påkrævet at 

aflægge årsregnskab, og hvorvidt det skal være offentligt tilgængeligt. Da offentlig 
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tilgængelighed varierer lande imellem, kan det være problematisk at indhente data til en 

repræsentativ global stikprøve af større privatejede selskaber. Alle aktie- eller anpartssel-

skaber i Danmark er pålagt at aflægge årsregnskab, som er offentligt tilgængeligt i Er-

hvervsstyrelsens Virksomhedsregister. For at være sikre på at kunne indhente data til op-

gavens analyse af privatejede selskaber, har vi derfor valgt at tage udgangspunkt udeluk-

kende i danske selskaber.  

For pålideligt at kunne sammenligne privatejede selskaber med børsnoterede selskaber, 

hvor børsnoterede selskaber typisk er større selskaber, vælger vi at tage udgangspunkt i 

en liste af større virksomheder. På denne måde sikrer vi, at vores virksomheder har til-

nærmelsesvis samme risiko-, pengestrøms- og vækstforhold (Damodaran, 2012). Desu-

den vil den tilgængelige datamængde også reduceres ved at vælge mindre privatejede 

selskaber, idet kravet til datamængde i årsregnskaber afhænger af størrelsen. 

Derfor har vi ved udvælgelsen af de danske selskaber taget udgangspunkt i top 1000 stør-

ste virksomheder i Danmark målt på omsætning for årene 2002 (Berlingske 

Nyhedsmagasin, 2003), 2004 (Berlingske Nyhedsmagasin, 2005), 2006 (Berlingske 

Nyhedsmagasin, 2007), 2009 (Berlingske Nyhedsmagasin, 2010) og 2016 (Børsen, 

2017).  

Ved at vælge de største privatejede selskaber i Danmark ud fra en rangliste, kunne man 

forestille sig, at virksomhederne netop ligger på denne liste, fordi de har præsteret bedre 

end den generelle population af større privatejede selskaber. De største virksomheder i 

2016 kunne være de virksomheder, som har klaret sig bedst i perioden, og vil derfor være 

”survivors”. Derfor har vi valgt at kigge på flere perioder for at se hvordan rangeringen 

ændrer sig over årene, og dermed reducere eventuelt survivorship bias. Vi har brugt år 

2016 som referencepunkt for at undgå at analysere på en virksomhed, som ikke eksiste-

rede i 2016 og derved ikke har tilstrækkeligt data til vores analyse.  

Større privatejede selskaber har ofte meget komplekse koncernstrukturer. Vi har afgræn-

set os fra at kortlægge samtlige aktiviteter på koncernniveau, men har, så vidt det var 

muligt, forsøgt at benytte årsregnskabet for det selskab, som er repræsentativt for koncer-

nen. 
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Overordnet set skal de større privatejede selskaber derfor opfylde følgende krav:  

1. Virksomheden skal have været privatejet igennem hele perioden, og hele/dele af 

egenkapitalen må ikke have været handlet på et offentligt marked. 

2. Virksomheden skal have fem sammenlignelige børsnoterede selskaber, som lever 

op til vores kriterier for afgrænsning (se afsnittet ”3.3.3 Udvælgelse og benyttelse 

af børsnoterede selskaber”). 

3. Virksomheden skal overordnet have figureret på Børsens og Berlingskes top 1000 

liste over største danske virksomheder i henholdsvis 2002, 2004, 2006, 2009 og 

2016. 

Disse selskaber vil i opgaven blive benævnt targetselskaber.  

3.3.3 Udvælgelse og benyttelse af børsnoterede selskaber 

Vi vælger at inddrage en gruppe af sammenlignelige børsnoterede selskaber for hvert 

targetselskab. En sådan gruppe vil vi i resten af opgaven benævne peergruppe, og de un-

derliggende selskaber vil vi benævne peerselskaber. Peergrupperne har flere funktioner i 

opgaven. For det første kan det være problemfyldt at sammenligne virksomheder på tværs 

af industrier. Dette skyldes, at forskellige forhold kan gøre sig gældende i de forskellige 

industrier. Da vi ikke ønsker, at disse forhold skal have indflydelse på vores resultater, 

har hvert targetselskab en peergruppe bestående af selskaber i samme industri.  For det 

andet bruger vi peergrupperne til at beregne en række parametre for de enkelte targetsel-

skaber i analysen. 

Det kan være en uoverskuelig opgave at kigge samtlige virksomheder igennem for at 

finde ligheder på vækst, risiko og pengestrømmer. Derfor antager vi, at virksomheder 

indenfor samme industri, også på tværs af landegrænser, har lignende risiko-, vækst- og 

pengestrømsprofiler, hvis de dog har en sammenlignelig størrelse (Damodaran, 2012).  

Ved udvælgelse af selskaber til peergrupperne, har vi taget udgangspunkt i industrikoden 

NACE Rev. 2. NACE Rev. 2 er statistiske klassifikationer af økonomiske aktiviteter for 

selskaber. Industrikoden er udarbejdet af EU, og er en forkortelse for Nomenclature sta-

tistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (Eurostat, 2016). 

Desuden benytter ORBIS NACE Rev. 2 som industriklassificering. Vi har benyttet søge-

funktionen til at isolere alle selskaber inden for industrien, der møder øvrige kriterier. 
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ORBIS har værktøjet ’Peer comparison’, hvor den søger på alle databasens selskaber med 

samme NACE Rev. 2-kode. Søgningen viser de tætteste virksomheder for targetselskabet, 

målt på omsætningen for året 2017. Desuden kan søgningen inkludere udelukkende børs-

noterede selskaber. Ulempen ved at vælge det sidste år i vores analyseperiode er, at vi 

muligvis ikke inkluderer børsnoterede virksomheder, som har klaret sig ringere eller 

bedre i perioden, og derfor ikke længere ligger tæt på targetselskabet. Et selskab som i 

2008 havde samme omsætning som LEGO A/S, men som senere har underpræsteret, vil 

således ikke længere ligge tæt på LEGO A/S målt på omsætning i 2017, som er udgangs-

punktet for vores søgning. Det er dog meget vanskeligt at sammensætte en peergruppe 

målt på omsætning og industri for tidligere år. 

I nogle tilfælde vil targetselskabet være ejet af et holdingselskab, som konsoliderer kon-

cernens aktiviteter. Holdingselskaber har funktion af ejerskab af aktier/anparter i under-

liggende driftsselskaber, hvorfor NACE Rev. 2-koden ikke afspejler koncernens kerne-

aktiviteter. Et eksempel er selskabet LEGO, hvor koncernens holdingselskab, LEGO A/S, 

har NACE Rev. 2-koden 6420, Activities of holding companies (Bureau van Dijk, 2019). 

For at fastslå den ”korrekte” NACE Rev. 2-kode for virksomhedens kerneaktivitet, har vi 

taget udgangspunkt i koncernens største datterselskab, målt på omsætning. I LEGO A/S’ 

tilfælde er dette LEGO System A/S, som har NACE Rev. 2-koden 3240, manufacture of 

games and toys (Bureau van Dijk, 2019). Denne NACE Rev. 2-kode anser vi som mere 

retvisende for LEGO-koncernens kerneaktiviteter.  

Ovenstående har ledt os til følgende kriterier i udvælgelsen af selskaber til peergrupperne: 

1. De skal have været børsnoterede over hele selskabets analyseperiode.  

2. De skal være i samme branche som targetselskabet, defineret ved NACE Rev. 2-

industrikoden. 

3.3.4 Stikprøvestørrelse og datamængde 

Størrelsen på vores stikprøve har en betydelig effekt på vores analyse. En for lille stik-

prøve vil gøre vores resultater upålidelige. En større stikprøve vil kræve mere dataind-

samling og databehandling, men vil øge pålideligheden af vores resultater. Grundet op-

gavens omfang har vi et naturligt loft over hvor mange virksomheder, vi kan hente ind til 

analyse, samt hvor lang en periode vi kan analysere.  
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Vi har vurderet, at det var nødvendigt at analysere en relativ lang periode, for at være 

sikre på, at vi ser virksomhedens selvstændige værdiskabelse med skiftende indflydelse 

fra eksterne faktorer. Plenborg, Petersen & Kinserdal (2017) nævner, at længden af ana-

lyseperioden for en retvisende regnskabsanalyse, skal indeholde mindst én hel cyklisk 

periode for økonomien. Dette gøres for at kunne vurdere virksomhedens evne til at skabe 

værdi i opgangstider såvel som nedgangstider. 

Ved at undersøge selskaberne over en længere periode, vil undersøgelsen desuden vise 

selskabets overordnede evne til at skabe økonomisk værdi. Tages en længere periode, vil 

udsving i selskabets evne til at skabe økonomisk værdi kunne udjævnes, hvilket vil danne 

et mere retvisende billede af selskabet evne til at skabe værdi (Plenborg, Petersen, & 

Kinserdal, 2017). 

Hvis vi valgte at indsamle data for en 10-årig periode, vil vi starte vores periode i bunden 

af en økonomiske cyklus, hvor vi søger at fastlægge værdiskabelse i alle dele af en øko-

nomisk cyklus. Fidelity Investments (2019) vurderer, at de globale markeder for nuvæ-

rende befinder sig sent i en økonomisk cyklus. Derfor har vi valgt, at analyseperioden 

skal inkludere starten på sidste cyklus, hvilket er begyndelsen af årtusindskiftet 

(Hofschire, Emsbo-Mattingly, Lund-Wilde, & Weinstein, 2019). På denne måde er vi 

sikre på at inkludere mindst én hel økonomisk cyklus. 

På baggrund af ovenstående overvejelser, har vi valgt en 15-årig analyseperiode, fra 2003 

til 2017. Dette er en periode, som vi vurderer, indeholder mindst én hel økonomisk cy-

klus. Desuden vurderer vi også at perioden er lang nok til at udjævne eventuelle udsving 

i virksomhedernes økonomiske værdiskabelse.  

Den største overvejelse ved antallet af targetselskaber i analysen, var resultaternes stati-

stiske pålidelighed. Vi vælger at inddrage fem peerselskaber i hver peergruppe. Med 

ovenstående analyseperiode, indebærer dette, at vi skal analysere 90 regnskabsår for hvert 

targetselskab vi inddrager i analysen. Da vi er begrænset af opgavens omfang, har vi valgt 

at inddrage ti targetselskaber i analysen, hvilket fordrer 50 peerselskaber. Dette svarer i 

alt til 900 års regnskabsdata.  

Nogle selskaber aflægger regnskaber på andre tidspunkter end ved årsskiftet. Vi har for 

at kunne sammenligne data, benyttet regnskaber aflagt indenfor et halvt år for årsskiftet 

af det pågældende regnskabsår. 



 Side 15 af 110 

3.4.5 Normalisering af outliers 

I vores data har vi en række datapunkter, som enten fraviger væsentligt fra resten af da-

tasættet, eller som svært kan sammenholdes med den benyttede teori. Dette gør sig gæl-

dende for beta og långivers afkastkrav. 

3.4.5.1 Beta 

Vi har observeret betydelige outliers i beta. Til at normalisere beta, har vi brugt winsori-

zation, en metode hvorpå indflydelse fra outliers i et datasæt begrænses. Dette bliver kon-

kret brugt til at normalisere opgavens datasæt af beta for peerselskaberne. Winsorization 

erstatter outliers med andet data fra datasættet. Denne værdi bestemmes som grænsevær-

dien for outliers i datasættet ved at fastsætte en passende percentil (Ghosh & Vogt, 2012). 

Vi benytter 75% winsorization til normalisering af beta, hvor værdier der udgør de højeste 

12,5% og de laveste 12,5% af datasættet, bliver erstattet med værdien som udgør græn-

seværdien for 12,5-percentilen. På denne måde bliver outliers stadig tillagt en yderlig 

værdi, relativt til hvor stringent data bliver tilskåret, men vil ikke skævvride datasættet i 

en så betydelig grad. Ulempen er til gengæld, at datasættet bliver trimmet for outliers, 

som vil forekomme i ethvert datasæt. Optimalt set vil outliers have mindre betydning i 

større datasæt og per definition forekomme sjældent, men ved opgavens relativt små stik-

prøver, vil de have en disproportionalt stor betydning (Ghosh & Vogt, 2012). 

Hvis ikke winsorization benyttes i datasættet for beta, vil enkelte værdier være negative. 

Et negativt beta vil resultere i et afkastkrav på egenkapitalen, der er lavere end afkastkra-

vet til det risikofrie aktiv. Dette vil teoretisk set aldrig være tilfældet ved investering i 

nogen aktie. Samtidig har vi også enkelte observationer af beta, som er ekstremt høje, 

hvilket også bliver normaliseret.  

3.4.5.2 Långivers afkast 

Långivers afkastkrav for targetselskaberne er også eksponeret for outliers. Da det for 

nogle virksomheder er samtlige observationer henover analyseperioden, som er ekstreme, 

har winsorization-metoden ikke kunne finde anvendelse. Vi har eksempelvis observeret, 

at nogle targetselskaber har et estimeret långivers afkastkrav, som er højere end ejernes 

afkastkrav over hele analyseperioden. Dette strider mod teorien, da långiverne altid vil 

have lavere risiko end ejerne, og dermed et lavere afkastkrav. For at imødekomme dette, 

har vi i stedet for winsorization taget gennemsnittet af långivernes afkastkrav for 
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targetselskabernes respektive peergruppe, og brugt dette gennemsnit som långivernes af-

kastkrav for targetselskaberne.  

3.4 Afgrænsning 

Opgavens formål er at undersøge hvorvidt større privatejede selskaber er i stand til at 

skabe mere økonomisk værdi relativt til børsnoterede selskaber. For at svare på dette, 

udfører vi en omfattende analyse af 60 selskaber, med det formål at måle deres rentabilitet 

og estimere deres individuelle kapitalomkostninger. Da vores datasæt er omfattende, og 

opgaven kun har et vist omfang, har vi valgt at afgrænse os fra en række teoretisk korrekte 

justeringer i analysen af regnskaberne. Vi vurderer, at forklaringsgraden for opgaven ikke 

lider væsentligt under disse afgrænsninger. Disse afgrænsninger omfatter kapitalisering 

af udviklingsomkostninger, operationel leasing som rentebærende gæld, justering for for-

skellige regnskabspraksis og markedsværdi af gæld. Vi har i nedenstående redegjort for 

afgrænsningernes potentielle betydning for opgavens resultater.  

3.4.1 Udviklingsomkostninger  

Udviklingsomkostninger bliver ofte ikke kapitaliseret i årsregnskaberne. Disse bliver 

ikke balanceført, da der dels er stor usikkerhed om eventuelle nye produkters værdi og 

værdien af salget på disse, samt at selskaberne kan sænke den skattepligtige indkomst for 

året. Den teoretisk korrekte regnskabsanalytiske fremgangsmåde, er en kapitalisering ved 

estimering af værdien af de udviklede aktiver. Vi har valgt ikke at justere ved kapitalise-

ring, da vi ikke har data eller ressourcer til estimering af værdien af de eventuelt udviklede 

produkter. Justeringen vil typisk betyde, at selskaber med stigende udviklingsomkostnin-

ger vil have et højere nettoresultat, da omkostningen udskydes i form af amortiseringer 

af kapitaliseringen af udviklingsomkostningerne. Desuden vil den investerede kapital 

være højere, da omkostningerne ville være klassificeret som et driftsaktiv. Selskaber der 

ikke kapitaliserer udviklingsomkostninger, vil generelt have en højere ROIC på længere 

sigt end selskaber der kapitaliserer disse (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). 

3.4.2 Operationel leasing 

Vi har valgt ikke at omdanne operationel leasing til en finansiel forpligtelse. De interna-

tionale regler for bogføring tillod indtil 2017 selskaber at undlade at bogføre operationelle 

leasingforpligtelser (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). Omkostningerne til 
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operationel leasing kan betragtes som renteomkostninger i forhold til kapitalværdien af 

det korresponderende aktiv. Afdrag på gælden vil svare til aktivets faldende værdi i for-

bindelse med slid. Justeringen ville indebære bogføring af et leasingaktiv og en leasing-

forpligtelse på balancen. Leasingforpligtelsen og leasingaktivet skal bogføres til nutids-

værdien af fremtidige leasingydelser. Leasingaktivet vil klassificeres som et driftsaktiv, 

mens leasingforpligtelsen vil klassificeres som rentebærende gæld. Dette vil have flere 

effekter på regnskabsanalysen. For det første vil investeret kapital stige, hvilket vil sænke 

ROIC. Dog vil leasingomkostningerne blive klassificeret som renteomkostninger, modsat 

oprindeligt operationelle omkostninger. Dette vil øge NOPAT, hvilket vil øge ROIC, og 

til dels udligne stigningen i investeret kapital. De øgede renteomkostninger vil påvirke 

virksomhedens kapitalomkostninger til gælden, men også øge den samlede gæld, så den 

beregnede lånerente vil justeres derefter. Den væsentligste forskel, kan det argumenteres, 

vil være i selskabets kapitalstruktur, hvor egenkapitalens andel vil mindskes grundet hø-

jere rentebærende gæld (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). Vi har valgt ikke at ba-

lanceføre operationel leasing grundet omfanget af at skulle estimere nutidsværdien på 

årlig basis for hele vores datasæt.  

3.4.3 Forskellig regnskabspraksis 

Selskaberne aflægger regnskaber i forskellige kapitalmarkeder. Generelt er selskaberne 

underlagt internationale regler for regnskabspraksis, også kaldet International Financial 

Reporting Standards, IFRS. Selskaberne kan desuden også være underlagt en række na-

tionale regler for regnskabspraksis (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). Vi har valgt 

ikke at justere for eventuelle forskelle i regnskabspraksis, da vores selskaber opererer i 

mange lande verden over, hvorfor omfanget af at justere disse ville være for omfattende 

for opgaven.  

Typiske forskelle i regnskabspraksis er blandt andet forskellige kriterier for indregning 

af omsætning, bogføring af varebeholdning, bogføring og behandling af materielle og 

immaterielle aktiver, behandling af leasing og hensatte forpligtelser (Plenborg, Petersen, 

& Kinserdal, 2017).  

Regnskabspraksis vil også ændre sig over tid, hvorfor det kunne have en effekt på selska-

bernes værdiskabelse i perioden, eller blot i de enkelte år. Med henblik på længden af 

analyseperioden, og mængden af potentielle ændringer i landene, har vi valgt ikke at 
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justere for eventuelle ændringer i undersøgelsesperioden. Desuden argumenterer Plen-

borg, Petersen & Kinserdal (2017) for, at forskellig regnskabspraksis oftest ikke har en 

væsentlig betydning ved sammenligning af relative rentabilitetsmål som f.eks. ROIC. Et 

eksempel er ændret regnskabspraksis for goodwill ved anvendelse af IFRS for et selskab. 

Da goodwill ikke skal amortiseres i IFRS, øges selskabernes driftsresultatet, men samti-

digt bliver investeret kapital ikke reduceret, da goodwill ikke falder i værdi. Dette resul-

terer i at både tæller og nævner i ROIC-formlen begge bliver påvirket, hvorfor det kun 

har en begrænset effekt (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). Desuden nævner Plen-

borg, Petersen & Kinserdal  (2017), at ændringer i regnskabspraksis overordnet ingen 

sammenhæng har med virksomhedens evne til at skabe værdi. 

3.4.4 Markedsværdi af gæld 

Ved estimering af kapitalstrukturen, er markedsværdierne på både egenkapitalen og lå-

nekapitalen det mest korrekte. Grundet datasættets størrelse og opgavens omfang, har vi 

valgt ikke at estimere markedsværdien på gælden for selskaberne. Markedsværdien på 

lånekapitalen er afhængig af lånerenten, og vil derfor ændres i takt med rentemiljøet. Lå-

neomkostningerne for et selskab er den risikofrie rente tillagt en risikopræmie afhængig 

af risiko for låntagers konkurs (Damodaran, 2012). Jf. bilag 1 har den risikofrie rente 

generelt været faldende over perioden. Ses bort fra den usystematiske risiko for selska-

berne, vil værdien på optaget gæld i perioden generelt være steget, da kursen på lån er 

invers i forhold til rentebevægelser. Dette vil alt andet lige betyde, at virksomhedernes 

reelle kapitalstruktur har en højere gældsætning end hvad den bogførte værdi angiver. 

Dog vurderer vi, at det har en relativ lille betydning, da gæld løbende omlægges eller 

indfris, hvorfor den bogførte værdi også bliver justeret løbende. 

3.5 Metodekritik 

Vores undersøgelse af større privatejede selskaber og børsnoterede selskaber er begræn-

set af tilgængeligt data, omfanget af opgaven og valget af metode. Vi vil herunder komme 

nærmere ind på vores kritiske antagelser og metodevalg, og hvilke implikationer de kan 

have for resultaterne. 
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3.5.1 Udvælgelseskriterier for targetselskaber 

En af de mest væsentlige begrænsninger for opgaven er de anvendte udvælgelsespara-

metre for stikprøven af større privatejede selskaber. Vi har af tidligere beskrevne årsager 

valgt kun at inkludere danske selskaber i vores gruppe af større privatejede selskaber. 

Ved kun at vælge danske virksomheder, kan vores stikprøve være underlagt en række 

forhold, som ikke vil være gældende for den resterende population af større privatejede 

selskaber. Disse forhold kunne eksempelvis være national lovgivning eller nationale øko-

nomiske forhold. Dog er størstedelen af targetselskaberne i vores stikprøve i høj grad 

aktive på de internationale markeder. Derfor vil selskabernes vækst-, risiko- og penge-

strømmeparametre være påvirket af internationale forhold lig deres peergrupper.  

Targetselskaberne er udvalgt fra Børsens (2017) liste over de største danske virksomheder 

rangeret på omsætning i 2016. Dette kunne betyde, at vores stikprøve potentielt er ekspo-

neret overfor survivorship bias, altså at selskaberne på listen, er på listen netop fordi, at 

de er veldrevne. Dette ville resultere i, at vi har en højere grad af veldrevne virksomheder 

i stikprøven, end der ville være i populationen af større privatejede selskaber. Vi har for-

søgt at imødekomme dette ved at undersøge rangeringen over tid.  

3.5.2 Udvælgelseskriterier for peerselskaber 

En af de to udvælgelseskriterier for peerselskaberne er, at de så vidt muligt skal være 

børsnoteret i hele analyseperioden. Enkelte af de udvalgte peerselskaber blev børsnoteret 

i første del af analyseperioden. Dette kan betyde, at deres resultater i de første år var 

påvirket af perioden som privatejet selskab inden børsnoteringen. Dette forhold kan have 

indflydelse på resultaterne fra stikprøven, da nogle års resultater kan være påvirket af 

forhold der gør sig gældende for privatejede selskaber. Vi mener dog ikke, at dette har en 

væsentlig indflydelse på vores resultater, da det kun er gældende for få af vores peersel-

skaber. 

Vi har valgt vores peerselskaber ud fra industrikoden NACE Rev. 2. Vores analyse er 

afhængig af, at industrikoden korrekt angiver hvilken industri, selskaberne opererer i. 

Dog har mange selskaber aktiviteter inden for flere industrier, hvorfor deres sammenlig-

ningsgrundlag vil svækkes. Desuden kan industrikoderne være mere eller mindre brede. 

Både for brede og for snævre definitioner kan resultere i, at peerselskaberne vi 
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sammenligner targetselskaberne med, ikke er direkte sammenlignelige. I afsnit ”3.6 Præ-

sentation af analyserede selskaber”, vil vi redegøre for både target- og peerselskaber.  

3.5.3 Estimering af kapitalomkostninger for targetselskaberne 

Vi benytter peerselskaberne til at estimere kapitalomkostninger for targetselskaberne. 

Dette kan give nogle problemer i forhold til at holde de to stikprøver uafhængige af hin-

anden. Konkret har vi estimeret targetselskabernes værdi af egenkapital, beta og långivers 

afkastkrav fra peergruppernes data. Dette benytter vi til henholdsvis relativ værdiansæt-

telse, ejernes afkastkrav og långivernes afkastkrav. Derfor er vores kapitalomkostninger 

for targetselskaber i nogen grad påvirket af forhold, som potentielt kun ville være gæl-

dende for vores peerselskaber. 

Vi bruger CAPM til at estimere ejernes afkastkrav. CAPM bygger på en række kritiske 

antagelser, blandt andet investors fulde diversificering, ingen transaktionsomkostninger, 

at investorerne kan låne til den risikofrie rente og uendeligt opdelelige aktiver. Vi er op-

mærksomme på, at disse antagelser i vid udstrækning ikke er gældende i praksis, men 

benytter trods dette CAPM, da den har en høj forklaringsværdi, og er nem at anvende 

(Damodaran, 2012). 

Estimeringen af beta har i nogle tilfælde givet uhensigtsmæssige værdier. Det kan blandt 

andet skyldes den begrænsede mængde data, som beta estimeres ud fra. At vi benytter 

beta fra peergrupperne til at estimere beta for vores targetselskaber, er også behæftet med 

en række antagelser.  

For det første antager vi, at beta på gælden er 0 for alle vores selskaber. Dette indebærer, 

at ejerne bærer al risiko i selskaberne. Antagelsen er nødvendig for at kunne estimere beta 

for egenkapitalen for targetselskaberne, uden at skulle estimere beta for gælden for samt-

lige selskaber. Vi er bevidste om, at denne antagelse implicerer, at gælden er risikofri i 

selskaberne, men grundet omfanget af opgaven finder vi denne antagelse nødvendig.  

For det andet antager vi, at den ugearede beta for industrien, som vi har estimeret fra 

peergruppen, er lig den ugearede beta for de respektive targetselskaber. Damodaran 

(2012) anbefaler, at man estimerer den ugearede beta for hver industri, virksomheden 

opererer i, og tager det vægtede gennemsnit af disse industrier for at finde virksomhedens 

sande ugearede beta. Grundet opgavens omfang har vi ikke delt targetselskabernes risiko 
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op i flere industrier. Med andre ord er den implicitte antagelse, at peerselskabernes akti-

viteter i gennemsnit er fordelt efter samme industrivægtning som targetselskabernes.   

For det tredje nævner Damodaran (2012), at investorer i privatejede selskaber ofte vil 

være mindre diversificerede, da store dele af deres formue vil være investeret i et eller få 

selskaber. Dette betyder, at investorerne ikke er i stand til at diversificere sig til at undgå 

usystematisk risiko, hvilket er en grundantagelse for ejernes afkastkrav i CAPM. Beta i 

CAPM estimerer risikoen tilføjet af en investering til markedsporteføljen for en diversi-

ficeret investor. Da ejerne af privatejede selskaber kan antages at være marginalinvesto-

ren, og ejerne oftest har en større del af formuen investeret i selskabet, vil beta ofte være 

undervurderet (Damodaran, 2012).  

Damodaran (2012) nævner, at den korrekte måde at estimere långivers afkastkrav, er ved 

at tillægge den risikofri rente en risikopræmie udledt af selskabets konkursrisiko. Grundet 

opgavens omfang har vi ikke estimeret selskabernes konkursrisiko. I stedet har vi valgt 

at estimere långivers afkastkrav fra selskabernes rentebetalinger, relativt til den bogførte 

rentebærende gæld. Dette har medført nogle uhensigtsmæssige værdier, som har gjort, at 

långivers afkastkrav oversteg ejernes afkastkrav. Da ejerne altid vil have en højere risiko, 

og dermed et højere afkastkrav, end långiverne,  er de beregnede værdier teoretisk inkon-

sistente. De høje værdier skyldes blandt andet, at selskaberne ofte ikke rapporterer de 

sande rentebetalinger, men kun rapporterer finansielle omkostninger. Disse vil typisk 

være højere end rentebetalinger, da de også inkluderer andre finansielle omkostninger. 

Af denne grund vil långivers afkastkrav forekomme højere end selskabets reelle låne-

rente. En anden årsag er også forårsaget af de finansielle omkostninger. Nogle selskaber 

har meget lav gæld relativt til de finansielle omkostninger, hvilket vil øge långivers af-

kastkrav markant. For at imødekomme dette, har vi for targetselskaberne valgt at udlede 

långivers afkast ud fra et gennemsnit af långivernes afkastkrav fra de respektive peer-

grupper. Dette kunne påvirke vores resultater, da långivernes afkast for de børsnoterede 

selskaber kunne være påvirket af nogle forhold der ikke gør sig gældende for større pri-

vatejede selskaber. Desuden vil det også reducere gensidig uafhængigheden mellem vores 

to undersøgte grupper.  
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3.5.4 Estimering af kapitalomkostninger for peerselskaber 

Vi har estimeret långivers afkastkrav for peerselskaberne ved at dividere renteomkostnin-

ger med rentebærende gæld. Dette har for nogle år givet værdier der er højere end ejernes 

afkastkrav, hvilket ikke bør forekomme. Dette skyldes samme årsager som redegjort for 

tidligere. Derfor har vi valgt i de få år at sætte långivers afkastkrav lig ejernes afkastkrav. 

Vi er klar over at långivernes ikke vil have samme afkastkrav som ejerne, da deres risiko 

ikke er lig ejernes. Vi vurderer, at denne ændring på få observationer, ikke har nogen 

væsentlig indflydelse på vores resultater. Långiverne vil stadig have et afkast lig ejerne i 

disse tilfælde, men vores metodiske valg og afgrænsninger gør det vanskeligt for opgaven 

at estimere långivers afkastkrav ved en alternativ metode. 

3.5.5 Sammenligningsgrundlag 

Da industrierne vi benytter, er valgt på baggrund af vores targetselskaber, kan vi ikke 

udelukke, at resultaterne er drevet af, at der netop for disse industrier, er bestemte forhold 

som gør det favorabelt at have en privatejet virksomhedsstruktur. Vi mener dog, at vores 

industrier er relativt adspredt, med både industri, medicin, teknologi, forbrugsprodukter 

og detail- og engrossalg, hvorfor vores resultater ikke burde være drevet af en enkelt in-

dustris forhold.  

Størstedelen af vores targetselskaber har væsentlig omsætning globalt, men enkelte har 

hovedsageligt aktiviteter i Danmark, eller er centreret omkring Nordeuropa. Vi antager, 

at selskaberne har eksponering for samme markeder som peergrupperne, for at blandt 

andet vækst- og risikomål ikke divergerer. Alle selskaber vil have en overvægt af aktivi-

teter i visse lande, og det vil realistisk set aldrig være tilfældet, at to selskaber har samme 

vægtede aktiviteter i forskellige lande. Når vi samtidigt baserer vores sammenligning på 

en relativt lille stikprøve af større privatejede selskaber, kan dette have en effekt på vores 

resultat. 

Samme forhold gør sig også gældende for vores peerselskaber. Nogle selskaber vil have 

aktiviteter, som er mere centreret omkring hjemmemarkedet relativt til globale aktiviteter, 

hvilket også vil påvirke sammenligneligheden af selskaberne. Peergrupperne består dog 

oftest af selskaber med forskellig geografisk placering, hvorfor denne effekt vil være ud-

lignet i nogen grad.  
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Fordi selskaberne har forskellig geografisk placering, opererer de under forskellige skat-

teforhold. Dette kunne påvirke sammenligneligheden af selskaberne. Dog mener vi, at 

dette forhold i høj grad bliver udlignet ved at inddrage kapitalomkostningerne, og der-

igennem skat, i sammenligningen af virksomhederne.  

3.6 Præsentation af analyserede selskaber 

I nedenstående afsnit vil vi beskrive hvert targetselskab og deres respektive peergruppe. 

Dette gøres for at være transparent med vores data, og vise konsekvensen af industrikoden 

som udvælgelsesparameter. Desuden giver det også et indblik i vores diversificering af 

industrier i vores datasæt. Nedenstående beskrivelse af aktiviteter for peers er alle hentet 

fra ORBIS (Bureau van Dijk, 2019). 

Bestseller A/S 

Bestseller A/S blev grundlagt i 1975 af Troels Holch Povlsen, hvis søn, Anders Holch 

Povlsen, er nuværende direktør for selskabet. Familien ejer 100% af selskabet, hvilket 

har været gældende i hele selskabets levetid. Selskabet designer, udvikler, sælger og mar-

kedsfører modetøj og accessories under en række internationale brands. Virksomheden 

solgte i 2018 sine produkter i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Austra-

lien og Asien. Dette blev gjort gennem internethandel, omkring 2.700 Bestseller-ejede 

butikker og omkring 20.000 butikker der fører Bestsellers brands. Selskabet beskæftiger 

omkring 17.000 ansatte i 46 lande, hvor kun 3.000 arbejder i Danmark. Bestseller A/S 

ejer ingen anlæg til produktion af tøj, men benytter et netværk af 433 leverandører og 788 

fabrikker i 26 lande (Bestseller A/S, 2019). Selskabet lå nr. 22 på listen over de 1000 

største danske virksomheder i 2016, med en omsætning på DKKm 24.383 (Børsen, 2017). 

Bestseller A/S’ peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Wholesale of clothing and footwear (4642) 

Beskrivelse af aktivitet for peers 

Columbia Sportswear 
Company (USA) 

Sælger tøj og sko hovedsageligt til udendørs brug på glo-
balt plan, gennem fire hovedbrands: Columbia, Sorel, 
Prana og Mountain Hardwear. 

Fast Retailing Co., Ltd. 
(JPY) 

Sælger modetøj under hovedbrandet UNIQLO og en 
række mindre brands. Størstedelen af salget foregår i 
Asien, men selskabet er også aktivt i Europa og USA. 
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The GAP, Inc. (USA) Globalt salg af modetøj, hovedsageligt under brands Old 
Navy, Gap og Banana Republic. 

H&M Hennes & Mau-
ritz AB (SE) 

Globalt salg af hovedsageligt modetøj. Brands under sel-
skabet er bl.a. H&M, COS, Weekday og & Other Stories. 

Nordstrom, Inc. (USA) Salg af modetøj udelukkende i Nordamerika gennem to 
brands: Nordstrom og Nordstrom Rack.  

Danfoss A/S 

Danfoss A/S blev stiftet af Mads Clausen i Nordborg i 1933. Virksomhedens udvikling 

og produktion af termostater, kølesystemer og varmeregulering, har positioneret virksom-

heden til i dag at være Danmarks største industrivirksomhed, og ledende indenfor virk-

somhedens produktgrupper. Virksomheden er i dag ejet af Clausen-familien og Bitten og 

Mads Clausens Fond. Selskabet har aktiviteter globalt, hvor de største markeder i de se-

neste år har været Nordamerika, Europa, Asien, og Stillehavsregionen (Danfoss A/S, 

2019). Selskabet lå nummer 14 på listen over de 1000 største virksomheder i 2016, med 

en omsætning på DKKm 39.247 (Børsen, 2017). 

Danfoss A/S’ peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Manufacture of other taps and valves (2814) 

Beskrivelse af aktivitet for peers 

Aalberts Industries N.V. 
(NE) 

Udvikler og producerer rørsystemer til distribuering af 
vand, luft eller gas, til blandt andet køling, opvarmning el-
ler drikkevand til både industri og privatforbrug.  

Curtiss-Wright Corp. 
(USA) 

Udvikler og producerer præcisionskomponenter til luft-
fart, militær, generel industri og kraftværksindustrien.  

Dover Corporation 
(USA) 

Udvikler og producerer udstyr til blandt andet tøjprint, 
brændstofpumper, fødevarekøling og olieudvinding. 

Parker-Hannifin Corp. 
(USA) 

Udvikler og producerer kontrol- og bevægelsessystemer til 
bilfabrikanter, generel industri og luftfart.  

Pentair plc (UK) Udvikler, producerer og installerer produkter inden for ho-
vedsegmenterne Vand og Elektricitet. Førstnævnte inklu-
derer filtrering, separering og styring, mens sidstnævnte 
inkluderer forbindelse og beskyttelse af elektriske installa-
tioner. 
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Grundfos Holding A/S 

Virksomheden blev grundlagt i 1945 af Poul Due Jensen i Bjerringbro, og er i dag ejet 

100% af Poul Due Jensen Fonden. Virksomheden udvikler og producerer avancerede 

pumpesystemer og udvikler løsninger til vandindustrien, hovedsageligt i Europa, Asien 

og Nordamerika. Virksomheden beskæftiger omkring 19.000 ansatte globalt og har akti-

viteter i 56 lande. Virksomheden lå nummer 21 på listen over de 1000 største danske 

virksomheder i 2016, med en omsætning på DKKm 24.677 (Børsen, 2017). 

Grundfos Holding A/S’ peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Manufacture of other pumps and compressors (2813) 

Beskrivelse af aktivitet for peers 

Flowserve Corporation 
(USA) 

Producerer og servicerer flowstyringssystemer gennem 
blandt andet pumper og ventiler i olie/gas-, kemikalie-, 
energi- og vandindustrierne. 

Graco Inc. (USA) Aktiviteter består af udvikling og produktion af udstyr til 
at flytte, måle, kontrollere, uddele og sprøjte væsker og 
pulvermaterialer.  

ITT Inc. (USA) Udvikler og producerer blandt andet industrielle pumper 
og ventiler, komponenter til transportindustrien og kon-
trolsystemer.  

KSB SE & Co. KGaA 
(GER) 

Producerer pumper og ventiler til styring og måling af væ-
sker internationalt. 

Spirax-Sarco Enginee-
ring (UK) 

Udvikler og producerer industrielle og kommercielle sy-
stemer indenfor damp, elektrisk varmestyring og væske-
styring.  

HS Metalservice ApS 

Virksomheden blev stiftet i 1986 af Peter Gammelby i Horsens, og er i dag ejet af familien 

Schweers. Virksomheden opkøber aluminium-, kobber-, messing- og bronzelegeringer, 

og forarbejder disse til brug i industrien. Virksomheden beskæftiger omkring 900 ansatte, 

hovedsageligt i Danmark, og leverer størstedelen af deres produkter til den nordeuropæ-

iske industri. Virksomheden lå nummer 148 på listen over de 1000 største danske selska-

ber i 2016, med en omsætning på DKKm 3.456 (Børsen, 2017). 
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HS Metalservice ApS peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Wholesale of metals and metal ores (4672) 

Beskrivelse af aktiviteter for peers 

L.B. Foster Company 
(USA) 

Producerer hovedsageligt jernbaneskinner og udstyr til in-
stallation og vedligeholdelse af disse. Desuden forarbejder 
virksomheden en lang række metalprodukter til konstruk-
tions- og energisektoren. 

Matsuda Sangyo Co., 
Ltd (JPY) 

Udvinder og forarbejder ædelmetaller fra restprodukter fra 
hovedsageligt halvlederindustrien. 

Olympic Steel, Inc. 
(USA) 

Forarbejder og distribuerer metaller til diverse industrier, 
hovedsageligt i USA. 

Reliance Steel & Alumi-
num Co. (USA) 

Producerer over 100.000 forskellige forarbejdede produk-
ter i bl.a. aluminium, bronze, kobber, stål og titanium til 
en lang række industrier. 

Sanistål A/S (DK) Grossist for en lang række produkter til bygge- og indu-
strisektorerne. Dette inkluderer blandt andet flere typer 
stål, værktøj og VVS-udstyr. 

Jysk Holding A/S 

Virksomheden blev stiftet i 1979 i Aarhus af Lars Larsen, og er i dag en global detailkæde 

af alt i boliginventar. Virksomheden har 2.700 butikker i 52 lande, og har en medarbej-

derstab på omkring 23.000. Hovedmarkederne er Central- og Sydeuropa, men selskabet 

har også flere butikker i bl.a. Kina og store dele af Østeuropa. 

Virksomheden lå nummer 42 på listen over de 1000 største danske virksomheder i 2016, 

med en omsætning på DKKm 15.052 (Børsen, 2017). 

Jysk Holding A/S peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Retail sale of furniture, lighting equipment and other 
household articles in specialized stores (4759) 

Beskrivelse af aktivitet for peers 

Bed Bath & Beyond Inc. 
(USA) 

Sælger inventar til private husholdninger og beslægtede 
varer til større organisationer indenfor blandt andet restau-
rations- og hospitalsbranchen. 

Haverty Furniture 
Companies, Inc. (USA) 

Sælger møbler og andet inventar til private forbrugere i 
USA.  
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Leon’s Furniture Limi-
ted (CAN) 

Sælger møbler til private forbrugere i både USA og Ca-
nada. 

Pier 1 Imports, Inc. 
(USA) 

Importerer møbler, udsmykning til private hjem og andet 
inventar til det amerikanske marked. Selskabet driver om-
kring 950 butikker i USA og Canada. 

Samse SA (FRA) Sælger og distribuerer bygge-, og ”gør det selv”-materia-
ler.  

LEGO A/S 

LEGO A/S blev grundlagt i 1932 af Ole Kirk Christiansen i Billund, og er en af de største 

legetøjsproducenter i verden. Selskabet er kendt for at producere samlesæt af plastikklod-

ser, og har i de seneste år udvidet til også at producere digitale løsninger og film baseret 

på deres legetøj. Virksomheden er 100% ejet af efterkommere af Ole Kirk Christiansen, 

og beskæftiger i dag omkring 17.000 medarbejdere. Selskabet sælger sine produkter i 

hele verden fra hovedkontoret i Billund. Virksomheden lå nummer 16 på listen over de 

1000 største danske virksomheder i 2016, med en omsætning på DKKm 37.934 (Børsen, 

2017). 

LEGO A/S’ peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Manufacture of games and toys (3240) 

Beskrivelse af aktivitet for peers 

Hasbro, Inc. (USA) Designer og producerer legetøj og ejer rettigheder til en 
række internationale legetøjsbrands og brætspil, såsom 
Transformers, Monopoly, My Little Pony og Magic: The 
Gathering. 

JAKKS Pacific, Inc. 
(USA) 

Designer, producerer, markedsfører og distribuerer legetøj 
og relaterede produkter såsom udklædning, inventar til 
børneværelser og sæsonpræget legeudstyr. 

Mattel, Inc. (USA) Designer, producerer og markedsfører en række internati-
onale legetøjsbrands, såsom Barbie, Disney-legetøj og DC 
comics-legetøj. 

Tomy Company, Ltd. 
(JPY) 

Designer, producerer og markedsfører legetøj for en række 
internationale brands, blandt andet Disney, Pokemon og 
Naruto. Virksomheden markedsfører sine produkter glo-
balt. 
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Bandai Namco Holdings 
Inc. (JPY) 

Udvikler og producerer både legetøj, bestyrer forlystelses-
parker, udvikler computerspil og har film- og musikpro-
duktion. 

LEO Pharma A/S 

LEO Pharma A/S blev grundlagt i 1908 af August Kongsted og Anton Antons, og har i 

dag hovedsæde i Ballerup.  Virksomheden er 100% ejet af LEO Fondet, som blev stiftet 

i 1984, hvis formål er at sikre LEO Pharma A/S’ fremtidige drift. Virksomheden er blandt 

verdens ledende indenfor produktion af medicin mod psoriasis, hudinfektioner og throm-

bosis. Virksomheden sælger produkterne i over 100 lande gennem 61 salgskontorer. Sel-

skabet beskæftiger over 5.000 ansatte globalt (LEO Pharma A/S, 2019). Virksomheden 

lå nummer 57 på listen over de 1000 største danske virksomheder i 2016, med en omsæt-

ning på DKKm 9.863 (Børsen, 2017). 

LEO Pharma A/S’ peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Manufacture of basic pharmaceutical products (2110) 

Beskrivelse af aktivitet for peers 

Blackmores Limited 
(AUS) 

Producerer medicinalprodukter såsom kosttilskud og per-
sonlig pleje. 

Chugai Pharmaceutical 
Co., Ltd. (JPY) 

Udvikler, producerer, importerer og eksporterer farmaceu-
tiske produkter. 

Hisamitsu Pharmaceuti-
cal Co., Inc. (JPY) 

Udvikler, producerer og sælger dermatologiske produkter, 
både til receptmedicin og håndkøb globalt.  

Nippon Kayaku Co., 
Ltd. (JPY) 

Sælger hovedsageligt kemiske og farmaceutiske produkter 
på det internationale marked. 

USANA Health Sci-
ences, Inc. (USA) 

Udvikler og fremstiller produkter til kosttilskud og per-
sonlig pleje til et globalt marked. 

Linak Holding A/S 

Bent Jensen overtog selskabet i 1976, og efter at have udviklet en elektrisk lineær aktuator 

tog udviklingen fart. Virksomheden beskæftiger i dag over 2.000 medarbejdere. Virk-

somheden ejes og drives stadig af Bent Jensen og hans to børn. Produktion og udvikling 

foregår hovedsageligt på højteknologiske produktionsanlæg ved hovedsædet, men virk-

somheden har også produktion i USA, Slovakiet og Kina. 90% af produktionen i Dan-

mark eksporteres desuden til udlandet, og virksomheden er verdensledende inden for 
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produktion og udvikling af elektriske lineære aktuatorer. Disse bliver brugt i blandt andet 

hæve/sænke-borde, hospitalssenge, mejetærskere og ventilation (Bureau van Dijk, 2019). 

Virksomheden lå nummer 154 på listen over de 1000 største danske virksomheder i 2016, 

med en omsætning på DKKm 3.211 (Børsen, 2017). 

Linak Holding A/S’ peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Manufacture of electric motors, generators and trans-
formers (2711) 

Beskrivelse af aktivitet for peers 

Ametek, Inc. (USA) Producerer elektronisk udstyr og elektromekaniske enhe-
der til bl.a. luftfarts-, sundheds- forsvars- og transportsek-
torerne. 

Johnson Electric Hold-
ings Limited (HK) 

Holdingselskab med datterselskaber indenfor produktion 
og udvikling af elektriske motorer og elektromekaniske 
komponenter. 

Regal Beloit Corpora-
tion (USA) 

Producerer elektriske motorer, kraftoverførsel og elektrisk 
bevægelseskontrol. 

Sanyo Denki Co., Ltd. 
(JPY) 

Producerer elektriske motorer til kølesystemer, servosy-
stemer og strømforsyninger. 

Yaskawa Electric Cor-
poration (JPY) 

Producerer elektriske motorer og generatorer. 

VKR Holding A/S 

Virksomheden blev grundlagt i 1941 af Villum Kann Rasmussen i Danmark, og efter blot 

ét år var første ovenlysvindue patenteret. VKR Holding A/S, moderselskabet for Velux 

Gruppen, er i dag ejet af dels Villum Fonden og dels familien, og har hovedsæde i Hørs-

holm. Virksomheden er i dag drevet af stifterens søn, Lars Kann-Rasmussen, og beskæf-

tiger omkring 14.000 ansatte. Udover ovenlysvinduer producerer virksomheden blandt 

andet gardiner, lystunneller og klimakontrol. Virksomheden lå nummer 30 på listen over 

de 1000 største danske virksomheder i 2016, med en omsætning på DKKm 18.125 

(Børsen, 2017). 

VKR Holding A/S’ peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Wholesale of wood, construction materials and sani-
tary equipment (4673) 
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Beskrivelse af aktivitet for peers 

Beacon Roofing Supply, 
Inc. (USA) 

Distribuerer tagmaterialer og diverse udendørs inventar til 
beboelses- og erhvervsejendomme i USA og Canada. 

Bluelinx Holdings Inc. 
(USA) 

Distribuerer byggemateriale i Nordamerika.  

Richelieu Hardware 
Ltd. (CAN) 

Importerer og distribuerer blandt andet isenkram, ventila-
tionsudstyr og VVS-udstyr. 

SIG plc (UK) Distribuerer byggematerialer såsom tagmaterialer, isole-
ring og luftstyring i Europa.  

Travis Perkins plc (UK) Sælger tømmer, byggematerialer, sanitet og varmeproduk-
ter til både private og erhverv. 

Widex A/S 

Virksomheden blev grundlagt i 1956 af familierne Topholm og Westermann, som stadig 

ejer og driver virksomheden. Hovedaktiviteten består i udvikling og produktion af høre-

apparater til svagthørende. Virksomhedens hovedkvarter ligger i Lynge, hvor både admi-

nistration, udvikling og det meste af produktionen er lokaliseret. Virksomheden har også 

produktionsanlæg i Helsinge på Sjælland og i Belgien, og eksporterer 97% af den danske 

produktion ud på det globale marked. Virksomheden har omkring 10% af markedet for 

høreapparater og er aktive i USA, Europa, Mellemøsten, Asien, Afrika og Australien 

(Bureau van Dijk, 2019). Virksomheden lå nummer 129 på listen over de 1000 største 

danske virksomheder i 2016, med en omsætning på DKKm 3.855 (Børsen, 2017). 

Widex A/S’ peergruppe 

NACE Rev. 2 (kode) Manufacture of irradiation, electromedical and elec-
trotherapeutic equipment (2660) 

Beskrivelse af aktiviteter for peers 

Conmed Corporation 
(USA) 

Udvikler, producerer og sælger udstyr og værktøj til medi-
cinalindustrien. 

Demant A/S (DK) Udvikler, producerer og sælger høreapparater og kommu-
nikationsudstyr. 

Elekta AB (SE) Udvikler informationssystemer og -løsninger og elektro-
nisk udstyr til medicinalindustrien. 
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Integer Holdings Cor-
poration (USA) 

Producerer ortopædiske produkter såsom støtteimplanta-
ter, udstyr til hjerteoperationer, og generelt operationsud-
styr. 

Natus Medical Incorpo-
rated (USA) 

Udvikler og producerer medicinsk udstyr til diagnostice-
ring og behandling. 

 

3.6.1 Geografisk fordeling af peerselskaber 

Ved udvælgelse af vores peerselskaber, har geografisk placering ikke været et kriterie. 

Nedenfor i figur 1 ses vores peerselskabers geografiske fordeling. Generelt er peerselska-

berne placeret i højtudviklede lande med modne kapitalmarkeder, og består af: USA, 

Danmark, Japan, Storbritannien, Sverige, Frankrig, Holland, Tyskland, Canada, Hong 

Kong, Sydkorea, Australien og Schweiz. USA har klar overvægt, mens Japan også skiller 

sig ud, hvorefter den resterende cirka tredjedel fordeler sig på andre lande. Statista (2019), 

en database for markeds- og forbrugerdata, har beregnet den geografiske fordeling af ka-

pitalmarkederne, målt på markedsværdi af aktierne noteret i landene, se figur 2. 

 

  

Peerselskabernes geografiske fordeling følger nogenlunde aktiemarkedernes geografiske 

fordeling. Dette indikerer, at vores stikprøve af børsnoterede selskaber ikke vil være på-

virket af at vi har udtaget en skævt geografisk fordelt stikprøve af børsnoterede selskaber.   
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Figur 1: Geografisk fordeling, peerselskaber Figur 2: Geografisk fordeling, kapitalmarkedet 
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4.0 Anvendt teori 

I dette afsnit vil vi gennemgå kilderne til vores anvendte teori. Vi benytter teori om regn-

skabsanalyse og rentabilitet til at udlede virksomhedernes evne til at skabe værdi. Regn-

skabsanalysen er bygget på teori fra hovedsageligt Plenborg, Petersen & Kinserdal (2017) 

og Damodaran (2012). Selvom de to kilder i store træk følger hinanden i metoden, bidra-

ger de begge med forskellige redskaber til at analysere virksomhedernes rentabilitet.  

For at estimere selskabernes kapitalomkostninger, har vi også benyttet teori fra både Ple-

nborg, Petersen & Kinserdal (2017) og Damodaran (2012). Damodaran (2012) har bidra-

get med teori omkring hovedsageligt de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger, 

WACC, mens Plenborg, Petersen & Kinserdal (2017) bidrager med teori omkring begre-

berne Economic Value Added og residualindkomst, og kapitalomkostningernes rolle i 

disse.  

Til sidst i vores analyse har vi brugt statistisk teori fra Newbold, Carlson & Thorne  

(2013) for at estimere signifikansen af vores resultater. Newbold, Carlson & Thorne 

(2013) har også bidraget med værktøjer til at teste indflydelsen og signifikansen af para-

metre i vores model ved regression.  

 

  



 Side 33 af 110 

5.0 Analyse 

Analysen er delt op i seks dele. I første del vil vi analysere regnskaberne ved reformule-

ring for samtlige selskaber. I anden og tredje del vil vi beregne virksomhedernes rentabi-

litet og kapitalomkostninger. I fjerde og femte del vil vi analysere selskabernes værdiska-

belse for henholdsvis investorerne og ejerne. I sjette del vil vi teste vores resultater ved 

statistisk analyse. 

Vi vil i stedet for at vise samtlige beregninger for alle selskaber i analysen, komme med 

eksempler fra enkelte selskaberne, der repræsenterer beregningerne. Af hensyn til plads 

har vi kun angivet eksemplerne fra 2009-2017. Vi vil desuden løbende referere til bilag, 

hvor de resterende beregninger findes. 

5.1 Regnskabsanalyse 

For at benytte selskabernes årsregnskaber i en rentabilitetsanalyse, er en reformulering 

nødvendig. Reformuleringen deler regnskabet op i en operationel del og en finansierings-

del. Virksomhedens operationelle del er den bærende del af virksomhedens værdiska-

belse. Den operationelle del er desuden hvad, der gør selskabet unikt og svært at kopiere, 

modsat finansieringsdelen af selskabet (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). Ved op-

delingen kan man sammenligne virksomheders operationelle præstation renset for finan-

sieringsstrukturer. Af netop denne grund har vi udarbejdet en analytisk resultatopgørelse 

og balance for samtlige af vores virksomheder i samtlige af regnskabsårene. 

5.1.1 Teoretisk grundlag 

5.1.1.1 Reformulering af resultatopgørelsen 

En resultatopgørelse indeholder varierende information over tid, og kan desuden variere 

i udformning fra land til land. Generelt er omsætning, operationelle omkostninger og -

indtægter, ekstraordinære omkostninger og -indtægter, finansielle omkostninger og -ind-

tægter, skatteudgifter og nettoresultat altid indeholdt i resultatopgørelsen. Ved reformu-

lering af resultatopgørelsen, er formålet at adskille finansielle og operationelle poster for 

at kortlægge værdiskabelsen i selskabet. For at måle selskabets værdiskabelse fra driften, 

benyttes nettodriftsresultatet efter skat, NOPAT. NOPAT udtrykker virksomhedens over-

skud fra driften før finansieringsomkostninger, og er dermed det operationelle overskud 

efter skat for selskabet. NOPAT er ikke opgjort i årsregnskaberne, men er afledt af 
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driftsoverskuddet før skat, EBIT (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). NOPAT be-

regnes som følgende:  

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡) 

Hvor t er den effektive skat som beregnes:  

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣	𝑠𝑘𝑎𝑡 = 𝑡 =
𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡	𝑓ø𝑟	𝑠𝑘𝑎𝑡 

Den ovenstående metode til at beregne den effektive skat er en simplificering, og kan 

kritiseres for især tre forhold (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). Metoden tager for 

det første ikke højde for, at forskellige finansielle omkostninger beskattes forskelligt. Ek-

sempelvis bliver aktiegevinster og valutakurs ikke beskattet ens i mange lande. For det 

andet bliver EBIT og netto finansielle omkostninger oftest beskattet forskelligt, hvilket 

ikke kommer til udtryk ved ovenstående metode. For det tredje bliver skatten beregnet på 

koncernniveau. Det betyder, at den skat som fremgår på resultatopgørelsen, er en sum af 

skattebetalinger fra mange enheder, som kan ligge i forskellige lande med dertilhørende 

forskellige marginalskatter. Derfor vil der være en usikkerhed ved at bruge virksomhe-

dernes skattebetalinger, som skatten på NOPAT. 

5.1.1.2 Reformulering af balancen 

Lig reformuleringen af resultatopgørelsen, har reformuleringen af balancen også til for-

mål at separere operationelle elementer fra elementer forbundet med finansieringen af 

selskabet. Ved hjælp af reformuleringen kan den investerede kapital i selskabet udledes, 

som er nødvendig i analysen af virksomhedens økonomiske værdiskabelse. Den investe-

rede kapital er det beløb, selskabet har investeret i de operationelle aktiver, som dermed 

kræver et afkast fra de operationelle aktiviteter. Den investerede kapital kan udregnes ved 

at trække operationelle forpligtelser fra operationelle aktiver (Plenborg, Petersen, & Kin-

serdal, 2017).  

Generelt defineres operationelle poster som værende en del af virksomhedens driftsakti-

viteter. Dette kunne eksempelvis være kapitalandele i datterselskaber, som har samme 

aktiviteter som moderselskabet. Omvendt kan finansielle poster defineres som værende 

en del af virksomhedens finansieringsaktiviteter. Disse poster kræver et afkast, og kunne 

eksempelvis være rentebærende gæld, egenkapital eller pensionsforpligtelser. 
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Størstedelen af regnskabsposterne er nemme at fordele mellem finansielle og operatio-

nelle aktiviteter, men nogle poster kan være vanskelige at vurdere. Vi har i analysen gen-

nemgået de poster, som vi finder særligt vanskelige, og vurderet om hver enkelt post er 

enten operationel eller finansiel. 

5.1.2 Analyse 

5.1.2.1 Reformulering af resultatopgørelsen 

Som nævnt i teoriafsnittet, er formålet med reformuleringen af resultatopgørelsen at op-

dele indtægter og udgifter i finansielle og operationelle poster for at estimere virksomhe-

dens evne til at skabe værdi fra driften. 

Størstedelen af regnskabsposterne i resultatopgørelsen for selskaberne er simple at allo-

kere til enten den operationelle del eller finansieringsdelen af virksomheden. Nogle poster 

kræver dog nærmere analyse, samt at der laves en række antagelser for at bestemme al-

lokeringen. Vi gennemgår nedenfor de væsentligste antagelser i vores reformulering af 

resultatopgørelsen. 

Indtægter og omkostninger fra kapitalandele i associerede og/eller tilknyttede selskaber  

Vi betegner indtægter og omkostninger fra kapitalandele i associerede og/eller tilknyttede 

selskaber som et operationelt element. Kapitalandele i associerede og/eller tilknyttede 

selskaber vil oftest være driftsrelateret, da kapitalandelene bliver bogført langsigtet, og 

typisk repræsenterer ejerskab i selskaber beslægtet med virksomhedens kerneforretning 

(Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017).  

Ekstraordinære indtægter og -omkostninger 

Ekstraordinære indtægter og -omkostninger vil oftest være forbundet med omstrukture-

ringer i virksomheden, og vi medtager derfor også denne post i driftsresultatet for året. 

Ved budgettering kan det diskuteres, om ekstraordinære omkostninger og -indtægter vil 

forekomme forventeligt i fremtiden, men ved historiske tal må det anses som værende et 

resultat af driften af selskabet (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). Vi er klar over, at 

der for de enkelte virksomheder kan være en stor variation i denne post. Grundet postens 

størrelse i forhold til en eventuelt dybere analyse af hver enkelt år, i hver enkelt virksom-

hed, samt ovenstående teoretiske vurdering fra Plenborg, Petersen, & Kinserdal (2017), 
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har vi valgt udelukkende at allokere denne post, som en del af driften for alle analyserede 

selskaber.  

Tab eller gevinst på valutakurs 

Tab eller gevinst på valutakurser kan ske på både den operationelle del og finansierings-

delen af virksomheden. For den operationelle del kan det eksempelvis ske ved køb og 

salg af aktiver, imens afdækning med finansielle instrumenter er en finansiel aktivitet. 

Dog opgør virksomheder ikke tab og gevinst på valutakurser i en operationel og finansiel 

post. Vi vælger med afsæt i Plenborg, Petersen, & Kinserdals (2017) vurdering af, at 

denne post hovedsageligt drejer sig om afdækning og hedging af valutarisiko, at betegne 

denne post som værende finansiel. 

Udviklingsomkostninger 

Ifølge Plenborg, Petersen, & Kinserdal (2017) skal udviklingsomkostninger kapitaliseres, 

da udvikling af nye produkter og services vil skabe værdi for et selskab i mere eller min-

dre grad. Som redegjort for i afgrænsningen, vælger vi at beholde udviklingsomkostnin-

gerne under driftsomkostninger.  

Analyseark til reformulering af resultatopgørelsen 

I tabel 1 ses et benyttet eksempel på vores opsætning for input af data fra selskabernes 

resultatopgørelser. Vi har i eksemplet taget resultatopgørelsen for LEGO A/S for årene 

2009-2017. Nogle poster er udspecificeret, som eksempelvis administrationsomkostnin-

ger og salgs- og distributionsomkostninger, hvor begge indgår i driftsomkostninger. An-

dre er inkluderet i posterne og ikke nærmere specificeret. Dette kunne eksempelvis være 

tab på vekselkurs, som er en del af de finansielle omkostninger under andre finansielle 

indtægter og omkostninger. Generelt er nedenstående poster dog tilstrækkelige for senere 

rentabilitetsanalyse, idet den specificerer driftsposter, finansielle poster, skattebetalinger 

og særlige poster.  

I tabel 1 har LEGO A/S ikke bogført udviklingsomkostninger direkte for perioden. Disse 

er indeholdt i andre driftsomkostninger i regnskabet og er derfor fortsat en del af drifts-

omkostningerne. 
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Eksempel på resultatopgørelse, 
LEGO A/S (DKKm) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomsætning 11.661 16.014 18.731 23.095 25.382 28.578 35.780 37.934 34.995 

 
         

Produktionsomkostninger -3.034 -3.807 -4.882 -6.140 -6.834 -7.124 -8.733 -9.236 -8.749 

 
         

Bruttoavance 8.627 12.207 13.849 16.955 18.548 21.454 27.047 28.698 26.246 

 
         

Udviklingsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salgs- og distributionsomkostninger -3.602 -4.627 -5.257 -6.150 -6.635 -7.782 -9.765 -10.487 -10.208 

Administrationsomkostninger -855 -931 -1.104 -1.326 -1.359 -1.444 -2.239 -2.527 -2.352 

Andre driftsindtægter- og omkostnin-
ger 

-739 -928 -1.185 -1.219 -1.454 -1.584 -1.718 -1.941 -1.837 

Indtægter fra kapitalandele i 
tilkn./ass. Virksomheder 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Særlige poster -100 -142 0 0 0 0 0 0 0 

 
         

EBITDA 3.331 5.579 6.303 8.260 9.100 10.644 13.325 13.743 11.849 

Af- og nedskrivninger -429 -606 -637 -654 -764 -947 -1.081 -1.295 -1.490 

 
         

Resultat af primær drift (EBIT) 2.902 4.973 5.666 7.606 8.336 9.697 12.244 12.448 10.359 

Renteomkostninger -146 -105 -158 -103 -110 -218 -40 -36 -32 

Andre finansielle indtægter og om-
kostninger 

131 21 34 19 13 12 -56 -21 -126 

Finansielle poster, netto -15 -84 -124 -84 -97 -206 -96 -57 -158 

 
         

Ordinært resultat før skat 2.887 4.889 5.542 7.522 8.239 9.491 12.148 12.391 10.201 

Årets skat -683 -1.171 -1.382 -1.909 -2.120 -2.466 -2.974 -2.955 -2.395 

 
         

Driftsresultat efter skat 2.204 3.718 4.160 5.613 6.119 7.025 9.174 9.436 7.806 
Tabel 1: Eksempel på resultatopgørelse 

Ud fra tabel 1 beregner vi derefter NOPAT. Dette er gjort i tabel 2 for LEGO A/S for 

årene 2009-2017. Som det ses i tabel 2, svarer driftsresultat efter skat til driftsresultatet 

efter skat i tabel 1. Det væsentlige er dog beregningen af NOPAT. 

NOPAT-beregning for LEGO A/S, DKKm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomsætning 11.661 16.014 18.731 23.095 25.382 28.578 35.780 37.934 34.995 

EBITDA før andre drifts- og særlige poster 4.170 6.649 7.488 9.479 10.554 12.228 15.043 15.684 13.686 
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Andre drifts- og særlige poster -839 -1.070 -1.185 -1.219 -1.454 -1.584 -1.718 -1.941 -1.837 

EBITDA inkl. andre drifts- og særlige po-
ster 

3.331 5.579 6.303 8.260 9.100 10.644 13.325 13.743 11.849 

Af- og nedskrivninger -429 -606 -637 -654 -764 -947 -1.081 -1.295 -1.490 

Resultat af primær drift 2.902 4.973 5.666 7.606 8.336 9.697 12.244 12.448 10.359 

Effektive skatteprocent 23,7% 24,0% 24,9% 25,4% 25,7% 26,0% 24,5% 23,8% 23,5% 

Skat af primær drift -687 -1.191 -1.413 -19.30 -2.145 -2.520 -2.998 -2.969 -2.432 

Driftsresultat efter skat (NOPAT) 2.215 3.782 4.253 5.676 6.191 7.177 9.246 9.479 7.927 

Finansieringsomkostninger, netto efter 
skat 

-11 -64 -93 -63 -72 -152 -72 -43 -121 

Driftsresultat efter skat 2.204 3.718 4.160 5.613 6.119 7.025 9.174 9.436 7.806 
Tabel 2: Beregning af NOPAT 

5.1.2.2 Reformulering af balancen 

Ligesom resultatopgørelsen er det nødvendigt at reformulere balancen. Dette gøres med 

henblik på at fastlægge virksomhedens investerede kapital. Balancen deles op i finansielle 

og operationelle poster. Derefter trækkes driftsaktiver fra driftsforpligtelser, for at ud-

regne investeret kapital for året. De fleste poster kan klassificeres direkte, mens andre 

kræver yderligere vurdering. Generelt er finansielle aktiver og forpligtelser rentebærende, 

hvilket ikke er tilfældet for driftsaktiver og driftsforpligtelser (Plenborg, Petersen, & 

Kinserdal, 2017). For at skabe konsistens, skal balanceposter der afspejler lignende poster 

i resultatopgørelsen, klassificeres på samme vis. Således klassificerer vi kapitalandele i 

associerede/tilknyttede selskaber som driftsaktiver. Det samme er gældende for aktiver 

til salg og forpligtelser relateret til disse, hvis realisering vil resultere i ekstraordinære 

indtægter/udgifter. Der er dog nogle poster, som kræver en nærmere vurdering. Disse 

poster er gennemgået nedenfor. 

Skatteforpligtelser og skatteaktiver 

Skatteforpligtelser og skatteaktiver er oftest resultatet af forskydninger i aktivernes skat-

teværdi og bogførte værdi, fremførelse af skatterabat ved underskud eller udskudt beta-

ling af skyldig skat. Disse poster vedrører alle driften, og er desuden ikke rentebærende, 

hvorfor vi betegner alle skatteaktiver og skatteforpligtelser som værende driftsposter 

(Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). 
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Minoritetsinteresser 

Minoritetsinteresser repræsenterer investeringer af ejere der ejer en minoritetsandel af 

aktierne i et selskab. Disse bogføres ofte som en forpligtelse i balancen. Ved reformule-

ring af balancen tillægges disse den bogførte egenkapital, da forpligtelsen kan betegnes 

som afkastkrævende aktiekapital, og ikke er rentebærende, der ellers ville klassificere det 

som gæld (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017).  

Pensionsaktiver og -forpligtelser 

Pensionsaktiver og -forpligtelser er en rentebærende post, da pensionsforpligtelsernes 

bogførte værdi er den tilbagediskonterede værdi af fremtidige udbetalinger. Modsat er 

pensionsaktiver derfor også rentebærende, hvorfor vi betegner dem som finansielle poster 

(Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). 

Likvide beholdninger og værdipapirer 

Likvide beholdninger og værdipapirer klassificeres som udgangspunkt som et finansielt 

aktiv. Man kan argumentere for, at virksomheden har behov for likvider til driften, hvor-

for hele eller dele af posten burde være et driftsaktiv. Dog oplyser virksomheder sjældent 

deres likviditetsbehov i regnskaber, hvilket gør det vanskeligt at estimere. I praksis findes 

der forskellige tommelfingerregler til estimering af driftslikviditet (Plenborg, Petersen, & 

Kinserdal, 2017). Vi har taget udgangspunkt i Sørensen (2012), og estimerer driftslikvi-

diteten til at være 1% i samtlige virksomheder. Vi erkender, at der kan være stor forskel 

på driftslikviditetsbehovet for forskellige virksomheder på tværs af brancher, men grun-

det opgavens omfang, har vi valgt ikke at estimere dette for hvert selskab. 

Gæld til tilknyttede og/eller associerede virksomheder 

Vi klassificerer gæld til tilknyttede og/eller associerede virksomheder, som driftsforplig-

telser. Koncerner har ofte en lang række datterselskaber, som alle indgår i koncernens 

kerneaktivitet. Vi definerer kapitalandele i tilknyttede og/eller associerede virksomheder, 

og indtægter/omkostninger fra disse, som værende en del af selskabets drift. Derfor klas-

sificerer vi også gæld til disse, som driftsforpligtelser. 
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Analyseark til reformulering af balancen 

Med udgangspunkt i ovenstående, har vi ligesom i resultatopgørelsen lavet en opsætning 

for input til balancen på både aktiv- og passivsiden. Dette kan ses i tabel 3 og 4 for LEGO 

A/S i årene 2009-2017. 

DKK mio. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVER 
         

Immaterielle anlægsaktiver 232 185 190 209 260 271 332 351 287 

Materielle anlægsaktiver 1.930 2.568 3.395 4.566 6.290 8.456 10.301 11.712 11.526 

Materielle og imm. langfristede aktiver i alt 2.162 2.753 3.585 4.775 6.550 8.727 10.633 12.063 11.813 

 
         

Andre langfristede driftsaktiver 97 183 117 134 289 659 591 773 740 

Finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
         

Langfristede aktiver i alt 2.259 2.936 3.702 4.909 6.839 9.386 11.224 12.836 12.553 

 
         

Varebeholdninger i alt 1.056 1.327 1.541 1.705 1.824 2.182 2.747 2.991 2.383 

 
         

Tilgodehavender fra salg 2.128 3.321 3.845 4.950 4.870 5.891 6.410 7.174 6.333 

Andre tilgodehavender 715 2.586 3.259 4.320 3.395 3.478 6.285 6.030 7.880 

Tilgodehavender i alt 2.843 5.907 7.104 9.270 8.265 9.369 12.695 13.204 14.213 

 
         

Andre kortfristede driftsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
         

Likvide beholdninger & værdipapirer 1.630 802 557 468 1.024 482 1.211 906 762 

 
         

Kortfristede aktiver i alt 5.529 8.036 9.202 11.443 11.113 12.033 16.653 17.101 17.358 

AKTIVER I ALT 7.788 10.972 12.904 16.352 17.952 21.419 27.877 29.937 29.911 
Tabel 3: Opsætning af aktivside 

DKK mio. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASSIVER 
         

 
         

Egenkapital 3.291 5.473 6.975 9.864 11.075 12.832 17.751 20.039 20.714 

 
         

Udskudt skat 82 21 50 21 126 209 29 40 158 

Hensatte forpligtelser 20 75 72 71 88 95 64 90 92 
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Pensions- og medarbejderobligationer 56 52 55 54 57 82 95 198 184 

Langfristet gæld til associerede virksomheder 
    

600 600 600 
  

Andre langfristede driftsforpligtelser 71 92 63 72 68 96 98 797 80 

Langfristet rentebærende gæld 832 826 818 210 205 196 187 178 167 

Langfristede forpligtelser i alt 1.061 1.066 1.058 428 1.144 1.278 1.073 1.303 681 

 
         

Kortfristet rentebærende gæld 5 6 7 608 88 162 189 41 11 

Leverandørgæld 1.336 1.518 1.611 2.112 2.201 2.530 3.143 2.837 2.811 

Forudbetaling fra kunder 
         

Skyldig selskabsskat 94 297 97 96 85 154 230 223 200 

Kortfristet gæld til associerede virksomheder 
        

600 

Andre kortfristede driftsforpligtelser 2.001 2.612 3.156 3.244 3.359 4.463 5.491 5.494 4.894 

Kortfristede forpligtelser i alt 3.436 4.433 4.871 6.060 5.733 7.309 9.053 8.595 8.516 

Passiver I alt 7.788 10.972 12.904 16.352 17.952 21.419 27.877 29.937 29.911 
Tabel 4: opsætning af passivside 

På baggrund af ovenstående balanceopsætning allokerer vi posterne til enten drifts- eller 

finansieringsaktiviteter for at kunne udlede den investerede kapital for hvert år. I tabel 5 

har vi balanceposterne allokeret til den relevante aktivitet. 

Investeret kapital 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Materielle og imm. anlægsaktiver 2.162 2.753 3.585 4.775 6.550 8.727 10.633 12.063 11.813 

Andre langfristede driftsaktiver 97 183 117 134 289 659 591 773 740 

Langfristede driftsaktiver 2.259 2.936 3.702 4.909 6.839 9.386 11.224 12.836 12.553 

          

Varebeholdninger i alt 1.056 1.327 1.541 1.705 1.824 2.182 2.747 2.991 2.383 

Andre kortfristede driftsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Driftslikviditet 117 160 187 231 254 286 358 379 350 

Tilgodehavender i alt 2.843 5.907 7.104 9.270 8.265 9.369 12.695 13.204 14.213 

Kortfristede driftsaktiver 4.016 7.394 8.832 11.206 10.343 11.837 15.800 16.574 16.946 

Driftsaktiver i alt 6.275 10.330 12.534 16.115 17.182 21.223 27.024 29.410 29.499 

          

Udskudt skat 82 21 50 21 126 209 29 40 158 

Hensatte forpligtelser 20 75 72 71 88 95 64 90 92 

Leverandørgæld 1.336 1.518 1.611 2.112 2.201 2.530 3.143 2.837 2.811 

Langfristet gæld til associerede virk-
somheder 0 0 0 0 600 600 600 0 0 

Andre langfristede driftsforpligtelser 71 92 63 72 68 96 98 797 80 
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Forudbetaling fra kunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kortfristet gæld til associerede virk-
somheder 0 0 0 0 0 0 0 0 600 

Skyldig selskabsskat 94 297 97 96 85 154 230 223 200 

Andre kortfristede driftsforpligtelser 2.001 2.612 3.156 3.244 3.359 4.463 5.491 5.494 4.894 

Driftsgæld I alt 3.604 4.615 5.049 5.616 6.527 8.147 9.655 9.481 8.835 

Investeret kapital 2.671 5.715 7.485 10.499 10.655 13.076 17.369 19.929 20.664 
Tabel 5: Reformuleret balance 

Som det ses i tabel 5, er de korresponderende regnskabsposter i tabel 3 og 4 allokeret i 

den relevante definition af balanceposten. Investeret kapital kan udregnes på to måder, 

enten ved at fratrække driftsgæld fra driftsaktiver, eller trække finansielle aktiver fra ren-

tebærende gæld og egenkapital. Disse to metoder skal altid artikulere. Vi har illustreret 

førstnævnte metode i tabel 5, men har benyttet begge metoder i analysemodellen for at 

sikre, at reformuleringen artikulerer. 

Dermed har vi udledt investeret kapital og NOPAT for LEGO A/S i årene 2009-2017, 

som ses i tabel 6. 

DKKm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NOPAT 2.215 3.782 4.253 5.676 6.191 7.177 9.246 9.479 7.927 

Investeret kapital 2.671 5.715 7.485 10.499 10.655 13.076 17.369 19.929 20.664 
Tabel 6: NOPAT og investeret kapital 

Tallene i tabel 6 benytter vi i den kommende rentabilitetsanalyse. 

5.2 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitet er afgørende for virksomhedens overlevelse og efterlevelse af investorernes 

afkastkrav. Rentabilitetsanalysen er samtidig en måde at sammenligne og måle virksom-

heder op imod hinanden. Rentabilitetsanalysen skaber desuden fundamentet for forståelse 

af virksomhedernes evne til at skabe værdi. 

5.2.1 Teoretisk grundlag 

5.2.1.1 Afkast på den investerede kapital, ROIC 

Afkast på den investerede kapital, ROIC, måler det relative afkast på den investerede 

kapital i virksomhedens netto driftsaktiver (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017).  
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ROIC beregnes som: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Vi vil som udgangspunkt beregne ROIC efter skat i denne opgave, idet vi benytter ROIC 

til at beregne EVA, som er et efter-skat værdiskabelsesmål. En ROIC på eksempelvis 

10% indikerer, at virksomheden er i stand til at generere et afkast på 10% for hver enhed 

kapital investeret i driften. ROIC er tilfredsstillende hvis den er højere end afkastkravet 

på driften. Af samme årsag vil en sammenligning af ROIC ikke altid være retvisende for 

to selskabers komparative rentabilitet. Mere om dette forhold i afsnit ”5.4 Economic Va-

lue Added-modellen”. Bemærk, at den investerede kapital er et gennemsnit af forrige år 

og det pågældendes års investerede kapital. Dette gøres fordi, at balanceposterne er bog-

ført ultimo året, hvorfor et gennemsnit i nogen grad tager højde for udviklingen i løbet af 

året (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017). 

Dekomposition af ROIC 

For at kunne analysere hvad der driver et selskabs evne til at generere afkast på den inve-

sterede kapital, er det nødvendigt at dekomponere ROIC i overskudsgrad, OG, og akti-

vernes omsætningshastighed, AOH. Ved hjælp af denne dekomposition, bliver det muligt 

at analysere, hvorvidt det er en ændring i overskudsgrad eller aktivernes omsætningsha-

stighed, som driver ROIC.  

ROIC kan bestemmes ved:  

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝐺 ∗ 𝐴𝑂𝐻 

Hvor overskudsgraden bestemmes ved: 

𝑂𝐺 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

Og aktivernes omsætningshastighed bestemmes ved: 

𝐴𝑂𝐻 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

OG beskriver forholdet mellem omsætning og omkostninger, og noteres som en relativ 

del af omsætningen. Alt andet lige er en høj OG attraktiv, og et udtryk for god 
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omkostningsstyring. AOH beskriver et selskabs evne til at skabe omsætning af deres in-

vesterede kapital. Alt andet lige er en høj AOH attraktiv. 

5.2.2 Analyse 

Reformuleringen af balancen og resultatopgørelsen har skabt grundlaget for at undersøge 

virksomhedernes rentabilitet. Vi vil først udregne ROIC, for derefter at udregne AOH og 

OG for alle selskaber i analyseperioden. Afslutningsvis vil vi sammenligne rentabiliteten 

mellem targetselskaberne og peergrupperne. Dog skal det bemærkes, at det er vanskeligt 

at lave sammenligninger på tværs af industrier. Fordi at targetselskaberne og de respek-

tive peerselskaber er fordelt på de forskellige industrier, vil et gennemsnit af de to grupper 

dog være ligeligt fordelt på industrierne.  

5.2.2.1 Afkastet på den investerede kapital, ROIC  

For at beregne ROIC, har vi udledt gennemsnittet af den investerede 

kapital og delt den med NOPAT for de enkelte år. Eksempelvis har 

vi for Danfoss A/S i år 2016 udregnet ROIC således: 

𝑅𝑂𝐼𝐶HIJK =
LMNOPQRST

(UVWXYZX[XZ	\]^UZ]_QRS`aUVWXYZX[XZ	\]^UZ]_QRST)/H
= c.Jee

(HK.KeIaHf.ghi)/H
= 11,5%	  

I tabel 7 nedenfor ses beregnet ROIC for Danfoss A/S og den dertilhørende peergruppe i 

årene 2009-2017 som eksempel. Beregninger for de resterende targetselskaber og peer-

grupper kan ses i bilag 2.  

ROIC, Danfoss A/S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aalberts Industries N.V. 5,3% 9,6% 10,7% 9,9% 9,6% 9,2% 9,0% 9,3% 10,4% 

Curtiss-Wright Corp. 7,4% 7,2% 8,0% 6,3% 6,7% 5,7% 7,9% 11,2% 12,8% 

Dover Corporation 7,5% 14,2% 17,8% 11,7% 15,2% 15,6% 16,0% 7,9% 13,6% 

Parker-Hannifin Corp. 8,4% 15,2% 15,9% 12,6% 13,2% 13,5% 11,6% 11,4% 14,1% 

Pentair plc 4,5% 7,2% 1,8% -1,0% 6,6% 3,0% -2,4% 7,3% 9,8% 

Gennemsnit 6,62% 10,68% 10,84% 7,90% 10,26% 9,40% 8,42% 9,42% 12,14% 

Danfoss A/S -7,6% 12,0% 15,0% 14,0% 14,4% 12,0% 10,8% 11,5% 12,6% 
Tabel 7: ROIC-beregninger 

På baggrund af beregningerne i tabel 7, og lignende beregninger for de resterende target-

selskabers peergrupper, har vi udregnet et gennemsnit for samtlige peergrupper og tar-

getselskaber. Dette kan ses i tabel 8 nedenfor og illustreret i figur 3. 

ROIC 
Investeret 

Kapital 

NOPAT 
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Sammenligning, ROIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Gennemsnit, peergrupper 10,54% 17,88% 15,65% 15,70% 15,98% 16,98% 14,30% 11,60% 14,58% 
Gennemsnit, targetselskaber 7,73% 30,73% 22,34% 15,85% 18,53% 22,95% 25,02% 25,71% 25,09% 

Tabel 8: Gns. ROIC 

 
Figur 3: ROIC 

Figur 3 indikerer, at targetselskaberne i størstedelen af analyseperioden har haft en højere 

ROIC relativt til de peergrupperne. Desuden har targetselskaberne en gennemsnitlig 

ROIC på 27,21%, hvor peergrupperne har en gennemsnitlig ROIC på 17,11%. Se bilag 2 

for samlet beregning. Vi vil i den statistiske analyse teste signifikansen af ovenstående 

beregning. 

5.2.2.2 Dekomponeringen af ROIC  

Som redegjort for i teorien, kan ROIC dekomponeres og beregnes som produktet af AOH 

og OG. Eksempelvis kan ROIC beregnes for Danfoss A/S i 2016 som: 

𝑅𝑂𝐼𝐶HIJK = 𝐴𝑂𝐻 ∗ 𝑂𝐺	

=
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔HIJK

(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙HIJi + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙HIJK) 2⁄
∗

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇HIJK
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔HIJK

	

=
39.247

(26.670 + 28.495) 2⁄ ∗
3.177
39.247	

= 1,423 ∗ 0,081 = 11,5% 

Som det kan ses, stemmer de 11,5% i begge beregninger af ROIC.  

For at kunne forstå hvad der driver rentabiliteten i selskaberne, dekomponerer vi således 

ROIC i henholdsvis AOH og OG. På den måde kan vi sammenligne targetselskaberne og 

peerselskaberne på flere parametre.  
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Overskudsgraden 

Tabel 9 viser den beregnede OG for Danfoss A/S og selskabets peer-

gruppe i årene 2009-2017. Beregninger for de resterende targetsel-

skaber og deres respektive peergruppe kan ses i bilag 3. 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aalberts Industries 5,0% 7,6% 7,9% 7,5% 7,4% 7,5% 7,4% 8,0% 8,4% 
Curtiss-Wright 6,2% 6,3% 7,0% 7,2% 7,7% 6,0% 7,6% 10,3% 10,8% 
Dover Corp. 8,1% 12,8% 13,4% 13,6% 15,4% 11,2% 14,0% 8,9% 11,7% 
Parker Hannifin 6,3% 9,2% 9,3% 7,8% 8,3% 8,6% 8,0% 9,2% 11,3% 
Pentair 5,3% 7,5% 1,7% -1,5% 7,9% 3,6% -3,1% 13,0% 15,2% 
Gennemsnit 6,2% 8,7% 7,9% 6,9% 9,3% 7,4% 6,8% 9,9% 11,5% 
Danfoss A/S -6,5% 7,8% 8,7% 7,7% 7,6% 7,5% 7,5% 8,1% 8,3% 

Tabel 9: Beregning af OG 

På baggrund af beregninger af OG har vi i tabel 10 opstillet gennemsnittet for targetsel-

skaber og peergrupperne, og har illustreret disse i figur 4: 

Sammenligning, OG 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Gennemsnit, peerselskaber 3,96% 7,27% 6,24% 6,66% 7,48% 8,04% 6,62% 5,71% 6,81% 
Gennemsnit, targetselskaber -5,36% 8,84% 7,76% 5,99% 7,22% 8,60% 9,71% 10,09% 10,34% 

Tabel 10: Gns. OG 

 
Figur 4: Overskudsgrad 

Figur 4 indikerer, at targetselskaberne har en væsentligt lavere OG i 2009. Over hele 

perioden ser det dog ud til, at targetselskaberne i gennemsnit har en højere OG end 
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peerselskaberne. I perioden har targetselskaberne en gennemsnitlig OG på 8,03%, mens 

peerselskaberne har en gennemsnitlig OG på 6,81%. 

Aktivernes omsætningshastighed 

Med samme fremgangsmåde som for OG, har vi beregnet 

AOH for Danfoss A/S og selskabets peergruppe i tabel 11.  

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aalberts Industries 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 
Curtiss-Wright 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1 1,1 1,2 
Dover Corp. 0,9 1,1 1,3 0,9 1 1,4 1,1 0,9 1,2 
Parker Hannifin 1,3 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,2 1,2 
Pentair 0,8 1 1 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 
Gennemsnit 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 
Danfoss A/S 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 1,6 1,4 1,4 1,5 
Tabel 11: beregning af AOH 

Beregninger af AOH for samtlige targetselskaber og deres respektive peergrupper kan ses 

i bilag 4. 

Herefter har vi beregnet gennemsnittet af AOH for targetselskaberne og peergrupperne. 

Resultaterne af disse beregninger kan ses i tabel 12 og er illustreret i figur 5.  

Sammenligning, AOH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Gennemsnit, peerselskaber 2,30 2,46 2,50 2,48 2,42 2,36 2,26 2,26 2,37 
Gennemsnit, targetselskaber 3,03 2,94 2,67 2,60 2,71 2,71 2,62 2,52 2,52 

Tabel 12: Gns. AOH 

 
Figur 5: AOH 
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Figuren indikerer, at targetselskabernes AOH er højere end peerselskabernes i hele peri-

oden. Targetselskabernes gennemsnitlige AOH for perioden udgør 3,01, mens peersel-

skabernes udgør 2,56.  

Ovenstående rentabilitetsanalyse indikerer, at targetselskaberne har klaret sig bedre målt 

på både ROIC, OG og AOH overfor peerselskaberne. Dette antyder, at privatejede sel-

skaber forrente deres investerede kapital bedre end de børsnoterede selskaber. Med andre 

ord genererer targetselskaberne en højere omsætning per investeret krone, og generelt er 

de bedre til at skabe indtjening af sin omsætning. Signifikansen af ovenstående resultater 

vil vi analysere senere i opgaven. 

5.3 De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger  

For at kunne estimere den økonomiske værdi genereret ved forrent-

ning af investeret kapital, er det nødvendigt at beregne omkostnin-

gerne til den investerede kapital, kaldet de vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, WACC. WACC er et udtryk for den kompen-

sering, investorerne kræver for at investere i selskabet. 

5.3.1 Teoretisk grundlag 

Et selskab har overordnet set to finansieringskilder: egenkapital og lånekapital. Egenka-

pitalen udgøres overordnet set af den indskudte egenkapital, og nettoresultatet fra tidli-

gere år der ikke er udbetalt som udbytte. Egenkapitalen betegnes som ejernes investerede 

kapital. Lånekapital er finansiering fra eksterne parter, typisk kreditinstitutter og er lån-

givernes investerede kapital. Sammenlagt betegnes disse som investorerne i selskabet i 

denne opgave. 

Afkastkravet for ejerne vil altid være højere end långivernes afkastkrav, da ejerne pådra-

ger sig en større risiko. Da afkastkravet er forskelligt for ejerne og långiverne, er der 

behov for at virksomhedens kapitalstruktur, forholdet mellem finansieringskilderne, esti-

meres. På den baggrund vægtes kapitalomkostningerne til ejerne og långiverne (Plenborg, 

Petersen, & Kinserdal, 2017). 

WACC udtrykkes som: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑣x ∗ 𝑟x ∗ (1 − 𝑡) + 𝑣y ∗ 𝑟y 

WACC 

Skatte 
-procenten 

Ejernes  
afkastkrav 

Kapital-
struktur 

Långivernes 
afkastkrav 
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Hvor: 

𝑣x: Vægten af lånefinansiering 𝑟z: Långivers afkastkrav 𝑡:	Skatteprocenten 

𝑣y: Vægten af ejernes finansiering 𝑟y:	Ejernes afkastkrav 

5.3.1.1 Kapitalstruktur 

For at kunne estimere vægten af kapitalomkostningerne til henholdsvis ejerne og långi-

verne, er der behov for at fastlægge virksomhedens kapitalstruktur. Vægtningen bestem-

mes ud fra forholdet mellem værdien på rentebærende gæld, RBG, og værdien af egen-

kapitalen, med følgende formel:  

𝑣x =
|}x

|x}ayzXV\]^UZ]_
  𝑣y =

yzXV\]^UZ]_
|}xayzXV\]^UZ]_

 

Kapitalstrukturen skal optimalt set bestemmes ud fra markedsværdien på henholdsvis den 

rentebærende gæld og egenkapitalen, da dette udtrykker offeromkostningen ved at inve-

stere i virksomheden frem for andre investeringer (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 

2017). Prisen for aktier i selskabet vil for investor ikke være den bogførte værdi, men 

markedsprisen. Samme er gældende for rentebærende gæld, hvor kursen er fastlagt ud fra 

tilbagediskonteringen af de fremtidige udbetalinger.  

Værdiansættelse af egenkapital for peerselskaber 

For de børsnoterede selskaber er markedsværdien på egenkapitalen tilgængelig. Dette er 

blot antallet af udestående aktier multipliceret med aktiekursen. Oftest vil markedsvær-

dien på egenkapitalen være væsentligt anderledes end den bogførte, da aktiekapital er en 

kapitalklasse med høj volatilitet. Den bogførte aktiekapital har en konstant værdi til kost-

pris ved indskud. Med overført resultat og udbetalt udbytte i tanke, er den bogførte egen-

kapital dermed ofte ikke et retvisende estimat på værdien af egenkapitalen (Damodaran, 

2012). Markedsværdien for egenkapitalen for privatejede selskaber kan ikke udledes på 

samme måde, som for de børsnoterede. Derfor har vi i efterfølgende afsnit beskrevet vær-

diansættelsen af egenkapitalen for de privatejede selskaber.  

Værdiansættelse af egenkapital for targetselskaber 

For at estimere værdien af egenkapitalen for targetselskaberne, vælger vi at benytte relativ 

værdiansættelse. Relativ værdiansættelse antager, at sammenlignelige aktiver vil værdi-

ansættes ens af markedet. Dog er ikke to virksomheder identiske, og virksomheder i 
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samme industri kan variere i forhold til risiko, vækst og cash flows (Damodaran, 2012). 

Vores antagelse er, at virksomheder i samme industri, andrager samme risiko, har samme 

vækst og genererer lignende cash flows.  

Vi vælger at basere den relative værdiansættelse på værdien af hele selskabet fratrukket 

likvider, EV, og selskabets resultat før afskrivninger, renter og skat, EBITDA. EV er 

værdien på hele aktivsiden, og dermed det samlede cash flow for selskabet. Da EBITDA 

er før finansielle poster, fratrækkes likvider fra EV, da det ellers ville skabe en overvur-

dering af selskabet. Desuden vil likvider ikke være en egentlig investering, da de umid-

delbart vil kunne udbetales til investor lige efter overtagelse (Damodaran, 2012).   

Multiplen udregnes således: 

𝐸𝑉
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =

𝑉æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑔æ𝑙𝑑 − 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴  

I ovenstående udregning benytter vi gennemsnitlige værdier for balanceposterne. 

EV/EBITDA-multipler har flere styrker i forhold til andre indtjeningsmultipler. For det 

første har selskaber sjældent en negativ EBITDA i forhold til eksempelvis negativt net-

toresultat, da EBITDA er før en række omkostninger. For det andet er EBITDA før af-

skrivninger. Da vi benytter regnskabsdata fra flere lande og over lang tid, er der risiko 

for, at selskaberne har forskellige afskrivningsmetoder og afskrivningsperioder for lig-

nende aktiver. Afskrivninger er ikke medregnet i EBITDA, hvorfor nøgletallet ikke er 

påvirket af potentielle forskelle. For det tredje er EV et udtryk for hele den finansielle 

struktur i selskabet, og EBITDA indtjening før renter, hvorfor det er brugbart til at sam-

menligne selskaber med forskellig finansiel struktur (Damodaran, 2012). 

I opgaven benytter vi ovenstående multipel til at estimere værdien af egenkapitalen for et 

privat selskab, på baggrund af børsnoterede selskaber. Da privatejede selskaber er mindre 

likvide end børsnoterede selskaber, skal der fratrækkes en illikviditetsrabat fra den esti-

merede værdi af egenkapitalen. Et illikvidt aktiv har større usikkerhed for at realisere den 

forventede gevinst ved likvidering, hvilket fordrer en rabat for investorerne (Damodaran, 

2012). Som investor i et børsnoteret selskab, vil investor kunne sælge aktier på børsen, 

mens en likvidering af aktier i et privat selskab er underlagt en række restriktioner og ofte 

kræver, at man sælger en større del af virksomheden. Der hersker stor usikkerhed om 
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omfanget af illikviditetsrabatten, men Damodaran (2012) estimerer, at en illikviditetspræ-

mie på 20%-30% bør benyttes. Dette fratrækkes direkte fra værdien af egenkapitalen.  

Således estimeres værdien af egenkapitalen med følgende formel: 

𝑉𝐸P = (𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙N ∗ 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴P − 𝑉𝐺P + 𝐿P) ∗ (1 − 𝑖𝑙𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡) 

Hvor: 

𝑉𝐸P: Værdi af egenkapital for targetselskab 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙N: Den gennemsnitlige EV/EBITDA-multipel for peers 

𝑉𝐺P: Værdi af gæld for targetselskab 

𝐿P: Likvider for targetselskab 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴P: Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat for targetselskab 

Der findes forskellige metoder til at beregne gennemsnittet af peergruppens multipler. 

Undersøgelser viser, at det harmoniske gennemsnit giver de mest retvisende værdier, 

sammenlignet med gennemsnit, median og vægtet gennemsnit ved multipel beregning. 

Desuden er metoden effektiv til at reducere indflydelsen fra ekstreme værdier (Plenborg, 

Petersen, & Kinserdal, 2017).  

Det harmoniske gennemsnit beregnes således: 

𝐻𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑠𝑘	𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡 =
𝑛

∑ 1
𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙U

V
U�J

 

Relativ værdiansættelse er en praktisk tilgang til værdiansættelse, idet den kræver få res-

sourcer at gennemføre og er nem at implementere. Tilsvarende har metoden også nogle 

faldgruber. Væsentlige faktorer såsom risiko, vækst og cash flow, er ikke inkluderet i 

modellen. Dette gør den kun brugbar hvis man som nævnt antager, at de sammenlignelige 

virksomheder, vil have nogenlunde samme forhold for disse faktorer. Desuden er multi-

pler også påvirket af markedsstemningen, da høje multipler betyder at investorer betaler 

relativt meget for en indtjeningskrone, med forventning om højere indtjening. Til gen-

gæld kan det modsatte også være tilfældet (Damodaran, 2012).  

Endelig skal investorernes diversificeringsgrad tages i betragtning når privatejede og 

børsnoterede selskaber sammenlignes. I praksis vil investorer i privatejede selskaber være 
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mindre diversificeret end investorer i børsnoterede selskaber, hvor sidstnævnte sandsyn-

ligvis har diversificeret sine midler over flere selskaber. Dette indgår ikke i opgavens 

analyse, men vil blive inddraget i følsomhedsanalysen. 

Gæld 

Vi har grundet opgavens omfang valgt ikke at udlede markedsværdien af gælden. For det 

første fordi, at det er en tidskrævende opgave. For det andet fordi, at værdien af gælden 

ikke svinger i lige så høj grad som egenkapitalen. Dermed vil den potentielle forskel ikke 

have samme betydning. Som beskrevet tidligere, antyder en generelt faldende risikofri 

rente, at der er et faldende rentemiljø. Da vi har bogført værdi af gælden, vil en faldende 

rente alt andet lige betyde en stigende kurs på eventuelle lån, da renteændringer efter 

låneoptagelse har en invers effekt på kursen på lånet. Dog vil størstedelen af lånene have 

en løbetid væsentligt kortere end vores analyseperiode, hvorfor løbende ny gældsstiftelse 

vil justere kursen på lånene til nye renteforhold.  

Vi benytter udelukkende rentebærende gæld til kapitalstrukturen. Damodaran (2012) ar-

gumenterer for, at kapitalstrukturen kun bør medtage rentebærende gæld. Da en lang 

række forpligtelser ikke er rentebærende, ville det skævvride de egentlige omkostninger 

til kapitalen at have disse forpligtelser med. Derfor består den rentebærende gæld i kapi-

talstrukturen udelukkende af kort- og langfristede rentebærende gældsforpligtelser.  

Vi vælger at benytte bruttogælden i vores beregninger med rentebærende gæld i opgaven. 

Bruttogælden består af summen af den rentebærende gæld, hvorimod nettogælden er den 

rentebærende gæld fratrukket likvide beholdninger. Damodaran (2012) nævner, at der 

ikke er konsistent benyttelse af de to metoder, men at USA generelt benytter bruttogæld 

hvorimod Europa og Latinamerika bruger nettogælden. Vi har valgt bruttogæld af to år-

sager: vi undgår negativ gæld i enkelte tilfælde hvor de likvide beholdninger er højere 

end den rentebærende gæld, og fordi vi ikke mener at risikoen, og dermed afkastet, på de 

likvide beholdninger er tilsvarende med gælden.  

5.3.1.2 Ejernes afkastkrav 

For at estimere ejernes afkastkrav, 𝑟X, bruger vi Capital Asset Pricing Model, CAPM. 

Grundlaget for CAPM er, at investorer kræver den risikofrie rente tillagt en præmie for 

risikoen forbundet med at investere i et givent aktiv. Modellens antagelser er, at investorer 
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ingen transaktionsomkostninger har, at alle aktiver kan handles, at investorer kan låne til 

den risikofri rente, og at aktiverne kan inddeles uendeligt. Dette giver investorerne mu-

lighed for at sammensætte den bredest mulige portefølje, og dermed diversificere usyste-

matisk risiko bort, så investorerne kun er eksponeret for den systematisk risiko. Denne 

portefølje kaldes markedsporteføljen (Damodaran, 2012).  

Med disse antagelser er et aktivs risiko for en investor lig den risiko aktivet tilføjer til 

investorens portefølje. Hvis udviklingen i et aktivs værdi er helt uafhængig af markeds-

porteføljens værdi, vil aktivet ikke tilføje noget risiko til porteføljen, da dette som sel-

skabsspecifik risiko kan diversificeres bort. Hvis aktivet bevæger sig mere eller mindre 

afhængigt af markedsporteføljens bevægelser, vil det tilføje risiko til porteføljen. Denne 

sammenhæng mellem udviklingen for markedsporteføljen og aktivet kaldes beta. Hvis 

beta er lig 1, vil aktivets udsving følge markedsporteføljen. Hvis beta er større end 1, vil 

aktivet have større udsving relativt til markedsporteføljen, hvor det modsatte er tilfældet 

hvis beta er lavere end 1 (Damodaran, 2012). 

CAPM udtrykkes som: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑟� + b ∗ (𝑟� − 𝑟�) 

Hvor, 

𝑟�: Den risikofri rente b ∶ Beta 𝑟�: forventet afkast på markedsporteføljen 

Det forventede afkast på markedsporteføljen fratrukket den risikofri rente er markedsri-

sikopræmien, som er investorernes påkrævede præmie, for at investere i markedsporte-

føljen fremfor det risikofri aktiv.  

CAPM kan kritiseres for en række antagelser, som vi har beskrevet nærmere i vores me-

todekritik. 

Risikofri rente 

En risikofri investering kan defineres som en investering med et forventet afkast, der med 

sikkerhed forekommer. Dette kan i praksis bedst opnås igennem statsobligationer. Staten 

udsteder valuta, og vil dermed nominelt være i stand til altid at honorere sine forpligtelser. 

Ingen risiko for geninvestering er også en væsentlig faktor, da senere geninvestering af 

betalinger før udløb, vil skabe usikkerhed, om hvorvidt et højere eller lavere afkast vil 
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forekomme. Dette kan i praksis løses ved at benytte statsudstedte nulkuponobligationer, 

som er stående lån uden udbetaling i løbetiden (Damodaran, 2012). 

Valget af statsobligation til at estimere den risikofri rente bør være denomineret i samme 

valuta som selskabets pengestrømme. Hvis man antager købekraftsparitet, er forskellen i 

den risikofri rente i to valutaer lig forventningen til inflationen mellem de to valutaer. 

Inflationen påvirker også direkte pengestrømmene, hvorfor en ændring i forventningen 

til de nominelle pengestrømme, vil påvirke den risikofri rente i den relevante valuta 

(Damodaran, 2012). 

Beta 

For at kunne udtrykke den risiko en investering tillægger markedsporteføljen i CAPM, 

benyttes beta (Damodaran, 2012). På baggrund af, at vi analyserer både børsnoterede og 

privatejede selskaber, har vi to forskellige metoder til at finde beta for henholdsvis de 

privatejede og de børsnoterede selskaber. Vi starter med at introducere beta for de børs-

noterede selskaber, idet beta for de børsnoterede selskaber indgår i beregningen af beta 

for de privatejede selskaber. 

Regressionsbeta 

En metode til at estimere beta for børsnoterede selskaber, er ved at lave en regression 

mellem afkastet på et markedsrepræsenterende indeks, og afkastet på virksomhedens ak-

tiekurs (Damodaran, 2012). Metoden til regressionen mellem aktieafkast og markedsaf-

kast, ser ud som følgende: 

𝑅U = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑅� 

Hvor a er skæringspunktet for regressionen og b er hældningen på regressionen. Hæld-

ningen på regression udtrykkes ved følgende: 

𝑏 = ℎæ𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛	𝑝å	𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 =
𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠(𝑅U, 𝑅�)

𝜎�H
 

Hvor 𝑅 = afkast for henholdsvis aktivet og markedsporteføljen. 

Det er netop hældningen på regressionen som svarer til beta. Tidligere empiriske studier 

viser, at beta over tid går mod 1 (Damodaran, 2012). Det kan derfor være brugbart at 

beregne et adjusted beta, som vægter beregnet beta med 2/3 og 1 med 1/3. Fordi vores 
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beta er historiske, og ikke fremadrettede, har vi valgt ikke at justere vores beta. Desuden 

nævner Damodaran (2012), at justeringen er arbitrær og unyttig. 

Man bør gøre sig tre overvejelser ved estimeringen af regressionsbeta. Den første over-

vejelse ligger i længden af regressionsperioden. Ved fastlæggelsen af regressionsperioden 

er der en klar afvejning, der skal tages højde for: En længere periode giver mere data, 

men virksomheden kan have ændret sin risikoprofil over tid.  

Den anden overvejelse ligger i længden på afkastintervallerne. Afkast kan findes både 

årligt, månedligt, ugentligt og dagligt. Ved brug af kortere intervaller øges antallet af 

observationer, men afkastet kan udsættes for nontrading bias. Ved lavt omsættelige aktier 

vil nontrading bias have stor indflydelse på estimeringen af beta, idet daglige afkast hos 

indekset vil udvikle sig anderledes, end en lavt omsættende aktie.  

Den tredje overvejelse ligger i valget af markedsindeks. Valget af markedsindeks bestem-

mer hvilken markedsportefølje man antager, at investoren holder. Standardvalget er at 

vælge det største indeks på hjemmemarkedet for virksomheden. Med andre ord antages 

det, at investoren i det pågældende selskab udelukkende holder en portefølje repræsenta-

tiv for det pågældende indeks for hjemmemarkedet. Dette kan diskuteres, da investorer i 

praksis sjældent holder en sådan portefølje, og desuden ofte er investeret på andre mar-

keder (Damodaran, 2012). 

Bottom-up beta 

Fordi privatejede selskaber ikke bliver handlet på børsen, kan man ikke estimere beta ud 

fra regression, da selskabernes værdi ikke bestemmes løbende af markedet. Under anta-

gelse af, at selskaber i samme industri er underlagt samme risiko-, vækst- og penge-

strømsforhold, kan vi estimere beta for et selskab ud fra sammenlignelige selskaber. Dette 

gøres ved følgende fem trin (Damodaran, 2012): 

Trin 1: Identificer industrien virksomheden opererer i. 

Trin 2: Find og identificer børsnoterede virksomheder i samme industri, og udregn den 

gennemsnitlige beta for virksomhederne. 

Trin 3: Estimer den gennemsnitlige ugearede beta for industrien, ved at ugeare gennem-

snitsbeta for de identificerede virksomheder med den gennemsnitlige finansielle gearing 

efter skat. Dette gøres ved følgende formel: 
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𝑢𝑔𝑒𝑎𝑟𝑒𝑡	𝑏𝑒𝑡𝑎UV��YZ[U =
𝐵𝑒𝑡𝑎UV��YZ[U

1 + (1 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑠𝑘𝑎𝑡) ∗ �𝐷𝐸UV��YZ[U�
 

Trin 4: Estimer en ugearet beta for targetselskabet, ved at tage et vægtet gennemsnit af 

ugearet beta for de industrier virksomheden opererer i.  

Trin 5: Brug den finansielle gearing for targetselskabet til at beregne gearet beta. Dette 

gøres ved følgende formel: 

𝐺𝑒𝑎𝑟𝑒𝑡	𝑏𝑒𝑡𝑎Z][zXZYX_Y\]� = 𝑢𝑔𝑒𝑎𝑟𝑒𝑡	𝑏𝑒𝑡𝑎UV��YZ[U ∗ �1 + (1 − 𝑡) ∗ �
𝐷
𝐸Z][zXZYX_Y\]�

�� 

Ovenstående beregninger antager at beta på gælden er 0. Dette indebærer, at ejerne påta-

ger sig den fulde risiko. 

Grundet omfanget af denne opgave har vi i trin 4 valgt ikke at vægte flere brancher. Det 

vil sige, at den ugearede beta vi beregner i trin 3, er den samme som vi benytter i trin 5. 

Markedsrisikopræmien 

I CAPM udtrykker markedsrisikopræmien investorernes afkastkrav ved at investere i 

markedsporteføljen, udover den risikofri rente. Typisk bestemmes markedsrisikopræ-

mien ud fra enten historisk data, eller ud fra det implicitte markedsafkast. Antagelsen for 

førstnævnte er, at det historiske afkast for et marked er en proxy for fremtidigt afkast. 

Den historiske markedsrisikopræmie lider dermed under én stor svaghed. Om end det er 

begrænset på det amerikanske marked, har flere andre markeder ændret sig betydeligt 

over de seneste årtier. Vi har i vores undersøgelse eksempelvis virksomheder fra Tysk-

land, Frankrig og Japan, som alle er markeder, der tidligere har været domineret af få, 

men store, børsnoterede selskaber, mens den resterende økonomi var domineret af privat-

ejede selskaber (Damodaran, 2012). Derfor vil historiske data ikke give et retvisende bil-

lede af nuværende markedsrisikopræmier for disse lande.  

Det implicitte markedsafkast er en anden metode til estimering af markedsrisikopræmien. 

Det implicitte markedsafkast antager, at forventningerne til markedet driver markedsvær-

dien.  

Metoden benyttes ud fra antagelsen om, at markedet er effektivt værdisat. På den bag-

grund kan følgende model opstilles: 
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𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡	𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑖	𝑛æ𝑠𝑡𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑡𝑒	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 − 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡	𝑣æ𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 

Tre af de fire relevante parametre for ovenstående model udledes fra markedet: den nu-

værende værdi af markedet, de forventede dividender i næste periode og den forventede 

vækstrate i dividender og indtjening på lang sigt. Hvis de tre parametre findes, kan det 

implicitte markedsafkast udledes, som eneste ubekendt. Vi fratrækker derefter den risi-

kofri rente fra det implicitte markedsafkast for at estimere markedsrisikopræmien 

(Damodaran, 2012).  

5.3.1.3 Långivernes afkastkrav 

Det er nødvendigt at estimere kapitalomkostninger til gæld, 𝑟x , for at udregne en virk-

somheds samlede kapitalomkostninger. Ifølge Damodaran (2012), udgør kapitalomkost-

ninger til gæld virksomhedens nuværende omkostninger, ved at låne til finansiering af 

projekter, og er fastsat af tre variable: den risikofri rente, virksomhedens konkursrisiko 

og skattefradrag.  

Den risikofri rente og virksomhedens konkursrisiko udgør samlet långivers afkastkrav. 

Konkursrisikoen kan estimeres ud fra en række nøgletal for virksomheden, hvorefter den 

tillægges den risikofri rente (Damodaran, 2012). Da vi udelukkende arbejder med histo-

riske tal, er vores lånerente dog allerede givet implicit. Den historiske lånerente er lig 

afkastkravet fra långiverne, eller den risikofri rente i perioden tillagt en risikopræmie pro-

portionel med konkursrisikoen i selskabet. Vi udregner derfor långivernes afkastkrav ved 

følgende:  

𝐿å𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠	𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑔æ𝑙𝑑  

5.3.1.4 Skat 

Virksomhedens effektive skatteprocent udregnes som skattebetalingen delt med den skat-

tepligtige indkomst for året. Denne fremgangsmåde resulterer dog ofte i meget varierende 

skatteprocenter, oftest grundet at selskaber udskyder skattebetalinger, eller har mulighed 

for at fremføre tidligere års underskud. Siden den marginale skatteprocent hvor landet 

betaler skat er gældende for den næst tjente krone i selskabet, og skattefradrag på rente-

omkostninger er gældende for den næste tjente krone, er den marginale skatteprocent den 

korrekte at bruge (Damodaran, 2012).  
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5.3.2 Analyse 

Med afsæt i ovenstående teori kan vi dermed estimere virksomhedernes vægtede gen-

nemsnitlige kapitalomkostninger ved beregning af kapitalstruktur, ejernes afkastkrav, 

långivernes afkastkrav og skatteprocenten. 

5.3.2.1 Kapitalstruktur 

Virksomhedens kapitalstruktur er væsentlig, idet den 

vægter kapitalomkostningerne til beregning af WACC. 

Som redegjort for i teoriafsnittet er kapitalstrukturen 

delt op i gæld og egenkapital, hvor vægtningen skal 

beregnes ud fra værdierne af disse. Nedenfor redegør 

vi for, hvordan vi beregner værdien af disse poster for 

vores selskaber.  

Værdien af gæld 

Som tidligere nævnt, er værdien af gælden baseret på den bogførte værdi. Desuden be-

nytter vi kun kort- og langfristede rentebærende gældsforpligtelser til at estimere den 

samlede gæld til benyttelse i kapitalomkostningerne. Som i andre beregninger, baseret på 

balanceposter, benytter vi gennemsnitsværdierne for det foregående og det pågældende 

regnskabsår. I tabel 13 ses som eksempel værdien af rentebærende gæld i perioden 2009-

2017 for Danfoss A/S. 

Rentebærende gæld, Danfoss A/S 
(DKKm) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Langfristet rentebærende gæld 9.012 5.704 3.779 3.151 3.093 11.063 9.280 6.980 7.617 

Kortfristet rentebærende gæld 905 2.423 2.082 595 1.806 1.109 796 3.266 688 

Værdi af gæld 9.917 8.127 5.861 3.746 4.899 12.172 10.076 10.246 8.305 

Værdi af gæld, Gns. 10.145 9.022 6.994 4.804 4.323 8.536 11.124 10.161 9.276 
Tabel 13: Værdi af gæld 

Værdien af egenkapitalen 

Som tidligere nævnt bruger vi to metoder til at beregne værdien af egenkapitalen, én for 

peerselskaberne og én for targetselskaberne. 

Egenkapitalens værdi for peerselskaberne bestemmes ud fra den gennemsnitlige mar-

kedsværdi af egenkapitalen for det pågældende og foregående år. Peerselskaberne er alle 
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børsnoteret, hvorfor markedsværdien af egenkapitalen er defineret som produktet af an-

tallet af udestående aktier og aktiekursen ultimo året. Vi har inkluderet aktieoptioner i 

antallet af udestående aktier, da disse også kan ses som et krav på egenkapitalen hvis 

udnyttet (Damodaran, 2012). Antallet af udestående aktier findes for de første ti år af 

undersøgelsesperioden i ORBIS, hvorefter vi har fundet de resterende år i de undersøgte 

selskabers regnskaber. I tabel 14 ses som eksempel, beregningen af markedsværdien på 

egenkapitalen for Aalberts Industries N.V., et peerselskab til Danfoss A/S, i årene 2009-

2017. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiekurs, Gns. EUR 6,35 10,80 12,59 13,79 18,15 22,68 25,83 29,55 36,57 

Antal aktier 106.061 106.683 108.084 109.426 110.580 110.580 110.580 110.580 110.580 

Markedsværdi, Gns. 
EUR ’1000 

664.508 1.149.272 1.351.882 1.499.803 1.997.069 2.507.682 2.856.329 3.267.228 4.044.259 

Tabel 14: Værdi af egenkapital, peerselskab 

Vi har desuden taget højde for aktiesplit/konsolidering for selskabet i antallet af aktier i 

vores beregninger.  

Værdien af egenkapitalen for targetselskaberne har vi beregnet ved at benytte en relativ 

værdiansættelse af targetselskaberne. Som beskrevet i teoriafsnittet, benytter vi 

EV/EBITDA-multiple til at beregne markedsværdien af egenkapitalen. EV er værdien af 

egenkapitalen tillagt værdien af den rentebærende gæld og fratrukket likvide beholdnin-

ger. Bemærk at likvide beholdninger er fratrukket driftslikviditeten, som er likvider der 

umiddelbart er bundet til driften af selskabet og derfor ikke kan likvideres før/efter likvi-

dation af selskabet. I tabel 15 ses værdierne brugt til beregningen af EV for Aalberts 

Industries N.V i årene 2009-2017. 

EUR '1000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Værdi af egenkapital 664.508 1.149.272 1.351.882 1.499.803 1.997.069 2.507.682 2.856.329 3.267.228 4.044.259 

Værdi af gæld 697.983 612.242 599.755 573.676 511.021 602.792 744.200 758.600 683.050 

Likvide beholdninger 0 0 0 0 0 12.792 20.847 15.679 16.560 

Enterprise Value 1.362.491 1.761.513 1.951.637 2.073.478 2.508.090 3.097.682 3.579.682 4.010.149 4.710.749 
Tabel 15: EV, peerselskab 

Bemærk at selskabet har en beregnet driftslikviditet i årene 2009-2013 der er højere end 

de likvide beholdninger, hvorfor disse er 0 og samtlige likvide beholdninger er allokeret 

til driftsaktiver.  
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For at beregne multiplen, har vi derefter divideret EV fra tabel 15 med EBITDA for årene. 

Dette ses i tabel 16.  

 

Samme fremgangsmåde benyttes for hele Danfoss A/S’ peergruppe, hvorefter et harmo-

nisk gennemsnit tages af de fem multipler for hvert år. Dette ses i tabel 17. 

EV/EBITDA-multipler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aalberts Industries N.V. 8,07 7,10 6,98 7,00 8,24 9,35 9,75 10,24 11,15 

Curtiss-Wright Corp. 7,15 7,09 6,69 7,95 8,30 10,14 10,41 10,26 12,20 

Dover Corporation 3,62 3,79 5,05 5,16 6,51 7,06 8,56 6,99 12,33 

Parker-Hannifin Corp. 6,48 6,07 6,32 6,97 6,62 8,53 9,35 10,43 11,39 

Pentair plc 11,04 9,99 10,22 61,00 8,72 14,42 9,91 10,63 10,67 

Harmonisk gennemsnit 6,37 6,17 6,69 8,04 7,56 9,37 9,55 9,47 11,51 
Tabel 17: Harmonisk gns., EV/EBITDA-multipel 

Det harmoniske gennemsnit multiplicerer vi derefter med EBITDA for targetselskabet, i 

dette tilfælde Danfoss A/S. Produktet af dette udgør værdien af selskabets egenkapital før 

illikviditetsrabat. Damodaran (2012) nævner, at en illikviditetsrabat på 20%-30% er ret-

visende for privatejede selskaber. Vi vælger derfor en illikviditetsrabat på 25%. Værdien 

af egenkapitalen fratrækkes således illikviditetsrabatten på 25%, for at nå til den bereg-

nede værdi af egenkapitalen for Danfoss A/S, som ses i tabel 18 for årene. 

Danfoss A/S' egenkapital (DKKm) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Harmonisk gennemsnit 6,37 6,17 6,69 8,04 7,56 9,37 9,55 9,47 11,51 

EBITDA, Danfoss A/S 1.021 5.780 5.943 5.493 5.295 5.663 6.023 6.076 6.569 

Værdi før illikviditetsrabat 6.502 35.650 39.780 44.147 40.034 53.035 57.543 57.524 75.626 

Værdi efter illikviditetsrabat 4.876 26.737 29.835 33.110 30.025 39.777 43.157 43.143 56.720 
Tabel 18: Værdi af egenkapital, targetselskab 

Værdien af egenkapitalen kan variere kraftigt nogle år. Dette bliver delvist begrænset af, 

at vi tager gennemsnittet af værdien af egenkapitalen til beregning af kapitalstrukturen. 

Vi har to år med negativ EBITDA for LEGO A/S. I disse år tager vi den bogførte værdi 

EUR '1000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enterprise Value 1.362.491 1.761.513 1.951.637 2.073.478 2.508.090 3.097.682 3.579.682 4.010.149 4.710.749 

EBITDA 168.813 248.235 279.408 296.063 304.478 331.400 367.300 391.800 422.400 

EV/EBITDA-multipel 8,07 7,10 6,98 7,00 8,24 9,35 9,75 10,24 11,15 

Tabel 16: EV/EBITDA-multipel, peerselskab 
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af egenkapitalen til kapitalstrukturen, da ovenstående beregning ellers ville resultere i en 

negativ værdi af egenkapitalen. 

Beregning af kapitalstruktur 

Med ovenstående resultater kan vi beregne kapitalstrukturen. Vægten af egenkapitalen 

beregnes ved at dividere værdien af egenkapitalen med summen af værdien af egenkapi-

talen og gælden. Dette er gjort for årene 2009-2017 i tabel 19 for Danfoss A/S. Bemærk 

at ovenstående værdi af egenkapitalen er udregnet for hvert år, hvorimod nedenstående 

værdi af egenkapitalen er et gennemsnit af det pågældende og foregående år. 

Kapitalstruktur, Danfoss A/S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Værdi af egenkapital 7.535 15.807 28.286 31.473 31.568 34.901 41.467 43.150 49.931 

Værdi af gæld 10.145 9.022 6.994 4.804 4.323 8.536 11.124 10.161 9.276 

Vægt af egenkapital 42,62% 63,66% 80,18% 86,76% 87,96% 80,35% 78,85% 80,94% 84,33% 

Vægt af gæld 57,38% 36,34% 19,82% 13,24% 12,04% 19,65% 21,15% 19,06% 15,67% 
Tabel 19: Kapitalstruktur, targetselskab 

Vi benytter derefter kapitalstrukturen for hvert år i vores WACC-beregning. Desuden 

bruger vi også denne kapitalstruktur til udregning af finansiel gearing for selskabet.  

Vi har i vores beregning af egenkapitalværdien for alle selskaber, observeret en gradvis 

større vægtning mod egenkapitalfinansiering i kapitalstrukturen. Dette kunne delvist 

skyldes, at vores gæld er baseret på bogførte værdier og ikke markedsværdierne. Sidste 

halvdel af vores analyseperiode er også påvirket af opgang i kapitalmarkederne. Således 

er markedsværdierne på egenkapitalen steget for stort set hele vores analysegruppe, også 

relativt til den bogførte værdi af gælden. 

5.3.2.2 Ejernes afkastkrav 

Nedenfor gennemgår vi vores beregninger af ejernes 

afkastkrav, herunder den risikofri rente, beta og mar-

kedsrisikopræmien.  

Risikofri rente 

Til at estimere den risikofri rente benytter vi renten på 

en 10-årig statsobligation. Landet for udstedelsen af 

obligationen vælges på baggrund af hvilket lands valuta selskabets pengestrømme er 
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denomineret i. Vi benytter den gældende rente på den 10-årige statsobligation for hvert 

regnskabsår, for at opnå mere præcise kapitalomkostninger for de enkelte år.  

Da vi ikke har haft mulighed for at finde historiske nulkuponobligationer for alle de lande, 

hvis valuta vores selskaber aflægger regnskab i, har vi valgt at tage kuponrenterne på 10-

årige statsobligationer med løbende kuponrentebetalinger. Løbende kuponrentebetalinger 

giver geninvesteringsrisiko, da mulighed for geninvestering i perioden giver usikkerhed 

for det afkast, som kan opnås. Det betyder, at den valgte kuponobligation, alt andet lige, 

vil være højere end renten på en tilsvarende nulkuponobligation. De 10-årige statsobliga-

tioner er tilgængelige på Federal Reserve Bank of St. Louis’ hjemmeside (Louis, 2019). 

I figur 6 nedenfor ses udviklingen af de 10-årige statsobligationer over perioden: 

 
Figur 6: Risikofri rente 

Som det kan ses i figur 6, falder samtlige statsobligationer generelt over perioden. Se bi-

lag 1 for en tabel over de årlige renter for samtlige relevante lande. 

Beta 

Vi har som nævnt i teorien benyttet to forskellige fremgangsmåder til beregning af beta 

for henholdsvis de børsnoterede selskaber og de privatejede selskaber. 
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Regressionsbeta 

Som nævnt i teoriafsnittet er der tre overvejelser, der skal gøres inden regressionsbeta kan 

beregnes: regressionsperioden, afkastintervallerne og valg af markedsindeks.  

Ved fastlæggelsen af regressionsperioden er der en klar afvejning: En længere periode 

giver mere data, men virksomheden kan have ændret sin risikoprofil over tid. For at imø-

dekomme dette i vores 15-årige analyseperiode, har vi valgt at beregne beta over en lø-

bende 5-årig periode. Ved at vælge 5 år som regressionsperiode, får vi en tilstrækkelig 

mængde data, og det er begrænset hvor meget virksomhederne har ændret risikoprofil. 

Eksempelvis har vi for året 2017, beregnet beta som en regression mellem virksomhedens 

afkast og markedsindeksets afkast over årene 2013-2017.  

Ved brug af en længere periode end 5 år, ville vi risikere, at virksomhederne har ændret 

risikoprofil i en sådan grad, at beta ikke vil være repræsentativt for hele perioden. Om-

vendt vil en periode mindre end 5 år ikke give os tilstrækkeligt data til at estimere et 

pålideligt beta. Dette skyldes, at vi har valgt at bruge månedlige afkast for henholdsvis 

det relevante indeks og virksomhedens markedsværdi. Vi vurderer, at 24 observationer i 

en 2-årig periode ikke er tilstrækkeligt til en pålidelig regression, i forhold til 60 obser-

vationer i en 5-årig periode. Desuden benytter vi månedlige afkast for at reducere nontra-

ding bias, idet aktien alt andet lige vil være mere omsat på månedlig basis end på daglig 

basis. Det månedlige afkast vil derfor være mere repræsentativt for aktiens performance 

end det daglige. Desuden har vi benyttet justerede afkast beregnet af Yahoo Finance. 

Disse justerede afkast tager højde for udbytter og aktieopsplitning, så afkastene ikke har 

voldsomme udsving på baggrund af det (Yahoo, 2019).  

Vi har valgt at benytte markedsindeks for det pågældende land virksomheden er børsno-

teret i. Da CAPM antager, at alle investorer holder en kombination af markedsindekset 

og det risikofrie aktiv, antager vi, at investorers afkastkrav er afhængig af investeringens 

tilføjelse af risiko til landets markedsindeks. På denne baggrund vil risikoen ved investe-

ring i det enkelte selskab, være afhængig af selskabets volatilitet relativt til markedsin-

dekset for landet. Alternativt kunne vi have benyttet et globalt aktieindeks, men undersø-

gelser viser at investorers portefølje i højere grad er sammensat af aktier fra hjemmemar-

kedet (Damodaran, 2012).  
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Med ovenstående på plads, har vi kunne beregne beta for alle årene i perioden 2002-2017 

for samtlige af vores børsnoterede selskaber. Bemærk dog, at nogle af selskaberne ikke 

har været børsnoteret i hele perioden, hvorfor data for disse selskaber kun rækker fra det 

år de blev børsnoteret i. Desuden har vi grundet omfanget af denne opgave udelukkende 

hentet data for perioden 2002-2017, hvilket betyder, at vi har afgrænset os fra at beregne 

beta i perioden 2002-2005, men i stedet brugt beta for året 2006 i denne periode. I tabel 

20 ses de beregnede kovarianser for indeks og aktie, og indeksets varians, for Aalberts 

Industries N.V og Amsterdam Exchange, AEX. Disse har vi benyttet til udregning af beta, 

som også ses i tabel 20. 

Beta, Aalberts Industries N.V. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kovarians, Aalberts/AEX 0,0055 0,0058 0,0062 0,0058 0,0038 0,0019 0,0017 0,0012 0,0012 

Varians, AEX 0,0038 0,0039 0,0042 0,0040 0,0024 0,0017 0,0018 0,0014 0,0012 

Beta, rådata 1,4593 1,4801 1,4765 1,4577 1,5922 1,1532 0,9442 0,8884 0,9652 

Beta, normaliseret 1,4577 1,4577 1,4577 1,4577 1,4577 1,1533 0,9442 0,8884 0,9652 
Tabel 20: Beta, peerselskaber 

Ved beregning af beta har vi observeret nogle ekstreme værdier, herunder negative værdi 

eller markante positive værdier. Dette har vi som beskrevet tidligere imødekommet ved 

brug af winsorize-metoden. En 75% winsorisering vil tage 25% af observationerne ud af 

datasættet og erstatte dem med grænseværdien for 12,5%-percentilen. I netop Aalberts 

Industries N.V.’s tilfælde er de beregnede betaer høje relativt til resten af peergruppen og 

derfor overstiger 12,5%-percentilen og skal normaliseres. Virksomhedens beta på 1,4577 

for 2012 er desuden grænseværdien for den øvre 12,5%-percentil, hvorfor værdien be-

nyttes i normalisering af betaer højere end denne værdi. Dette giver den normaliserede 

beta, som kan ses i tabel 20.  

Samtlige normaliserede beta til brug i analysen er angivet i bilag 5.  

Bottom-up beta 

Vi kan ikke estimere beta for vores targetselskaber med den ovenstående metode, da sel-

skaberne ikke handles på børsen. I teoriafsnittet introducerede vi Damodarans (2012) fem 

trin til at estimere beta for et privat selskab. Det er denne metode vi har benyttet til esti-

mering af samtlige af de ti privatejede selskabers beta. 
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Gennemsnittet for de normaliserede beta i peergruppen for året bliver ugearet med den 

gennemsnitlige finansielle gearing for året i peergruppen. Den finansielle gearing for tar-

getselskaberne bliver estimeret ved den bogførte værdi af rentebærende gæld relativt til 

markedsværdien af egenkapitalen.  

I tabel 21 ses beregningerne for Danfoss A/S’ peergruppe. 

Ugearet beta, peergruppe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gns. beta, peergruppe 1,1341 1,1383 1,1280 1,1016 1,0226 0,9939 0,8864 0,7776 0,7815 

D/E, peergruppe 0,53 0,32 0,31 0,37 0,32 0,29 0,37 0,40 0,26 

Gns. marginalskat, peergruppe 31,7% 31,7% 31,2% 30,8% 30,6% 30,2% 30,0% 30,0% 29,8% 

Ugearet beta, peergruppe 0,8346 0,9321 0,9293 0,8789 0,8386 0,8268 0,7031 0,6089 0,6620 
Tabel 21: Ugearet beta for peergruppe 

Vi estimerer ikke vægtning af virksomhedernes eksponering overfor forskellige indu-

strier, men antager, at peergruppen er ligeligt repræsentativ for selskabets aktiviteter.  

Vi gearer selskabernes gennemsnitlige ugearede beta med den beregnede gearing for tar-

getselskabet, for at udlede targetselskabets gearede beta. I tabel 22 ses beregningerne af 

det gearede beta for Danfoss A/S. 

Gearet beta, Danfoss A/S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ugearet beta for peers 0,83 0,93 0,93 0,88 0,84 0,83 0,70 0,61 0,66 

Danfoss A/S' marginalskat 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24% 22% 22% 

Danfoss A/S' gearing 0,34 0,14 0,06 0,04 0,03 0,06 0,07 0,06 0,05 

Danfoss A/S' gearede beta 1,05 1,03 0,97 0,90 0,86 0,87 0,74 0,64 0,69 
Tabel 22: Gearet beta, targetselskab 

De resterende targetselskabers beregnede beta kan findes i bilag 5. 

Markedsrisikopræmien 

Til at estimere markedsrisikopræmien har vi benyttet det implicitte markedsafkast. I ste-

det for selv at beregne det implicitte markedsafkast, for de 13 berørte markeder i de 15 

analyse år, har vi benyttet beregninger fra Kaserer, Willershausen, Berg & Kittlauss 

(2019). Vi har hentet det implicitte markedsafkast for hvert år, for de 13 markeder, og 

derefter fratrukket den risikofrie rente, estimeret tidligere i analysen. I figur 7 nedenfor 

ses den årlige udvikling af de beregnede markedsrisikopræmier: 
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Figur 7: Markedsrisikopræmien 

Vi ser, at USA har den laveste markedsrisikopræmie i det meste af perioden, hvorimod 

lande som Sydkorea, Hong Kong og Japan har betydeligt højere markedsrisikopræmier. 

Af dette kan vi udlede, at investeringer i disse lande med relativt højere markedsrisiko-

præmier, er forbundet med større risiko. Alle de implicitte markedsafkast er beregnet i 

den lokale valuta (Kaserer, Willershausen, Berg, & Kittlauss, 2019), hvilket er konsistent 

med de risikofrie renter, som også er denomineret i lokal valuta.  

Ejernes afkastkrav - beregning 

Med den risikofri rente, beta og markedsrisikopræmien på plads, har vi beregnet ejernes 

afkastkrav efter CAPM: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑟� + b ∗ (𝑟� − 𝑟�) 

Vi har beregnet ejernes afkastkrav for Danfoss A/S i tabel 23. 

Ejernes afkastkrav, Danfoss A/S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Risikofri rente 3,6% 2,9% 2,7% 1,4% 1,7% 1,2% 0,5% 0,3% 0,3% 

Markedsrisikopræmie 4,5% 4,9% 5,5% 6,1% 5,0% 4,6% 4,6% 6,1% 5,3% 

Beta 1,05 1,03 0,97 0,90 0,86 0,87 0,74 0,64 0,69 

Ejernes afkastkrav 8,2% 8,0% 8,0% 6,9% 6,1% 5,2% 3,9% 4,2% 3,9% 
Tabel 23: Ejernes afkastkrav 
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Som det kan ses i tabel 23, er ejernes afkastkrav for Danfoss A/S faldende i perioden 

2009-2017. Tendensen for Danfoss A/S er drevet af dels en faldende risikofri rente og 

dels et faldende beta.  Som det kan ses i afsnittet om den risikofri rente, er det et globalt 

fænomen med faldende renter, hvorfor det er forventeligt, at det alt andet lige resulterer i 

faldende afkastkrav for ejerne. I bilag 6 kan ejernes afkastkrav for de resterende selskaber 

ses.  

5.3.2.3 Långivernes afkastkrav 

Da vi arbejder med historiske tal, antager vi, at långi-

vers afkastkrav er lig den historiske lånerente for sel-

skaberne. Kapitalomkostningerne til långiverne er i 

praksis rentebetalinger, hvorfor vores lånerente for 

hvert år udgør kapitalomkostningerne til långiverne for 

året. Dette estimeres således:  

𝑙å𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠	𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑔æ𝑙𝑑 

Rentebærende gæld udgøres af gennemsnitlige korte- og langfristede rentebærende 

gældsposter. Renteomkostningerne er så vidt muligt renset for andre finansielle omkost-

ninger/gevinster som eksempelvis valutakurstab/gevinst og gevinst/tab på finansielle ak-

tiver. Det har vi gjort ved en konkret vurdering af hvert enkelt regnskab, hvor vi, så vidt 

det var muligt, i noterne har hentet den reelle rentebetaling, eksklusiv valutakurstab/ge-

vinster og andre finansielle poster.  

Långivers afkastkrav for peerselskaberne 

I tabel 24 ses beregninger af långivers afkastkrav for Aalberts Industries N.V.: 

Långivers afkastkrav, 1000’EUR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rentebærende gæld, gns. 697.983 612.242 599.755 573.676 511.021 602.792 744.200 758.600 683.050 

Renteomkostninger 42.900 36.700 35.000 31.800 26.500 15.000 21.400 20.400 22.700 

Långivers afkastkrav 6,15% 5,99% 5,84% 5,54% 5,19% 2,49% 2,88% 2,69% 3,32% 
Tabel 24: Långivers afkastkrav, peerselskaber 

I nogle af vores beregninger har vi observeret lånerenter, som er højere end ejernes af-

kastkrav for de enkelte år. I disse år har vi valgt at sætte långivernes afkastkrav lig ejernes 

afkastkrav, som tidligere diskuteret.  
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Långivers afkastkrav for targetselskaber 

Som nævnt i metodeafsnittet, har vi grundet flere ekstreme lånerenter for targetselska-

berne, brugt gennemsnittet af långivers afkastkrav fra targetselskabernes respektive peer-

grupper til at estimere långivers afkastkrav for targetselskaberne for hvert år. I tabel 25 

kan ses en beregning af långivers afkastkrav for Danfoss A/S: 

Gns. peergruppe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aalberts Industries 6,15% 5,99% 5,84% 5,54% 5,19% 2,49% 2,88% 2,69% 3,32% 
Curtiss-Wright 5,09% 5,11% 4,23% 3,58% 4,03% 3,74% 3,78% 4,30% 4,66% 
Dover Corp. 6,24% 6,38% 5,71% 4,50% 4,40% 4,34% 4,78% 3,77% 4,07% 
Parker Hannifin 2,43% 3,04% 2,71% 2,42% 2,65% 3,74% 3,33% 2,52% 3,04% 
Pentair 4,79% 4,94% 5,98% 3,73% 3,00% 2,60% 2,76% 3,30% 3,40% 
Gennemsnit 4,94% 5,09% 4,89% 3,95% 3,85% 3,38% 3,51% 3,32% 3,70% 

Tabel 25: Långivers afkastkrav, targetselskaber 

I bilag 7 kan beregningerne for de resterende selskaber ses. 

5.3.2.4 Skatteprocenten 

Skatteprocenten benyttes i kapitalomkostningerne til at 

tage højde for skattefradraget på renteomkostninger. 

Da marginalskatten er gældende for den næste tjente 

krone, benytter vi denne til at beregne låneomkostnin-

ger efter skat. Vi har taget marginalskatten for det land 

virksomheden aflægger regnskab i, og dermed betaler 

skat i, for hvert regnskabsår. En oversigt over margi-

nalskatterne for landene i de enkelte år kan ses i bilag 

8. Ved at benytte marginalskatten, fremfor virksomhedens effektive skat, undgår vi des-

uden store udsving i skatten år for år.  

Vi har i tabel 26 indsat marginalskatten for Danfoss A/S i perioden 2009-2017. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Marginalskat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 24,50% 23,50% 22,00% 22,00% 
Tabel 26: Marginalskat 
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5.3.2.5 Beregning af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

Efter at kapitalstrukturen, långivernes afkastkrav, ejernes afkastkrav og skatten er esti-

meret, kan WACC beregnes. Vi har som eksempel beregnet WACC for Danfoss A/S i år 

2017 nedenfor: 

𝑊𝐴𝐶𝐶HIJe = 15,7% ∗ 2,38% ∗ (1 − 22%) + 8,43% ∗ 3,90% = 3,7% 

I tabel 27 er WACC beregnet for perioden 2009-2017 for Danfoss A/S. 

WACC, Danfoss A/S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Risikofri rente 3,60% 2,90% 2,70% 1,40% 1,70% 1,20% 0,50% 0,30% 0,30% 

Markedsrisikopræmie 4,50% 4,90% 5,50% 6,10% 5,00% 4,60% 4,60% 6,10% 5,30% 

Beta 1,05 1,03 0,97 0,9 0,86 0,87 0,74 0,64 0,69 

Ejers afkastkrav 8,20% 8,00% 8,00% 6,90% 6,10% 5,20% 3,90% 4,20% 3,90% 

Långivers afkastkrav 5,70% 6,70% 5,90% 5,40% 12,30% 3,40% 2,00% 3,30% 3,10% 

Skattemargin 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 24,50% 23,50% 22,00% 22,00% 

Långivers afkastkrav, e.s. 4,29% 5,05% 4,43% 4,04% 9,23% 2,53% 1,50% 2,57% 2,38% 

E/(D+E) 42,60% 63,70% 80,20% 86,80% 88,00% 80,30% 78,80% 80,90% 84,30% 

D/(D+E) 57,40% 36,30% 19,80% 13,20% 12,00% 19,70% 21,20% 19,10% 15,70% 

WACC 6,00% 6,90% 7,30% 6,50% 6,50% 4,60% 3,40% 3,90% 3,70% 
Tabel 27: Beregning af WACC 

I bilag 9 kan beregningerne for alle selskabers WACC ses.  

5.4 Economic Value Added-modellen 

Analytikere kan bruge en lang række nøgletal fra regnskabet til at sammenligne selska-

bers evne til værdiskabelse. Dette kunne eksempelvis være EBITDA-margin, egenkapi-

talforrentning og afkast på investeret kapital. Fælles for dem alle er dog, at de ikke tager 

højde for virksomhedens samlede finansieringsomkostninger. For at undersøge virksom-

hedens økonomiske værdiskabelse for ejerne og långiverne, kaldet investorerne, udvik-

lede Stern & Stewart Economic Value Added, EVA, som afkastmål (Plenborg, Petersen, 

& Kinserdal, 2017).  

5.4.1 Teoretisk grundlag 

EVA definerer absolut økonomisk værdiskabelse for investorerne, som ROIC fratrukket 

WACC og derefter multipliceret med den investerede kapital: 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 −𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
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EVA er derfor et afkastmål for det ”sande” afkast på den investerede kapital, når investo-

rernes afkastkrav er mødt. Kapitalomkostningerne er udtryk for investorernes afkastkrav 

til virksomheden, hvorfor virksomheden kun vil skabe værdi for investorerne hvis EVA 

er positiv. Dette er væsentligt, da regnskabsmæssig profit ikke er ensbetydende med reel 

økonomisk værdi for investorerne. Hvis EVA er negativ, destruerer selskabet værdi for 

investorerne, også selvom selskabet ikke bogfører et negativt resultat for året (Plenborg, 

Petersen, & Kinserdal, 2017). 

Opgavens formål er at undersøge hvorvidt større privatejede selskaber kan skabe mere 

økonomisk værdi relativt til børsnoterede selskaber. Ovenstående ligning for EVA bereg-

ner værdiskabelsen i absolutte termer, hvorimod vi ønsker at undersøge forskellen på den 

relative evne til at skabe økonomisk værdi. Sammenlignes udelukkende virksomhedernes 

ROIC, vil analysen ikke tage højde for de varierende kapitalomkostninger. Derfor esti-

meres konkrete kapitalomkostninger for hvert selskab, for at sammenligne selskabernes 

evne til at skabe økonomisk værdi.  

EVA i opgaven vil derfor beregnes som: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 −𝑊𝐴𝐶𝐶 

5.4.2 Analyse 

EVA-modellen beregner den økonomiske værdiskabelse for et selskab, som er forrent-

ningen af den investerede kapital fratrukket kapitalomkostningerne for selskabet. Vi har 

nærmere beskrevet udledningen af forrentningen af investeret kapital og kapitalomkost-

ningerne for selskaberne, og resultaterne af dette, i de foregående afsnit.  

Først har vi bestemt targetselskabernes EVA. Vores beregnede EVA ses for samtlige tar-

getselskaber i perioden 2009-2017 i tabel 28. 

Targetselskabernes EVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bestseller A/S 24,65% 91,57% 37,04% 11,64% 12,81% 17,70% 4,19% 18,97% 26,80% 

Danfoss A/S -13,26% 5,50% 7,87% 7,64% 8,68% 7,37% 7,12% 7,65% 8,82% 

Grundfos A/S -1,68% 11,24% 6,97% 5,46% 2,81% -1,17% 7,61% 10,23% 14,25% 

HS Metalservice ApS 6,68% 0,04% -2,35% -2,94% 4,79% 4,51% 7,18% 4,82% 4,35% 

JYSK A/S 7,69% 17,57% 9,33% 4,79% 5,84% 13,12% 14,78% 15,73% 20,61% 

LEGO A/S 79,91% 83,40% 58,33% 58,05% 54,01% 56,90% 57,52% 46,98% 35,43% 



 Side 71 af 110 

LEO Pharma A/S -133,91% -3,59% -4,28% -8,39% 3,43% 6,10% 5,83% -0,84% 3,39% 

Linak A/S 21,02% 33,09% 30,12% 33,15% 39,63% 48,38% 53,63% 50,41% 39,37% 

VKR Holding A/S 6,45% 10,77% 5,48% 4,18% 2,66% 14,26% 29,80% 38,32% 35,10% 

Widex A/S 12,91% -6,07% 2,26% -21,01% -9,96% 10,79% 19,52% 21,43% 20,72% 

Gns. 1,05% 24,35% 15,08% 9,26% 12,47% 17,80% 20,72% 21,37% 20,88% 
Tabel 28: EVA, targetselskaberne 

Derefter har vi udregnet samme for samtlige peerselskaber. Peergruppernes gennemsnit-

lige EVA er indsat i tabel 29, angivet som deres respektive targetselskab. 

Peergruppernes gns. EVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bestseller A/S 35,04% 35,49% 29,10% 30,14% 25,41% 25,20% 17,62% 15,62% 21,08% 

Danfoss A/S -0,74% 2,58% 2,63% 0,76% 3,62% 3,05% 2,55% 4,04% 6,65% 

Grundfos A/S 5,36% 7,54% 5,20% 11,99% 21,98% 24,78% 12,32% 3,43% 7,22% 

HS Metalservice ApS -8,43% -2,42% 0,72% 0,40% -0,22% -0,86% -5,27% -10,47% 1,41% 

JYSK A/S -3,94% 22,98% 21,81% 21,86% 14,01% 9,50% 8,78% 6,79% 5,23% 

LEGO A/S -3,81% 10,33% 1,69% -7,96% -1,25% 2,77% 3,81% 3,63% -4,72% 

LEO Pharma A/S 21,23% 18,97% 11,43% 18,06% 22,57% 23,57% 31,68% 24,79% 21,22% 

Linak A/S -3,59% 3,91% 2,42% 2,70% 4,02% 4,87% 3,56% 3,30% 5,71% 

VKR Holding A/S -2,74% -4,46% -2,79% -0,73% -4,70% 0,83% 0,83% -1,57% 17,02% 

Widex A/S 6,47% 8,90% 3,78% 3,89% 5,39% 4,17% 2,42% 3,19% 3,58% 

Gns.  4,49% 10,38% 7,60% 8,11% 9,08% 9,79% 7,83% 5,28% 8,44% 
Tabel 29: Gns. EVA, peerselskaber 

For peerselskaberne har vi taget et gennemsnit af gennemsnittene. Denne metode sikrer, 

at der ikke opstår et vægtningsproblem i perioder, hvor nogle peergrupper ikke har data 

for fem selskaber. Det gælder eksempelvis peergruppen for LEO Pharma A/S, som i 2003 

har tre selskabers data og i 2004 har fire selskabers data i peergruppen. Ved at tage gen-

nemsnittet af gennemsnittet sikrer vi, at nogle virksomheder ikke vil vægte anderledes 

end andre. 

I figur 8 ses den gennemsnitlige EVA for både targetselskaber og peerselskaber for hvert 

år i analyseperioden.  
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Figur 8: EVA 

Figuren antyder, at targetselskaberne generelt har skabt mere økonomisk værdi i perioden 

relativt til peergrupperne. Middelværdien for targetselskabernes EVA for hele perioden 

udgør 21,06%, hvilket er højere end middelværdien af EVA for peerselskaberne, som 

udgør 9,86% i perioden. Dette kunne antyde, at targetselskaberne har formået at skabe 

mere værdi for investorerne i perioden, sammenholdt med peerselskaberne. Vi vil senere 

i analysen undersøge signifikansen af ovenstående resultater. 

5.5 Residualindkomst-modellen 

For at supplere EVA, som beregner den økonomiske værdiskabelse til både ejere og lån-

givere, benytter vi residualindkomst-modellen. Residualindkomst-modellen måler ude-

lukkende værdiskabelse for ejerne. Denne model bygger på samme grundsten som EVA-

modellen, idet den benytter afkastkravet, til at estimere den sande værdiskabelse.  

5.5.1 Teoretisk grundlag 

I en virksomhed har ejerne krav på egenkapitalen og dermed nettoresultatet der overføres 

til egenkapitalen. Da ejernes investerede kapital udgør egenkapitalen, er ejernes afkast på 

den investerede kapital årets nettoresultat. Det relative afkast på egenkapitalen, ROE, kan 

beregnes som: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑉æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
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Siden ROE er drevet af nettoresultatet, som er efter renteomkostninger, er ROE påvirket 

af selskabets finansielle struktur. Generelt vil et selskab, der finansierer sig med gæld, 

kunne øge sin ROE, hvis ROIC er større end långivernes afkastkrav. ROE kan udtrykkes 

som: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 +
𝐷
𝐸
(𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟x) 

Ligesom ROIC er ROE ikke justeret for forventet afkast fra de relevante investorer. For 

at udregne den økonomiske værdiskabelse for ejerne, skal ejernes afkastkrav derfor fra-

trækkes ROE, hvilket er beregningen for residualindkomsten, RI (Plenborg, Petersen, & 

Kinserdal, 2017): 

𝑅𝐼 = (𝑅𝑂𝐸 − 𝑟X) ∗ 𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Ligesom i EVA-analysen ønsker vi at finde den relative værdiskabelse til sammenligning 

mellem selskaberne. Derfor beregner vi RI uden at multiplicere værdien af egenkapitalen 

på forskellen mellem ROE og 𝑟X. 

Således bliver RI beregnet som: 

𝑅𝐼 = 𝑅𝑂𝐸 − 𝑟X 

5.5.2 Analyse 

RI-modellen måler værdiskabelsen for ejerne i et selskab. Vi har udledt ejernes afkastkrav 

for selskaberne i vores analyse af selskabernes kapitalomkostninger. Vi har i tabel 30 

opstillet ejernes afkastkrav for Danfoss A/S.  

Ejernes afkastkrav, Danfoss A/S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ejernes afkastkrav 8,24% 7,97% 8,01% 6,87% 6,07% 5,15% 3,89% 4,16% 3,90% 
Tabel 30: Ejernes afkastkrav, targetselskaber 

Dette skal fratrækkes afkastet på egenkapitalen. Vi har beregnet ROE for alle selskaber, 

som ses i bilag 10. I 2017 var ROE for Danfoss A/S eksempelvis: 

𝑅𝑂𝐸HIJe = 12,56% + 4,64% ∗ (12,56% − 3,70%) = 13,01% 

Vi har i tabel 31 udregnet ROE for Danfoss A/S, som eksempel.  

ROE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ROIC -7,62% 11,97% 15,01% 13,99% 14,37% 12,01% 10,75% 11,52% 12,56% 
D/E 33,66% 14,27% 6,18% 3,82% 3,42% 6,11% 6,71% 5,89% 4,64% 
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Långivers afkastkrav 4,94% 5,09% 4,89% 3,95% 3,85% 3,38% 3,51% 3,32% 3,70% 
ROE -11,44% 13,13% 15,72% 14,41% 14,76% 12,59% 11,29% 12,04% 13,01% 

Tabel 31: Beregning af ROE 

Efter vi har beregnet ROE og 𝑟X for alle selskaber, har vi beregnet RI. Vi har beregnet RI 

for targetselskaberne og skrevet dem op i tabel 32.  

RI, targetselskaber 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bestseller A/S 24,66% 91,63% 37,07% 11,64% 12,83% 17,75% 4,17% 19,15% 26,93% 

Danfoss A/S -19,68% 5,16% 7,71% 7,55% 8,69% 7,43% 7,41% 7,88% 9,12% 

Grundfos A/S -2,41% 14,24% 8,44% 6,18% 3,13% -1,24% 7,76% 10,42% 14,42% 

HS Metalservice ApS 14,40% 0,07% -4,55% -6,07% 8,04% 6,89% 10,76% 7,03% 6,56% 

JYSK A/S 9,83% 22,94% 11,69% 6,10% 7,36% 15,21% 17,24% 21,49% 28,93% 

LEGO A/S 89,95% 89,98% 61,20% 59,57% 54,75% 57,32% 57,86% 47,19% 35,57% 

LEO Pharma A/S -256,59% -8,98% -8,52% -18,95% 7,77% 11,95% 9,69% -1,43% 4,46% 

Linak A/S 22,46% 34,89% 31,09% 33,78% 40,25% 48,92% 54,03% 50,68% 39,46% 

VKR Holding A/S 6,72% 10,94% 5,56% 4,24% 2,68% 14,33% 29,87% 38,43% 35,19% 

Widex A/S 13,32% -6,28% 2,32% -21,76% -10,74% 11,05% 19,91% 21,95% 21,10% 

Gns. -9,73% 25,46% 15,20% 8,23% 13,48% 18,96% 21,87% 22,28% 22,17% 
Tabel 32: RI, targetselskaber 

Det samme er derefter gjort for targetselskabernes respektive peergrupper, hvor gennem-

snittet af de enkelte peergrupper er beregnet. Tabel 33 viser gennemsnittet af peergrup-

pernes RI, angivet som deres respektive targetselskaber. 

Peergruppernes RI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bestseller A/S 36,34% 36,67% 30,83% 32,30% 27,04% 26,44% 18,92% 17,19% 23,49% 

Danfoss A/S -1,25% 3,31% 3,33% 0,88% 4,72% 3,93% 3,02% 5,57% 8,47% 

Grundfos A/S 5,33% 6,55% 4,16% 13,20% 23,47% 25,87% 13,27% 3,19% 7,01% 

HS Metalservice ApS -48,58% -10,31% 1,13% 1,27% -2,07% -1,94% -8,59% -22,70% 1,80% 

JYSK A/S -11,34% 25,26% 22,41% 22,45% 14,83% 10,90% 10,92% 8,97% 6,80% 

LEGO A/S -10,76% 16,52% 8,27% -10,94% -3,58% 6,89% 5,13% 12,37% -6,54% 

LEO Pharma A/S 22,87% 19,74% 11,98% 18,76% 23,24% 24,19% 32,17% 25,04% 21,53% 

Linak A/S -6,55% 4,78% 2,65% 2,76% 4,33% 5,36% 4,01% 3,79% 6,18% 

VKR Holding A/S -20,05% -5,34% -2,57% -0,44% -4,44% -1,85% 0,23% 7,16% -1,48% 

Widex A/S 6,60% 9,68% 4,42% 4,03% 6,10% 5,07% 2,32% 3,34% 4,68% 

Gns. -2,74% 10,69% 8,66% 8,43% 9,36% 10,49% 8,14% 6,39% 7,19% 
Tabel 33: Gns. RI, peerselskaber 
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Figur 9 viser RI for gennemsnittet af targetselskaberne og gennemsnittet af peergrup-

perne.  

 
Figur 9: RI 

Figur 9 indikerer, at targetselskaberne generelt har skabt mere værdi for deres ejere rela-

tivt til peerselskaberne. 

Middelværdien for targetselskabernes RI for hele perioden udgør 21,88%, imod en mid-

delværdi for peerselskaberne på 9,86%. Umiddelbart kunne dette tyde på, at større pri-

vatejede selskaber skaber mere værdi for deres ejere relativt til børsnoterede selskaber. 

Vi vil teste dette resultat i en statistisk analyse i næste afsnit. 

5.6 Statistisk analyse 

Resultaterne fundet i den foregående analyse antyder, at targetselskaberne skaber mere 

værdi relativt til peergrupperne. Vi ønsker ud fra vores stikprøver af større privatejede 

selskaber og børsnoterede selskaber, at danne inferens om populationerne af større pri-

vatejede selskaber og børsnoterede selskab. Dette vil vi forsøge at gøre igennem neden-

stående statistiske analyse. 

5.6.1 Teoretisk grundlag 

Som nævnt tidligere søger vores opgave at beskrive et forhold mellem to populationer, 

større privatejede selskaber og børsnoterede selskaber. Optimalt set skal dette forhold 
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undersøges ved at analysere alle elementer i de to populationer. Da det sjældent er muligt, 

grundet tilgængelige ressourcer og data, kan der udtages stikprøver fra populationerne. 

Disse stikprøver benytter vi til at forsøge at danne inferens om populationerne (Newbold, 

Carlson, & Thorne, 2013).  

En stikprøve er et givent antal delmængder fra en population, hvor det antages at middel-

værdien for stikprøven er lig middelværdien for populationen. Stikprøven skal bestå af 

tilfældige delmængder fra populationen.  

Under antagelse af, at populationen er normalfordelt, vil værdier i populationen fordele 

sig ligeligt på hver side af populationens middelværdi. Middelværdien for stikprøven ud-

regnes som: 

�̅� =
∑ 𝑥UV
U�J

𝑛  

Hvor �̅� er stikprøvens middelværdi, n er antallet af elementer i stikprøven og 𝑥U er vær-

dierne for elementerne i stikprøven (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013).  

Den gennemsnitlige spredning af værdierne fra middelværdien kaldes standardafvigelsen. 

Jo højere standardafvigelsen er, des større er spredningen af værdierne omkring middel-

værdien (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). Standardafvigelsen udtrykkes ved føl-

gende formel: 

𝑠 = �∑ (𝑥U − �̅�)HV
U�J
𝑛 − 1  

Standardafvigelsen skal benyttes til at estimere stikprøvens statistiske evne til at beskrive 

populationen, som stikprøven er taget ud fra.  

Det er afgørende at undersøge, hvorvidt stikprøvens data er normalfordelt. Hvis stikprø-

vens data ikke er normalfordelt, kan der ikke dannes inferens om populationen. For at 

teste hvorvidt data er normalfordelt, kan et normalfordelingsplot bruges. Hvis data følger 

en ret linje, vil data være normalfordelt (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). 

5.6.1.1 Students t-fordeling 

Denne opgave behandler data fra to populationer, børsnoterede selskaber og større pri-

vatejede selskaber. I begge tilfælde er variansen ukendt for populationerne, hvorfor en 
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standard normalfordeling ikke kan anvendes. I stedet kan Students t-fordeling anvendes 

for stikprøver med en antaget normalfordeling, en ukendt varians og en stikprøvestørrelse 

på under 100 (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). Ved en tilfældig stikprøve med n 

observationer, en middelværdi, �̅�, og en standardafvigelse, s, fra en normalfordelt popu-

lation med en middelværdi, 𝜇, følger en tilfældig variabel, t, Students t-test med (𝑛 − 1) 

frihedsgrader. Variablen, t, er givet ved: 

𝑡 =
�̅� − 𝜇
𝑠 − √𝑛

 

Students t-fordeling ligner til forveksling standardnormalfordeling. Begge fordelinger har 

en middelværdi på 0, og tæthedsfunktionerne er begge symmetriske omkring middelvær-

dien. Forskellen ligger i, at Students t-fordeling har en større spredning end standardnor-

malfordelingen. Den større spredning skyldes usikkerheden ved at erstatte en kendt vari-

ans for en population med en stikprøveestimering af variansen. Når frihedsgraderne sti-

ger, vil Students t-fordeling ligne en standardnormalfordeling. Dette giver mening, da en 

voksende stikprøve vil nærme sig populationen (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013).  

Lig en standardnormalfordeling, er den øvre og nedre haleværdis sandsynlighed lig 𝛼/2 

for en t-fordeling. For at kunne danne inferens fra Student’s t-fordeling, er det nødvendigt 

at estimere en kritisk værdi. Den kritiske værdi for Student’s t-fordeling med v friheds-

grader,  og den øvre halesandsynlighed på 𝛼/2, betegnes 𝑡W,�/H.  

Konfidensintervallet for populationens middelværdi estimeres ved: 

�̅� ± 𝑡V�J,� H⁄
𝑠
√𝑛

 

Dette konfidensinterval beskriver et interval for populationens middelværdi med (1 − a) 

sandsynlighed. 

5.6.1.2 Hypotesetest 

For at teste forskelle i to populationers middelværdi, proportioner og varians, opstilles en 

hypotesetest. Ved sammenligning af to populationer (x og y), begynder man med en hy-

potese omkring populationernes karakteristika og forskellen i deres middelværdi eller 

proportioner. Hypotesen opstilles så den involverer to muligheder vedrørende forskellen.  

I situationer hvor den samlede populations varians er ukendt, og stikprøve størrelse er 
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mindre end 100, bør man bruge Students t-fordeling i hypotesetesten. Der findes dog 

nogle teoretiske problemer, når man bruger Students t-fordeling for forskelle i stikprøvers 

middelværdi. Disse problemer kan dog løses ved at antage, at de to populationers varians 

er ens. Vi kan hverken bevise, at variansen er ens, eller forskellig, men ifølge Newbold, 

Carlson & Thorne (2013) er det dog en realistisk antagelse ved sammenligning af to be-

slægtede grupper. Vi vil derfor ikke undersøge dette nærmere, men blot antage, at vari-

ansen er ens i de to populationer. I stedet for populationens sande varians, bruges en esti-

mering af populationens varians ved hypotesetest. Denne estimering kaldes 𝑠^H og bereg-

nes ved: 

𝑠^H =
(𝑛� − 1)𝑠�H + �𝑛� − 1 𝑠�H

(𝑛� + 𝑛� − 2)
 

Frihedsgraderne for 𝑠^H og for nedenstående hypotesetest er 𝑣 = 𝑛� + 𝑛� − 2.  

Nulhypotesen opsættes som:  

𝐻I: 𝜇� − 𝜇� ≤ 0 

Imod alternativhypotesen:  

𝐻J: 𝜇� − 𝜇� > 0 

Nulhypotesen kan afvises hvis t-test størrelsen er højere end den kritiske værdi.  

�̅� − 𝑦¤

�
𝑠^H
𝑛�
+
𝑠^H
𝑛�

> 𝑡V¥aV¦�H,� 

Hvis t-test størrelsen er højere end den kritiske værdi, vil vi med 1 − 𝛼 sandsynlighed 

kunne sige at vi kan forkaste nulhypotesen (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013).  

5.6.1.3 Multipel regression 

Formålet med den multiple regressionsanalyse er enten at kunne forudsige udfald for den 

afhængige variabel, eller at forstå den marginale effekt fra hver uafhængig variabel. Den 

multiple regression er givet ved: 

𝑦U = 𝛽I + 𝛽J𝑥JU + ⋯+ 𝛽©𝑥©U + 𝜀U 
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Hvor 𝜀U er en tilfældig fejl med en middelværdi på 0 og en varians på 𝜎H, og 𝛽« er koef-

ficienterne (marginaleffekten) af de uafhængige variabler, 𝑋«, hvor 𝑗 = 1,… , 𝐾, givet på-

virkningen fra de andre uafhængige variabler. Notationen 𝑖 indikerer observationerne 

med 𝑖 = 1,… , 𝑛. For at indikere specifikke variabler af 𝑋« bruges 𝑥U«. Regressionsmode-

len for stikprøve er dermed givet ved: 

𝑦U = 𝑏I + 𝑏J𝑥JU + 𝑏H𝑥HU + ⋯+ 𝑏©𝑥©U + 𝑒U 

Regressionen benytter simultane estimater af stikprøvens modelkoefficienter, 𝑏«, til at 

estimere populationens modelkoefficienter, 𝛽«, ved hjælp af least square metoden 

(Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). 

Det er værd at bemærke, at koefficienterne i den multiple regression er betingede koeffi-

cienter. Dette betyder, at den estimerede koefficient b1 afhænger af de andre uafhængige 

variabler i regressionen (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). 

For at vurdere modellens forklaringsgrad på den afhængige variabel, bruger vi den juste-

rede determinationskoefficient, 𝑅¤H. Vi bruger den justerede determinationskoefficient 

idet den skaber et bedre sammenligningsgrundlag ved modeller med et forskelligt antal 

uafhængige variabler (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013).  

For at fastslå hvorvidt en uafhængig variabel er signifikant eller ej, givet de andre uaf-

hængige variable i regressionen, bruger vi p-værdien. P-værdien fortæller hvorvidt en 

variabel er signifikant givet nulhypotesetesten: 𝐻I: 𝐵« = 0. Hvis man tester på 95% sand-

synlighedsniveau, skal p-værdien være under 0,05. Hvis dette er tilfældet, kan vi afvise 

nulhypotesen og dermed konkludere, at koefficienten med 95% sandsynlighed ikke er 

nul, og af den grund har signifikant indflydelse på den afhængige variabel (Newbold, 

Carlson, & Thorne, 2013). 

5.6.1.4 Simpel lineær regression med dummy variabel 

For at teste hypotesetesten, kan regression med dummy variabel bruges. Dette gøres ved 

at indsætte en uafhængig kategorisk variabel, som kan indtage værdierne 0 eller 1, som 

repræsenterer to grupper. Dette giver modellen: 

𝑦U = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 
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Hvor 𝑥J indtager værdierne 0 og 1, og koefficienten 𝑏J er forskellen mellem gruppernes 

påvirkning på den afhængige variabel. 

5.6.2 Statistisk Analyse - EVA 

Vi har i den forudgående analyse udregnet en række rentabilitetsparametre for vores stik-

prøver af henholdsvis større privatejede og børsnoterede selskaber. Resultaterne antyder, 

at større privatejede selskaber skaber mere økonomisk værdi for investorerne, relativt til 

børsnoterede selskaber. For at undersøge hvorvidt vores resultater i EVA-analysen er sta-

tistisk signifikante, og om vi kan danne inferens om forholdet mellem populationen af 

henholdsvis privatejede og børsnoterede selskaber, udfører vi en statistisk analyse.  

Stikprøvens fordeling 

Det er som tidligere nævnt afgørende for en statistik test at undersøge fordelingen af data. 

Vi har undersøgt om vores årlige middelværdi af EVA er normalfordelt, ved at lave et 

normalfordelingsplot for stikprøverne af henholdsvis privatejede og børsnoterede selska-

ber: 

 
Figur 10: Normalfordelingsplot, EVA, targetselskaber 
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Figur 11: Normalfordelingsplot, EVA, peerselskaber 

Vi vurderer ud fra figur 10 og 11, at stikprøverne begge er normalfordelte, idet de tilnær-

melsesvis ligger på en ret linje. Vi er dog bevidste om, at ovenstående observationer ikke 

ligger nøjagtigt på den rette linje. Dette anser vi som et symptom af vores relativt lille 

stikprøve, hvor en udvidelse af stikprøvens størrelse ville resultere i, at normalfordelings-

plottet ville konvergere imod en mere ret linje (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). 

5.6.2.1 Students t-fordeling 

Vi søger at beskrive forholdet mellem to populationer, større privatejede selskaber og 

børsnoterede selskaber. Da vi antager, at værdiskabelsen for populationen af både privat-

ejede og børsnoterede selskaber er normalfordelte, kan vi beregne en sandsynlighed for, 

at middelværdien for populationernes EVA, vil ligge i et bestemt interval. Da vi ikke 

kender den sande varians for EVA, for henholdsvis populationen af privatejede og børs-

noterede selskaber, og vores samplestørrelse er under 100, vælger vi at benytte Students 

t-fordeling (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). Vi vælger at estimere et interval for 

begge populationer med 95% sandsynlighed, hvilket betyder, at vi skal benytte en a på 

0,05. 15 observationer giver 14 frihedsgrader.  
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Med en a på 0,05 og 14 frihedsgrader får vi, at den kritiske værdi er: 

𝑡V�J,�/H = 𝑡Jg,I,IHi = 2,145 

Targetselskabernes EVA har en middelværdi og standardafvigelse på henholdsvis 

21,06% og 9,45%, hvilket giver et konfidensinterval på:  

21,06% + 2,145 ∗
9,45%
√15

= 𝟐𝟔, 𝟐𝟗%	𝑜𝑔	21,06% − 2,145 ∗
9,45%
√15

= 𝟏𝟓, 𝟖𝟐% 

Samme udregnes for peerselskabernes gennemsnitlige EVA for årene. Denne har en mid-

delværdi på 9,86% og en standardafvigelse på 3,33%, hvilket giver konfidensintervallet: 

9,86% + 2,145 ∗
3,33%
√15

= 𝟏𝟏, 𝟕𝟏%	𝑜𝑔	9,86% − 2,145 ∗
3,33%
√15

= 𝟖, 𝟎𝟐% 

Da den nedre grænse for targetselskaberne er højere end den øvre grænse for peerselska-

berne, kan vi med 95% sandsynlighed konstatere, at middelværdien af EVA for vores 

population af større privatejede selskaber, er højere end middelværdien af EVA for vores 

population af børsnoterede selskaber. For yderligere at teste om middelværdien for de 

større privatejede selskabers EVA er signifikant højere end middelværdien for de børs-

noterede selskabers EVA, laver vi en hypotesetest. 

5.6.2.2 Hypotesetest 

Vi benytter hypotesetesten for at teste om middelværdien af EVA er højere for populati-

onen af større privatejede selskaber relativt til populationen af børsnoterede selskaber. 

Da vi ikke kender populationernes varians, men antager at de er ens, starter vi med at 

estimere populationernes varians ved nedenstående beregning: 

𝑠^H =
(15 − 1) ∗ 0,0011 + (15 − 1) ∗ 0,0089

(15 + 15 − 2) = 0,0050 

Derefter vil vi opstille hypotesetesten. 

Nulhypotesen er: 

𝐻I: 𝜇y¸O,^[UW]ZX − 𝜇y¸O,�ø[YV¹ZX[X�X ≤ 0 

Imod alternativhypotesen: 

𝐻J: 𝜇y¸O,^[UW]ZX − 𝜇y¸O,�ø[YV¹ZX[X�X > 0 
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Vi tester på 95% sandsynlighedsniveau, hvilket fordrer en a	 = 0,05. Med en stikprøve-

størrelse for hver population på 15, gælder følgende kritiske værdi: 

𝑡cI�H	,I,Ii = 1,701 

Vi afviser nulhypotesen, hvis t-teststørrelsen er større end den kritiske værdi: 

0,2106 − 0,0986

º0,005015 + 0,005015

> 1,701 => 𝟒, 𝟑𝟐𝟔𝟗 > 𝟏, 𝟕𝟎𝟏 

Da t-teststørrelsen er større end den kritiske værdi, kan vi forkaste nulhypotesen, og kan 

derfor med 95% sandsynlighed sige at alternativhypotesen, 𝐻J: 𝜇y¸O,^[UW]ZX −

𝜇y¸O,�ø[YV¹ZX[X�X > 0, er sand. Med andre ord er middelværdien af EVA for populationen 

af privatejede selskaber signifikant højere end middelværdien af EVA for populationen 

af børsnoterede selskaber. 

5.6.2.3 Regression 

I ovenstående afsnit testede vi, i hvilken grad vores stikprøver kan danne inferens om 

populationerne. I dette afsnit vil vi starte med at teste vores hypotesetest ved regression 

med en dummy variabel. Herefter vil vi analysere hvilke variable, eller parametre, som 

er signifikante for targetselskabernes EVA. For at forstå den marginale effekt af de sig-

nifikante variable, har vi foretaget en multipel regressionsanalyse. Afslutningsvis laver vi 

regression med dummy variabel, for at teste forskelle i signifikante variable mellem de 

privatejede selskaber og børsnoterede selskaber. 

Regression med dummy variabel, EVA 

For at teste hvorvidt vores resultater fra hypotesetesten er pålidelige, laver vi for begge 

stikprøver en regression med EVA som den afhængige variabel, og en dummy variable, 

𝑋J, som den uafhængig variabel. Dummy variablen kan antage følgende værdier: 

0 = 𝑃𝑒𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒	

1 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒 

Dette giver følgende regressionsmodel: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 
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I tabel 34 skal 𝑏J give forskellen i middelværdien mellem peerselskaberne og targetsel-

skaberne, som vi fandt i ovenstående afsnit til 21,06% − 9,86% = 11,20%. Desuden 

skal t-teststørrelsen, t Stat, svare til 4,3278 for at være konsistent med hypotesetestens t 

teststørrelse. Datasæt til regressionsmodellen kan ses i bilag 11. 

 Regression statistics Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,0986 0,0183 5,3909 0,0000 0,0611 0,1361 

Dummy 0,1119 0,0259 4,3269 0,0002 0,0589 0,1649 
Tabel 34: Regression med dummy variabel, EVA 

Som det ses i tabel 34, er koefficienten 𝑏J = 0,1119, og t teststørrelsen 𝑡	𝑆𝑡𝑎𝑡 = 4,3269. 

Grundet afrunding i data afviger t teststørrelsen en smule fra værdierne i hypotesetesten, 

men med forbehold for det, er værdierne ens, hvorfor resultaterne i hypotesetesten kan 

bakkes op af regressionen. Ved at indsætte koefficienterne i modellen fås: 

𝐸𝑉𝐴 = 0,0986 + 0,1119 ∗ 𝑥J 

Modellen viser, at hvis 𝑥J = 0 = 𝑝𝑒𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒, antager EVA den beregnede mid-

delværdi for børsnoterede selskabers EVA. Omvendt hvis 𝑥J = 1 =

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒 antager EVA den beregnede middelværdi for større privatejede sel-

skabers EVA.  

Desuden viser p-værdien for regressionen i tabel 34, at dummy variablen er signifikant, 

hvorfor det er statistisk signifikant for middelværdien af EVA om selskabet er enten pri-

vatejet eller børsnoteret. 

Den beregnede regression kan desuden med 95% sandsynlighed sige, at middelværdien 

af EVA for populationen af privatejede selskaber vil være mellem 5,89%-point og 

16,49%-point højere end middelværdien af EVA for populationen af børsnoterede selska-

ber.  

Multipel regression, EVA 

Vi vil i dette afsnit undersøge hvilke underliggende variable, der er signifikante i forkla-

ringen af EVA for targetselskaberne. Dette gør vi for at kunne måle de signifikante vari-

able op imod de samme variable for peerselskaberne. Antagelsen er, at de variable som 

er signifikante for targetselskabernes EVA, er de samme variable som er signifikante for 

peerselskabernes EVA. 
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Vi starter med at lave en multipel regression med EVA som den afhængige variabel, og 

WACC og ROIC, som de uafhængige. Modellen udtrykkes som: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑏I + 𝑏J ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 + 𝑏H ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 

Det skal bemærkes, at fordi EVA udelukkende er udledt af WACC og ROIC (genkald: 

EVA = ROIC – WACC), vil modellen have en forklaringsgrad for EVA på omkring 

100%. Det er derfor udelukkende marginaleffekten og signifikansniveauet fra de to para-

metre, vi ønsker at belyse med denne regression. Tabel 35 viser outputtet for den multiple 

regression. Datasæt til regressionen kan ses i bilag 12. 

 

 

 

 

Regression statistics  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,0082 0,0016 -5,0184 0,0003 -0,0117 -0,0046 

WACC*** -0,9023 0,0245 -36,7951 0,0000 -0,9557 -0,8488 

ROIC*** 1,0198 0,0035 292,2566 0,0000 1,0122 1,0275 

*** = 0,01 sandsynlighed 
Tabel 35:Multipel regression, EVA 

På baggrund af outputtet i tabel 35, kan vi udtrykke vores model ved: 

𝐸𝑉𝐴 = −0,0082 − 0,9023 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 + 1,0198 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 

Ikke overraskende har modellen en forklaringsgrad på næsten 100% (adj. 𝑟H = 99,98%), 

idet EVA udelukkende består af netop de to variable. Vi kan se af vores model, at en 1%-

point stigning i WACC betyder et fald på 0,9%-point i EVA, alt andet lige. Samtidig viser 

modellen, at 1%-point stigning i ROIC resulterer i en stigning på 1,02%-point i EVA, alt 

andet lige. Desuden kan vi se på p-værdierne, at de begge er signifikante i forklaringen 

af EVA, givet hinanden.  

For yderligere at teste signifikansen af de underliggende variable for WACC og ROIC, 

har vi lavet en multipel regressionsmodel, hvor henholdsvis WACC og ROIC er af-

hængige variabler med deres respektive underliggende variable, som de uafhængige va-

riable. 

 

Regression Statistics 

Adjusted R Square 0,9998 

Standard Error 0,0012 

Observations 15 
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Multipel regression, WACC 

Modellen for WACC ser således ud: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑏I + 𝑏J ∗ 𝑟� + 𝑏H ∗ 𝑚𝑟𝑝 + 𝑏c ∗ 𝑏𝑒𝑡𝑎 + 𝑏g ∗ 𝑟x + 𝑏i ∗ 𝑣y + 𝑏K ∗ 𝑡 

Hvor: 

𝑌 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 

𝑟� = 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖	𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑚𝑟𝑝 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 

𝑏𝑒𝑡𝑎 = 𝑏𝑒𝑡𝑎	𝑝å	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒 

𝑟x = 𝑙å𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠	𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 

𝑣y = 𝑣æ𝑔𝑡	𝑎𝑓	𝑒𝑗𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑡 = 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 

Outputtet fra den multiple regression på ovenstående model kan ses i tabel 36. Datasæt 

til regressionen kan ses i bilag 12. 

Regression Statistics 

Adjusted R Square 0,9986 

Standard Error 0,0005 

Observations 15 
 

Regression statistics  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,0695 0,0079 -8,7885 0,0000 -0,0877 -0,0513 

Risikofri rente*** 0,8056 0,0479 16,8170 0,0000 0,6951 0,9160 

Markedsrisikopræmie*** 0,7172 0,0293 24,4540 0,0000 0,6496 0,7848 

Beta*** 0,0403 0,0028 14,3361 0,0000 0,0338 0,0468 

Långivers afkastkrav 0,1450 0,0947 1,5320 0,1641 -0,0733 0,3633 

E/(D+E)*** 0,0362 0,0074 4,8752 0,0012 0,0191 0,0533 

Marginal skat 0,0121 0,0115 1,0494 0,3247 -0,0144 0,0385 

*** = 0,01 sandsynlighed 

Tabel 36: Multipel regression, WACC 
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Som det kan ses i tabel 36, har vi igen en forklaringsgrad på næsten 100%. Igen tilskrives 

dette, at den afhængige variabel er udledt af samtlige uafhængige variable i vores model. 

I tabel 36 ses det, at långivers afkastkrav og skatteprocenten er insignifikante med a =

0,05. Dette kan skyldes, at den gennemsnitlige egenkapitalstruktur over perioden for tar-

getselskaberne er 83,1%, hvilket betyder, at ejernes afkastkrav vægter 83,1%, imod lån-

givernes afkastkrav, som vægter 16,9% i WACC. Ud fra tabel 36 kan det ses, at ejernes 

afkastkrav, som består af den risikofri rente, markedsrisikopræmien og beta, er signifi-

kante i modellen. Desuden er vægtningen af egenkapitalen også signifikant for targetsel-

skaberne, givet de andre variable. 

Vi justerer modellen til kun at inkludere de signifikante variable, for at få en model der 

bedre beskriver WACC. WACC kan dermed udtrykkes som: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑏I + 𝑏J ∗ 𝑟� + 𝑏H ∗ 𝑚𝑟𝑝 + 𝑏c ∗ 𝛽 + 𝑏g ∗ 𝑣y 

Denne model giver følgende output: 
 

Regression Statistics 

Adjusted R Square 0,9981 

Standard Error 0,0006 

Observations 15 
 

 Regression statistics Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,0667 0,0074 -9,0637 0,0000 -0,0831 -0,0503 

𝒓𝒇*** 0,8871 0,0214 41,3703 0,0000 0,8394 0,9349 

Mrp*** 0,6814 0,0294 23,1641 0,0000 0,6158 0,7469 

Beta*** 0,0435 0,0020 21,4483 0,0000 0,0390 0,0480 

𝒗𝑬*** 0,0403 0,0076 5,2964 0,0003 0,0234 0,0573 

*** = 0,01 sandsynlighed 
Tabel 37: Multipel regression 2, WACC 

Datasæt til regressionen kan ses i bilag 12. Som det kan ses i tabel 37, har modellen en 

forklaringsgrad på 99,81%. Dette antyder, at WACC for targetselskaberne i høj grad er 

forklaret ved ejernes afkastgrad. Modellen kan med ovenstående output opstilles som føl-

gende:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = −0,0667 + 0,8871 ∗ 𝑟� + 0,6814 ∗ 𝑚𝑟𝑝 + 0,0435 ∗ 𝑏𝑒𝑡𝑎 + 0,0403 ∗ 𝑣y 
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Hermed kan vi se, at alle parametre vil øge WACC ved en positiv ændring. Med andre 

ord vil en stigning i 𝑟� på 1%-point, betyde en stigning i WACC på 0,8871%-point, alt 

andet lige, givet de andre variable. 

Vi kan hermed konkludere, at den risikofri rente, markedsrisikopræmien, beta og kapital-

strukturen er de signifikante variable i WACC, givet hinanden, i vores model. 

Multipel regression, ROIC 

For at forstå hvilke variable, der er signifikante i ROIC, har vi dekomponeret ROIC i 

henholdsvis OG og AOH (genkald: ROIC = OG * AOH). 

Den multiple regression for ROIC ser således ud: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑏I + 𝑏J ∗ 𝑂𝐺 + 𝑏H ∗ 𝐴𝑂𝐻 

Outputtet fra den multiple regression kan ses i tabel 38. Datasæt til regressionen kan ses 

i bilag 12. 

Regression Statistics 

Adjusted R Square 0,9559 

Standard Error 0,0200 

Observations 15 
 

Regression statistics Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,2635 0,0377 -6,9840 0,0000 0,0000 -0,1813 

OG*** 1,5553 0,1338 11,6253 0,0000 0,0000 1,8468 

AOH*** 0,1364 0,0125 10,9056 0,0000 0,0000 0,1636 

*** = 0,01 sandsynlighed 
Tabel 38: Mutiple regression, ROIC 

Som det kan ses i tabel 38, har modellen en forklaringsgrad på 95,59%. Dette skyldes, at 

produktet af middelværdierne for AOH og OG ikke giver middelværdien af ROIC, hvilket 

er matematisk konsistent. Med ovenstående output kan vi opsætte følgende multiple re-

gressionsmodel for ROIC: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = −0,2635 + 1,5553 ∗ 𝑂𝐺 + 0,1364 ∗ 𝐴𝑂𝐻 
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Det betyder, at hvis overskudsgraden stiger med 1%-point, stiger ROIC med 1,56%-point, 

alt andet lige, givet AOH. Ydermere vil ROIC stige med 0,14%-point, hvis AOH stiger 

med 0,01, alt andet lige, givet OG. 

Ud fra ovenstående regression kan vi udlede, at både AOH og OG er signifikante i for-

klaring af ROIC for targetselskaberne, givet hinanden. 

Regressioner med dummy variabel på underliggende variable 

På baggrund af resultaterne i ovenstående analyse, har vi foretaget regressioner med 

dummy variabel på henholdsvis ROIC, WACC, AOH, OG og 𝑟X. Dette gør vi for at teste, 

hvorvidt større privatejede selskaber har en signifikant højere middelværdi for de respek-

tive parametre relativt til børsnoterede selskaber. 

Dummy variablen, 𝑋U, antager følgende værdier: 

0 = 𝑃𝑒𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒	

1 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒 

Vi opstiller følgende fem modeller med ovenstående dummy variabel: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 

𝐴𝑂𝐻 = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 

𝑂𝐺 = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 

𝑟X = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 

Vi tester om nedenstående nulhypotese kan forkastes: 

𝐻I: 𝜇U,^[UW]ZX − 𝜇U,�ø[YV¹ZX[X�X ≤ 0 

𝐻J: 𝜇U,^[UW]ZX − 𝜇U,�ø[YV¹ZX[X�X > 0 

Hvor i kan antage ROIC, WACC, AOH, OG eller 𝑟X. 

Tabel 39 viser resultatet af vores regressioner. Datasæt til regressionen kan ses i bilag 11. 
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Variabel Koefficient, 𝒃𝒊 p-value 

ROIC*** 0,1010 0,0007 

WACC -0,0042 0,2945 

OG 0,0108 0,2677 

AOH*** 0,4511 0,0018 

𝒓𝒆 -0,0074 0,1345 

Signifikansniveau: *** = 0,01 
Tabel 39: Dummy variabel regressioner, EVA 

Tabel 39 viser, at vi ved a = 0,05 kun kan forkaste nulhypotesen ved ROIC og AOH. 

Hvad angår WACC, OG og 𝑟X, kan vi ikke afvise nulhypotesen, da variablene alle er 

insignifikante, jf. p-værdi over 0,05. Derfor kan vi med 95%-sandsynlighed ikke sige, at 

disse variable er højere for større privatejede selskaber relativt til børsnoterede selskaber. 

Da nulhypotesen for WACC ikke kan afvises, kan vi ikke afvise at WACC er lig eller 

lavere for privatejede selskaber relativt til børsnoterede selskaber. 

På baggrund af ovenstående kan vi derfor konkludere, at med 95% sandsynlighed vil 

middelværdien af ROIC for populationen af større privatejede selskaber være 10,10%-

point højere end middelværdien af ROIC for populationen af børsnoterede selskaber. 

Samtidig vil middelværdien af AOH for populationen af større privatejede selskaber med 

95% sandsynlighed være 0,4511 højere relativt til populationen af børsnoterede selska-

ber.  

5.6.3 Statistisk analyse – RI 

Ligesom i ovenstående statistiske analyse af EVA, starter vi analysen af RI ved at teste 

for normalitet i datasættet. Igen har vi lavet et normalfordelingsplot af henholdsvis stik-

prøven for børsnoterede selskaber og større privatejede selskaber. Vi vurderer ud fra figur 

12 og 13, at begge stikprøver er normalfordelte, idet de begge ligger rimeligt fordelt på 

den rette linje. 
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Figur 12: Normalfordelingsplot, peerselskaber, RI 

 
Figur 13: Normalfordelingsplot, targetselskaber, RI 

5.6.3.1 Students t-fordeling 

Vi følger metodikken fra den statistiske analyse af EVA, men udtager i stedet to stikprø-

ver af middelværdierne for RI fra de to populationer. Idet vi ikke kender den sande varians 

af RI for de to populationer, men antager at de er ens, og antallet af observationer i stik-

prøverne er under 100, vælger vi igen Student’s t-fordeling.  Vi vælger at estimere et 
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konfidensinterval for begge populationer med 𝛼 = 0,05 og antallet af frihedsgrader, 𝑣 =

14. Dette giver følgende kritiske værdi: 

𝑡Jg,I,Ii/H = 2,145 

Targetselskabernes RI har en middelværdi på 21,88% og en standardafvigelse på 12,74%. 

Dette giver et konfidensinterval på: 

21,88% + 2,145 ∗
12,75%
√15

= 𝟐𝟖, 𝟗𝟑%	𝑜𝑔	21,88% − 2,145 ∗
12,75%
√15

= 𝟏𝟒, 𝟖𝟐% 

Dette giver en øvre grænse på 28,93% og en nedre grænse på 14,82% for targetselskaber-

nes RI. Den samme udregning bliver lavet på peerselskaberne: 

9,86% + 2,145 ∗
4,98%
√15

= 𝟏𝟐, 𝟔𝟐%	𝑜𝑔	9,86% − 2,145 ∗
4,98%
√15

= 𝟕, 𝟏𝟎% 

Ovenstående beregning giver en øvre grænse på 12,62% og en nedre grænse på 7,10%, 

for peerselskabernes RI. Beregningerne viser, at den nedre grænse for de større privat-

ejede selskaber er højere end den øvre grænse for de børsnoterede selskaber. Vi kan der-

med sige, med 95% sandsynlighed, at middelværdien af RI i populationen af større pri-

vatejede selskaber, vil være højere end middelværdien af RI for populationen af børsno-

terede selskaber. 

5.6.3.2 Hypotesetest 

Herefter udfører vi en hypotesetest, for at teste hvorvidt større privatejede selskaber har 

en signifikant højere middelværdi af RI relativt til børsnoterede selskaber. 

Først estimeres populationernes varians: 

𝑠^H =
(15 − 1) ∗ 0,0162 + (15 − 1) ∗ 0,0025

(15 + 15 − 2) = 0,0094 

Herefter opstilles følgende hypotesetest. 

Nulhypotesen:  

𝐻I: 𝜇|Æ,^[UW]ZX − 𝜇|Æ,�ø[YV¹ZX[X�X ≤ 0 

Imod alternativhypotesen:  

𝐻J: 𝜇|Æ,^[UW]ZX − 𝜇|Æ,�ø[YV¹ZX[X�X > 0 
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Vi kan med 95% sandsynlighed afvise ovenstående nulhypotese hvis t-teststørrelsen er 

større end den kritiske værdi. Dette beregner vi herunder: 

21,88% − 9,86%

º0,009415 + 0,009415

> 1,701 => 𝟑, 𝟒𝟎𝟐𝟗 > 𝟏, 𝟕𝟎𝟏 

Vi afviser derfor nulhypotesen, da t teststørrelsen er større end den kritiske værdi, og kan 

med 95% sandsynlighed sige, at alternativhypotesen gælder. 

Med andre ord viser beregningen derfor, at der er 95% sandsynlighed for, at middelvær-

dien for RI er højere i populationen af større privatejede selskaber relativt til populationen 

af børsnoterede selskaber. 

5.6.3.2 Regression 

For at teste pålideligheden af ovenstående hypotese, laver vi en regression med en dummy 

variabel. Herefter undersøger vi, på samme måde som i den statistiske analyse af EVA, 

hvilke variable, der er signifikante for RI for targetselskaberne med en multipel regressi-

onsanalyse. Ligesom i den statistiske analyse af EVA, foretager vi flere regressioner for 

at undersøge signifikansniveauet af de underliggende variable. Afslutningsvis laver vi 

dummy variabel-regression på ROE og ROIC, for at undersøge om de to variables mid-

delværdi er signifikant højere for populationen af større privatejede selskaber relativt til 

populationen af børsnoterede selskaber. 

Regression med dummy variabel, RI 

Ligesom i den statistiske analyse af EVA, ønsker vi at teste vores hypotesetest med en 

regression. Dette gør vi ved at indsætte en dummy variabel, 𝑋J, som antager følgende 

værdier: 

0 = 𝑃𝑒𝑒𝑟	𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒	

1 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡	𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒 

Hvilket giver regressionsmodellen: 

𝑅𝐼 = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 

Outputtet af ovenstående regression kan ses i tabel 40. Datasæt til regressionen kan ses i 

bilag 11. 
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Summary output  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,0986 0,0250 3,9473 0,0005 0,0474 0,1497 

Dummy 0,1202 0,0353 3,4029 0,0020 0,0478 0,1925 
Tabel 40: Dummy variabel, RI 

Som det kan ses i outputtet, er koefficienten 𝑏J = 0,1202, hvilket svarer til forskellen i 

den beregnede middelværdi for de større privatejede og børsnoterede selskaber: 

21,88%	 − 	9,86% = 12,02%. Desuden svarer 𝑡	𝑆𝑡𝑎𝑡 = 3,4029 til t-teststørrelsen på 

3,4029 fundet i hypotesetesten. Alt i alt kan resultaterne af regressionen derfor understøtte 

resultaterne af hypotesetesten. 

Outputtet viser, at middelværdien af RI for populationen af større privatejede selskaber 

med 95% sandsynlighed vil være mellem 4,78%-point og 19,3%-point højere end mid-

delværdien af RI for populationen af børsnoterede selskaber.  

Multipel regression, RI 

For at teste om ROE og 𝑟X er signifikante i forklaringen af RI, givet hinanden, opstiller vi 

en multipel regressionsmodel. Antagelsen er igen, at de variable som er signifikante for 

targetselskabernes RI, er de samme variable som er signifikante for peerselskabernes RI. 

Den multiple regressionsmodel har RI som den afhængige variabel, og ROE og 𝑟X, som 

de uafhængige variable: 

𝑅𝐼 = 𝑏I + 𝑏J ∗ 𝑟X + 𝑏H ∗ 𝑅𝑂𝐸 

Det skal bemærkes, at forklaringsgraden ikke når 100%, på trods af at RI er udledt af 

ROE og re. Dette skyldes igen den matematiske fremgangsmåde for beregning af middel-

værdien for henholdsvis targetselskaberne og peerselskaberne.  

Resultaterne af den multiple regression af ovenstående model kan ses i tabel 41. Datasæt 

til regressionen kan ses i bilag 13. 

Regression Statistics 
Adjusted R 
Square 

0,9207 

Standard Error 0,0359 
Observations 15 
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 Regression statistics Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Intercept -0,1175 0,0485 -2,4232 0,0321 -0,2231 -0,0118 
Ejernes afkastkrav 0,5462 0,5680 0,9615 0,3553 -0,6915 1,7839 
ROE*** 1,0794 0,0844 12,7845 0,0000 0,8954 1,2633 
*** = 0,01 sandsynlighed 

Tabel 41: Multipel regression, RI 

Ud fra ovenstående output kan vi se, at 𝑟X er insignifikant, givet ROE som uafhængig 

variabel og RI som afhængig variabel. Den estimerede koefficient på ROE indikerer, at 

hvis ROE stiger med 1%-point, stiger RI med 1,08%-point, alt andet lige, givet 𝑟X.  

Da 𝑟X er insignifikant i forklaringen af RI, givet ROE, udelukker vi denne for videre ana-

lyse og foretager derfor kun en multipel regression på ROE.  

Multipel regression, ROE 

Ovenstående regressionsmodel estimerede, at ROE er den eneste signifikante variable i 

forklaringen af RI, givet 𝑟X. Vi vil nu teste hvilke underliggende variable i ROE, der er 

statistisk signifikante for ROE. 

Vi opstiller følgende multiple regressionsmodel: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑏I + 𝑏J ∗ 𝑟x + 𝑏H ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝑏c ∗ 𝐷/𝐸 

Hvor: 

𝑟x = 𝑙å𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠	𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡	𝑝å	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝐷/𝐸 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙	𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 

Outputtet fra den multiple regression kan ses i tabel 42. Datasæt til regressionen kan ses 

i bilag 13. 

Regression Statistics 

Adjusted R Square 0,8706 

Standard Error 0,0409 

Observations 15 
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 Summary output Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,1038 0,0647 1,6055 0,1367 -0,0385 0,2462 

𝒓𝑮 -1,6271 3,6165 -0,4499 0,6615 -9,5870 6,3327 

ROIC*** 1,1072 0,1569 7,0564 0,0000 0,7619 1,4526 

D/E -0,3070 0,2761 -1,1121 0,2898 -0,9147 0,3006 

*** = 0,01 sandsynlighed 
Tabel 42: Multipel regression, ROE 

Det ses i tabel 42, at modellens forklaringsgrad er på 87,06%. Da ROE ikke er beregnet 

fra gennemsnitsværdierne af 𝑟x , ROIC og D/E, vil forklaringsgraden ikke nå de 100% jf. 

tidligere nævnt matematisk fremgangsmåde.  

Desuden ses det i tabel 42, at det kun er ROIC, som er signifikant ved 95%-sandsynlig-

hedsniveauet overfor ROE, givet D/E og 𝑟x . Dermed kan det konkluderes ud fra ovenstå-

ende multiple regression, at den eneste signifikante variabel bag afkastet på egenkapitalen 

i targetselskaberne, er afkastet på den investerede kapital, givet ovenstående model. Da 

ROIC er den eneste forklarende variabel, som er signifikant, foretager vi en regression 

med dummy variabel for estimering af forskellen i middelværdierne af ROE og ROIC for 

de to populationer. 

Regressioner med dummy variabel på underliggende variable 

På baggrund af resultaterne i ovenstående analyse, har vi foretaget regressioner med 

dummy variabel på henholdsvis ROIC og ROE. Dette gør vi for at teste hvorvidt større 

privatejede selskaber har en signifikant højere middelværdi for de respektive parametre 

relativt til børsnoterede selskaber. 

Dummy-variablen, 𝑋U, kan antage følgende værdier: 

0 = 𝑃𝑒𝑒𝑟	𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒	

1 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡	𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒 

Vi opstiller derefter to modeller: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑏I + 𝑏J𝑥J 

Vi tester om nedenstående nulhypotese kan forkastes: 
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𝐻I: 𝜇U,^[UW]ZX − 𝜇U,�ø[YV¹ZX[X�X ≤ 0 

𝐻J: 𝜇U,^[UW]ZX − 𝜇U,�ø[YV¹ZX[X�X > 0 

Hvor i kan antage ROIC eller ROE. 

Resultaterne fra de to regressioner kan ses i tabel 43. Datasæt til regressionen kan ses i 

bilag 11. 

Variabel Koefficient, 𝒃𝒊 p-value 

ROIC*** 0,1010 0,0007 

ROE*** 0,1148 0,0011 

Signifikansniveau: *** = 0,01 
Tabel 43: Regression med dummy variabel, RI 

Tabel 43 viser, at vi med a = 0,05 kan forkaste nulhypotesen i begge regressionsmo-

deller. Dette betyder, at middelværdien af ROE er signifikant højere for populationen af 

større privatejede selskaber relativt til populationen af børsnoterede selskaber. Koeffici-

enten estimerer desuden forskellen i middelværdien til at være 11,48%. Outputtet fra 

ROIC er konsistent med outputtet fra ROIC i EVA-analysen. 

Ovenstående statistiske analyse af RI viser, at større privatejede selskaber er i stand til 

at skabe signifikant højere afkast på egenkapitalen. Ejernes afkast er derimod insignifi-

kant i forklaringen af RI, givet ROE. Analysen viser desuden, at ROIC er eneste signifi-

kante variabel til forklaring af ROE, givet D/E og 𝑟x .  Vi kan altså med ovenstående 

konkludere, at større privatejede selskaber er signifikant bedre, relativt til børsnoterede 

selskaber, til at forrente deres investerede kapital. Desuden kan vi konkludere, at større 

privatejede selskaber er i stand til at skabe højere økonomisk værdi for deres ejere, rela-

tivt til børsnoterede selskaber.  
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6.0 Følsomhedsanalyse 

Ved udarbejdelsen af vores analyse, har vi lavet en række antagelser, taget nogle metodi-

ske valg og afgrænset os fra visse justeringer, som alle har en betydning for vores resul-

tater. For at undersøge hvor robuste vores resultater i analysen er overfor ændringer i de 

underliggende antagelser, vil vi opstille en række scenarier, og teste hvorvidt vores resul-

tater fra analysen stadig er gældende. De fem scenarier er: 

1. scenarie: Beta øges med 0,2 i CAPM. 

2. scenarie: Investeret kapital øges med 5%. 

3. scenarie: Markedsrisikopræmien øges med 2%-point. 

4. scenarie: NOPAT reduceres med 5%. 

5. scenarie: Investeret kapital øges med 5% og beta øges med 0,2 i CAPM. 

Vi har valgt disse scenarier, da de berør både virksomhedernes rentabilitet samt kapital-

omkostningerne. Desuden er de berørte faktorer alle påvirkede, eller direkte udledt, af en 

række antagelser og afgrænsninger, som vi har lavet i vores opgave. Vi har valgt kun at 

ændre parametrene for targetselskaberne i vores følsomhedsanalyse. En ændring udeluk-

kende i targetselskaberne vil kun yderligere validere vores resultat, da scenarierne alle 

har en negativ påvirkning på targetselskabernes EVA og RI.  

6.1 Scenarier 

Scenarie 1 – Beta øges med 0,2 

Vores beta er beregnet fra markedsdata, hvor historiske månedlige aktiekurser over en 

femårig periode benyttes til at estimere beta for peerselskaberne. Der findes flere metoder 

til at estimere beta for et børsnoteret selskab. Disse metoder vil alle variere fra hinanden, 

hvorfor usikkerhed i estimeringen opstår (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017).  

Targetselskabernes beta bliver udledt fra peerselskabernes beta med bottom up-metoden. 

Bottom up-metoden kræver desuden estimering af kapitalstrukturen, som også bygger på 

en række antagelser, navnligt bogført gæld og relativ værdiansættelse af egenkapitalen 

for targetselskaberne. Desuden antyder Damodaran (2012), at nondiversification risk for 

investorer i privatejede selskaber fordrer en højere beta for privatejede selskaber relativt 

til børsnoterede selskaber.  
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Med baggrund i de metodiske overvejelser for beregning af beta, og signifikansen for 

beta i vores kapitalomkostninger, vælger vi at undersøge hvorvidt en øget beta vil have 

væsentlig betydning for resultaterne af vores analyse. 

Scenarie 2 – Investeret kapital øges med 5% 

Den investerede kapital er udledt af regnskabsposterne for selskaberne, og beregnes ved 

at trække driftsaktiverne fra driftsforpligtelserne i regnskabsanalysen. Vores multiple re-

gressionsanalyser påviser, at ROIC er en signifikant faktor i både EVA og RI. Investeret 

kapital er en nøgleparameter i beregningen af ROIC. Vores investerede kapital er bereg-

net på få antagelser, men er påvirket af en række afgrænsninger.  

Vi kan ikke udelukke, at vores afgræsninger har en effekt på den investerede kapital og 

dermed RI og EVA. Af denne grund vælger vi at udføre en følsomhedsanalyse for at teste 

vores resultaters robusthed overfor antagelser i denne variabel. Vi har i følsomhedsana-

lysen øget investeret kapital i ROIC-beregningen med 5% for alle targetselskaber. 

Scenarie 3 - Markedsrisikopræmie øges med 2%-point 

Vi har beregnet markedsrisikopræmien ved at fratrække den risikofri rente fra det impli-

citte markedsafkast. Som nævnt tidligere i opgaven, bygger beregningen på flere antagel-

ser. Desuden viser resultaterne i EVA-analysen, at markedsrisikopræmien er signifikant 

som forklarende variabel for WACC, givet de andre forklarende variable. Af disse grunde 

vil vi øge markedsrisikopræmien med 2%-point for at teste resultaternes robusthed over-

for ændringer i denne variabel. 

Scenarie 4 – NOPAT reduceres med 5% 

Udregningen af NOPAT er baseret på tal fra selskabernes regnskaber. Vi har dog lavet 

en række antagelser og afgrænsninger i regnskabsanalysen, som påvirker NOPAT. 

NOPAT påvirker som vist tidligere i opgaven ROIC og deraf EVA og RI. På den bag-

grund vælger vi at inkludere et scenarie hvor vi reducerer NOPAT med 5%. 

Scenarie 5 – Beta øges med 0,2 og investeret kapital øges med 5% 

Til slut vil vi teste modellen ved både at inkludere en stigning i beta og en stigning i 

investeret kapital, for at sætte ekstra pres på vores antagelser og resultaterne fra vores 

analyse. 
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6.2 Resultater af følsomhedsanalyse 

Tabel 44 viser middelværdier og standardafvigelser for targetselskaberne i samtlige sce-

narier, samt base case for både targetselskaberne og peerselskaberne til sammenligning. 

 Standardafvigelse, EVA Middelværdi, EVA Standardafvigelse, RI Middelværdi, RI 

Scenarie 1 9,49% 20,22% 12,79% 20,88% 

Scenarie 2 8,80% 19,40% 11,96% 20,10% 

Scenarie 3 9,26% 19,18% 12,58% 19,63% 

Scenarie 4 8,77% 19,34% 11,93% 20,03% 

Scenarie 5 9,02% 18,63% 12,33% 19,17% 

Targets, base case 9,45% 21,06% 12,74% 21,88% 

Peers, base case 3,33% 9,86% 4,98% 9,86% 
Tabel 44: Følsomhedsanalyse 

Disse middelværdier og standardafvigelser har vi derefter benyttet til at udregne kon-

fidensintervaller for middelværdierne i scenarierne. Desuden har vi lavet hypotesetest for 

at teste, at nulhypotesen om højere middelværdier for de børsnoterede selskaber kan for-

kastes. Resultaterne af dette kan ses i tabel 45. 

Følsomhedsanalyse Konf. Interval, EVA Konf. Interval, RI t-værdi µEVA, P - µEVA, B  > 0 µRI, P - µRI, B  > 0 

Scenarie 1* 25,48%-14,96% 27,96%-13,79% 2,145 Ja Ja 

Scenarie 2* 24,27%-14,53% 26,72%-13,48% 2,145 Ja Ja 

Scenarie 3* 24,31%-14,05% 26,60%-12,66% 2,145 Ja Ja 

Scenarie 4* 24,20%-14,48% 26,64%-13,43% 2,145 Ja Ja 

Scenarie 5* 23,63%-13,64% 26,00%-12,34% 2,145 Ja Ja 

Base case, privatejet 26,29%-15,82% 28,93%-14,82% 2,145   

Base case, børsnoteret 11,71%-8,02% 12,62%-7,10% 2,145   

*: a = 𝟎, 𝟎𝟓 
Tabel 45: Følsomhedsanalyse 2 

Tabel 45 viser konfidensinterval for middelværdien af henholdsvis EVA og RI for popu-

lationen af større privatejede selskaber i de forskellige scenarier. Vi kan se for alle vores 

scenarier, at begge ender af konfidensintervallet bliver reduceret fra base case. I scenarie 

5 ses det, at konfidensintervallet for større privatejede selskabers middelværdi af RI over-

lapper børsnoterede selskabers middelværdi for RI. Dermed kan vi ikke med 95% 
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sandsynlighed sige, at de større privatejede selskabers middelværdi for RI er højere rela-

tivt til børsnoterede selskabers RI i scenarie 5.  

Til at supplere konfidensintervallerne har vi udført en hypotesetest i hvert scenarie, for at 

kunne fastslå, at middelværdien for populationen af større privatejede selskabers RI og 

EVA er signifikant højere, end samme for populationen af børsnoterede selskabers. I alle 

scenarier kan vi stadig med 95% sandsynlighed sige, at populationen af større privatejede 

selskaber har en signifikant højere middelværdi for både EVA og RI relativt til populati-

onen af børsnoterede selskaber.  

6.1.1 Regression med dummy variabel i følsomhedsanalyse 

For at teste resultaterne i tabel 44 og 45, foretager vi en regression med dummy variabel 

for hvert scenarie. Regressionen har til formål at teste om middelværdien af henholdsvis 

EVA og RI, er signifikant højere for større privatejede selskaber relativt til børsnoterede 

selskaber i hvert scenarie.  

Vi har i tabel 46 og 47 indsat resultaterne af regressionerne med dummy variable.  

Scenarie Koefficient, 𝒃𝒊 p-value 

1*** 0,1036 0,0004 

2*** 0,0954 0,0005 

3*** 0,0932 0,0010 

4*** 0,0947 0,0005 

5*** 0,0877 0,0014 

Base-case, EVA 0,1119 0,0002 

Signifikansniveau: *** = 0,01 
Tabel 46: Følsomhedsanalyse, dummy for EVA 

Scenarie Koefficient, 𝒃𝒊 p-value 

1*** 0,1102 0,0043 

2*** 0,1024 0,0048 

3*** 0,0977 0,0092 

4*** 0,1017 0,0050 

5** 0,0932 0,0113 

Base-case, RI 0,1202 0,0020 

Signifikansniveau: *** = 0,01, ** = 0,05 
Tabel 47: Følsomhedsanalyse, dummy for RI 
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Tabel 46 og 47 viser, at middelværdien af EVA og RI er signifikant højere i samtlige 

scenarier for populationen af større privatejede selskaber i forhold til populationen af 

børsnoterede selskaber. Dette kan ses ved, at samtlige koefficienter fortsat er positive og 

signifikante, givet a = 0,05. I tabel 46 og 47 er angivet resultaterne fra regressionen.  

Ud fra ovenstående, vurderer vi, at opgavens resultater er robuste overfor ændringer i 

antagelser og metodiske valg. 
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7.0 Konklusion 

Denne opgave analyserer, hvorvidt større privatejede selskaber skaber en højere økono-

misk profit, relativt til børsnoterede selskaber. Opgaven finder, at større privatejede sel-

skaber er i stand til at skabe signifikant højere økonomisk værdi, relativt til børsnoterede 

selskaber.  

Værdiskabelse for investorerne finder opgaven ved at beregne afkastet på den investerede 

kapital og de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger for hvert selskab i årene 2003-

2017. På baggrund af den gennemsnitlige årlige værdiskabelse, påviser opgaven, at de 

større privatejede selskaber har en signifikant højere middelværdi af EVA relativt til de 

børsnoterede selskaber.  

Opgaven tester også hvilke variable der er signifikante i EVA for targetselskaberne. Ana-

lysen konkluderer, at både ROIC og WACC er signifikante i forklaring af EVA for tar-

getselskaberne, givet hinanden. Yderligere finder opgaven, at overskudsgraden og akti-

vernes omsætningshastighed begge er signifikante i forklaringen af ROIC, givet hinan-

den. Desuden finder opgaven, at det kun er parametrene i ejernes afkastkrav, der er sig-

nifikante for WACC for targetselskaberne, givet alle parametre i WACC. Afslutningsvis 

tester opgaven hvilke underliggende variable bag EVA, der er signifikant højere for de 

større privatejede selskaber relativt til de børsnoterede selskaber. Opgaven finder, at ak-

tivernes omsætningshastighed og ROIC, er signifikant højere for større privatejede sel-

skaber relativ til børsnoterede selskaber. Opgaven finder desuden, at WACC ikke er sig-

nifikant højere for større privatejede selskaber relativ til børsnoterede selskaber.   

For at undersøge hvorvidt større privatejede selskaber er i stand til at skabe værdi ude-

lukkende for ejerne, har opgaven benyttet residualindkomst-modellen. Resultaterne af re-

sidualindkomst-modellen viser, at større privatejede selskaber skaber signifikant mere 

værdi for ejerne relativt til de børsnoterede selskaber. Residualindkomst-modellen består 

af forrentningen af egenkapitalen og ejernes afkastkrav. Den statistiske analyse viser, at 

forrentningen af egenkapitalen er signifikant i residualindkomst-modellen, mens ejernes 

afkastkrav er insignifikant, for targetselskaberne, givet hinanden.  Ejernes afkastkrav er i 

høj grad baseret på estimeringer, antagelser og metodevalg, hvorimod ROE i mindre grad 

er baseret på dette. Derfor styrker det analysens resultater, da ROE i mindre grad er 
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eksponeret overfor metodevalg. Opgaven påviser desuden, at både ROIC og ROE er sig-

nifikant højere for større privatejede selskaber relativt til børsnoterede selskaber. 

For at teste om opgavens resultater er robuste over for vores egne antagelser og metode-

valg, inkluderer opgaven en følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen tager udgangs-

punkt i fem forskellige scenarier, hvor hvert scenarie er en ændring i en kritisk antagelse. 

Resultaterne af følsomhedsanalysen viser, at opgavens resultater er robuste overfor æn-

dringer i de kritiske antagelser. Dermed kan opgaven med nogen pålidelighed fastslå, at 

konklusionen på analysen vil være upåvirket af metodevalg, antagelser og estimerings-

fejl. 

Opgavens resultater skal dog ses i lyset af en række forbehold. I analysen er der lavet en 

række metodevalg og afgrænsninger, som potentielt alle kunne have indflydelse på resul-

taterne af denne opgave udover hvad følsomhedsanalysen har testet. Især udvælgelse af 

stikprøver og estimering af kapitalomkostninger, kan kritiseres.   
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8.0 Perspektivering 

Vores analyse konkluderer, at større privatejede selskaber skaber mere økonomisk værdi, 

for henholdsvis investorer og ejere, relativt til børsnoterede selskaber. Vi påviser desu-

den, at ROIC, og herunder OG og AOH, er signifikante variable for værdiskabelsen i 

targetselskaberne. Der er lavet flere studier, der undersøger forholdet mellem privatejede 

og børsnoterede selskaber, og effekten af forskellen i ejerstruktur. I denne perspektivering 

vil vi sammenholde vores resultater med andre undersøgelser på området, og diskutere 

eventuel yderligere undersøgelse. 

Allee, Badertscher & Yohn (2015) undersøger forskellige ejerstrukturers indflydelse på 

mellemlang profitabilitet for selskaberne. Ved at sammensætte to grupper, bestående af 

henholdsvis privatejede og børsnoterede selskaber, kan de påvise at større privatejede 

selskaber har en højere ROIC på tre og fem års sigt. Desuden påviser de, at dette hoved-

sageligt er drevet af overskudsgraden. Allee, Badertscher & Yohns (2015) undersøgelse 

er i overensstemmelse med vores resultater, som viser, at ROIC er signifikant højere for 

større privatejede selskaber relativt til børsnoterede selskaber. Dog kan denne opgave 

ikke påvise, at overskudsgraden er signifikant højere for større privatejede selskaber re-

lativt til børsnoterede selskaber. Vi finder dog, at OG er signifikant i forklaringen af tar-

getselskabernes ROIC, givet AOH. 

Capasso, Rossi & Simonetti (2005) konkluderer i deres undersøgelse, at privatejede sel-

skaber investerer mere i deres aktivbase, relativt til lignende børsnoterede selskaber. 

Ydermere formår de privatejede selskaber at forrente egenkapitalen bedre relativt til sam-

menlignelige børsnoterede selskaber. Vi finder også i vores analyse, at de større privat-

ejede selskaber er i stand til at skabe en signifikant højere forrentning af egenkapitalen, 

relativt til børsnoterede selskaber. Dog undersøger denne opgave ikke investeringer i ak-

tivbasen, men dette kunne være interessant at undersøge, da vi påviser, at AOH er signi-

fikant højere for større privatejede selskaber relativt til børsnoterede selskaber. Desuden 

fandt Capasso, Rossi & Simonetti (2005), at børsnoterede selskaber havde en signifikant 

højere omsætningsvækst og soliditetsgrad. Vores opgave undersøger ikke dette, men det 

kunne være interessant om opgavens datasæt også vil finde dette forhold. 

Nærværende opgave finder en signifikant forskel i værdiskabelsen mellem privatejede og 

børsnoterede selskaber. Det kunne være interessant at undersøge årsagerne til dette 
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resultat. I motivationen beskriver nærværende opgave, hvordan Dell Technologies blev 

afnoteret for at være i stand til at tage mere langsigtede valg. Det kunne være interessant 

at undersøge, om vores resultater er påvirket af kort- eller langsigtethed i selskaberne. For 

at undersøge dette, kunne vi benytte resultaterne og metodikken fra Barton, et al. (2017). 

Da der ikke findes en definitiv kvantitativ parameter til at måle kort- og langsigtethed, 

har Barton, et al. (2017) undersøgt mønstre i investering, vækst, earnings quality og ear-

nings management. Barton, et al. (2017) har ud fra disse parametre fremstillet modellen 

”Corporate Horizon Index”. Barton, et al. (2017) påviser i undersøgelsen, at langsigtede 

virksomheder udkonkurrerer kortsigtede virksomheder på en række parametre. Rappor-

ten viser ydermere, at de langsigtede virksomheder klarer sig dårligere end de kortsigtede 

under den finansielle krise i 2008. Dog har de langsigtede virksomheder investeret mere 

under krisen, hvilket kunne være en hovedårsag til, at de udkonkurrerer de kortsigtede 

selskaber i årene efter krisen. Vores rentabilitetsanalyse indikerer tilsvarende, at de større 

privatejede selskaber underpræsterer relativt til de børsnoterede selskaber under krisen. 

Desuden indikerer vores resultater, at de større privatejede selskaber formår at klare sig 

bedre umiddelbart efter krisen. Det kunne være interessant at undersøge årsagen til dette, 

herunder om det skyldes en højere grad af investeringer i aktiver relativt til børsnoterede 

selskaber, som både Barton, et al. (2017) og Capasso, Rossi & Simonetti (2005) konklu-

derer i deres respektive undersøgelser.  

Som nævnt i motivationen, er der en række undersøgelser, som analyserer hvordan ejer-

ledelse påvirker selskabets værdiskabelse. For at estimere værdiskabelsen benytter disse 

undersøgelser Tobins Q. Som nævnt er Tobins Q markedsværdien af aktiverne delt med 

den bogførte værdi af aktiverne (Himmelberg, Hubbard, & Palia, 1999). Dette værdiska-

belsesmål kunne være interessant at sammenholde med nærværende opgaves resultater. 

Vores undersøgelse konkluderer, at større privatejede selskaber er i stand til at forrente 

sin investerede kapital i signifikant højere grad relativt til børsnoterede selskaber. Vi har 

kortlagt hvilke variable, der er signifikant højere for større privatejede selskaber, men 

ikke hvad, der kunne være årsagen til dette forhold. Ud over ovenstående regnskabsana-

lytiske metoder, kunne det være interessant at undersøge selskaberne fra et strategisk per-

spektiv. Dette kunne indebære en undersøgelse af eventuelle forskelle i corporate gover-

nance mellem større privatejede selskaber og børsnoterede selskaber, i sammenhæng med 

værdiskabelsen.  
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