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Value creation in private equity owned Danish portfolio companies  
Executive summary 

Private Equity funds (PE-funds) and their unique business model has in recent years drawn a lot of 

attention from the media and general public in Denmark. This is due to the increasing significance of 

the Danish companies which have been traded by PE-funds in the last couple of years. By extension, 

the increased attention has led to a several cases where the media has portrayed PE-funds negatively, 

which has led to an increasing suspicion regarding their business model. This has ignited the public 

discussion of whether the PE-funds create any value at all for others than themselves or if they are 

just unethical capitalists of which the latter seems to represent the current public opinion. This study 

seeks to uncover whether or not this opinion is really justified by examining the value creation within 

the acquired portfolio companies of the PE-funds.  

 

The study is based on a sample of 47 Danish portfolio companies traded between 2003 and 2018. In 

order to quantify the ability to generate economic value within the companies, the study applies the 

well-known and recognized measure Economic Value Added (EVA). In addition, a further 

decomposition of the EVA is performed in order to gain an understanding of where the generated 

economic value originates from. The decomposition has been quantified by the key figures ROIC and 

WACC, which represents the operational- and financial value creation respectively. In order to 

determine whether the PE owned portfolio companies manage to outperform the market, and thus the 

PE-fund ownership seem to generate value, the performance of the companies have been compared 

with relevant peer groups separately. Subsequently these comparisons have undergone statistical 

testing to either reject or accept various hypothesis of whether the differences are significant or not. 

 

The findings of the analysis show that the value creation in portfolio companies do manage to 

outperform the market with a statistical certainty of 95% and thus the PE-fund ownership structure 

seem to create value for the acquired portfolio companies. Furthermore, the findings of the 

decomposed analysis of the EVA shows that operational value generated outperforms the market with 

a statistical certainty of 99%. However, there is no statistical evidence for the portfolio companies 

outperforming the market in regards of the financial value created through reduction of the WACC. 

In conclusion, this implies that the generated value seems to originate from improvements of the 

operational profitability in the portfolio companies. 
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Kapitel 1 – Indhold & struktur 

1.1 Indledning 
Kapitalfonde har globalt set længe været et velkendt fænomen, som med stor succes, har fået en større og mere 

markant tilstedeværelse i erhvervskredse. I Danmark har kapitalfonde imidlertid først fundet sin vej til 

erhvervslivet omkring årtusindeskiftet i slut 90’erne. De opkøbte selskaber har her typisk været kendetegnede 

ved at være små og mellemstore selskaber, som eksempelvis stod overfor et generationsskifte eller andre større 

omstruktureringer. Det er dog først inden for de seneste 10 – 15 år, at kapitalfondes tilstedeværelse i Danmark 

er blevet cementeret, som følge af opkøb af selskaber i den absolutte top af dansk erhvervsliv. Selskaberne 

omfatter blandt andre både det danske elite-indeks for børsnoterede selskaber samt vital infrastruktur for 

samfundet, hvoraf specielt sidstnævnte har givet anledning til massiv mediedækning af kapitalfondene og deres 

agenda. Eksempler herpå er købene af Nets, TDC, Københavns Lufthavn og Dong Energy, som alle gennemgik 

en regulær mediestorm, hvor kapitalfondene og øvrige aktører bag opkøbene var genstand for massiv kritik. I 

særdeleshed salget af Dong Energy, den tidligere statsejede energi-mastodont, udløste en mediestorm uden 

sammenligning. Salget af aktierne til det opkøbene konsortium, med den amerikanske investeringsbank 

Goldman Sachs i spidsen, endte ud i en regulær politisk krise, da den på daværende tidspunkt 

socialdemokratisk ledede regering, gik i opbrud i kølvandet på hændelsen.1 Der blev i medierne tegnet et 

billede af, at ved salget af Dong Energy, endte dansk infrastruktur i hænderne på Goldman Sachs, som var 

indbegrebet af Wall Street og gennemsyret af grådighed. Den danske stat ejer stadig over halvdelen af aktierne 

i selskabet, som nu har skiftet navn til Ørsted. Foruden de mange milliarder, som staten fik for de solgte aktier 

til konsortiet i 2014, så er værdien af Ørsted siden børsnoteringen i 2016 eksploderet. Aktiekursen er i dag 

mere end fordoblet og tæller nu over 600 kr., hvorfor den danske stat har tjent over 80 milliarder kroner alene 

i kursstigninger på sine 210.690.000 tilbageværende aktier i Ørsted.2 Den markante stigning i selskabets værdi, 

kan umiddelbart være et udtryk for, at Ørsted i dag er et mere rentabelt og veldrevet selskab, efter at have haft 

investeringsbanken med i ejerkredsen.  

 

De stadigt større og mere markante transaktioner i Danmark, afføder uden tvivl et stigende behov for viden og 

information omkring kapitalfondene og deres ageren. Der tegnes i medierne tilsyneladende et skræmmebillede 

af fondenes agenda, hvilket unægtelig forstærkes af den lukkethed der omsværmer og kendetegner 

kapitalfondene, hvor offentligheden sjældent får et dybere indblik i hvad der egentlig foregår – muligvis blot 

på grund af konkurrencemæssige hensyn. Resultatet af dette er ikke desto mindre en debat, hvor der tydeligvis 

mangler en masse nuancer, som eksemplet med Ørsted også påviser, da det ved første øjekast synes at have 

været sundt for selskabet at få Goldman Sachs og resten af konsortiet med ombord.   

 
1 Gormsen (2017) 
2 Energiwatch (2019). 
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Trods landets relative beskedne størrelse, da har Danmark alligevel nogle af Europas største pengetanke, som 

følge af den unikke pensionsmodel, hvori der kollektivt indbetales. Blandt de mange investeringer, som disse 

pensionskasser foretager, er også investeringer i kapitalfonde. Tilmed er hhv. PFA og ATP endda initiativtager 

og primærinvestor til egne kapitalfonde, hvori fokus er på bæredygtige-, grønomstilling-3 og 

teknologiinvesteringer4. Herudover indgår danske pensionskasser også i konsortier med kapitalfonde, 

hvorigennem der foretages direkte investeringer, som eksempelvis var tilfældet med Dong Energy og TDC. 

Hvorvidt der skabes økonomisk værdi i de opkøbte selskaber, er således ikke kun af betydning for store 

investeringsbanker, men selvsagt også for den almene dansker, som trofast indbetaler sin pension i håbet om 

positive afkast. Dertil illustrerer dette også en manglende nuance i medierne, når kapitalfonde antastet for at 

være grådige og til skade for samfundet i øvrigt.  

 

Det synes umiddelbart allerede at kunne konkluderes, at kapitalfonde, alt andet lige, må være en god forretning 

for fondenes investorer, da de antageligt ikke ville eksistere, såfremt dette ikke var tilfældet. En endnu mere 

interessant betragtning er imidlertid, hvorvidt kapitalfondene egentlig har en værdiskabende effekt på de 

opkøbte selskaber samt hvordan denne værdi i så fald skabes. Den større og mere markante rolle som 

kapitalfonde synes at få i dansk erhvervsliv, samt den stødt stigende unuancerede tilstedeværelse i medierne 

gør, at emnet ikke kun er yderst interessant. Det gør ligeledes emnet høj aktuelt og i særdeleshed relevant for 

Danmark i en bredere kontekst. 

 

1.2 Problemstilling 
Kapitalfondes primære formål er at investere i- og opkøbe selskaber, for at udvikle forretningen til et mere 

rentabelt niveau, hvorefter at sælge dem videre med en økonomisk gevinst. Når kapitalfonden køber et selskab, 

skyldes det altså, at der øjnes en mulighed og forventning om, at der kan foretages forbedringer af rentabiliteten 

i selskabet således, at der ved salget af selskabet generes et tilfredsstillende afkast til kapitalfondens investorer. 

Forinden selskaber opkøbes, foreligger der en nøje tilrettelagt strategi for investeringscasen således, at det er 

klart defineret hvordan selskabet skal udvikles samt senere hen videresælges. I kraft af, at kapitalfondene opnår 

bestemmende indflydelse over selskabet, udøver denne sin autoritet til at iværksætte den strategi, som er 

udformet for selskabet. Til at øge værdien af det købte porteføljeselskab anvender kapitalfonden flere 

værdiskabende tiltag. Disse deles typisk op i kategorierne Governance-, operationelle- og finansielle 

forbedringer.  Tiltagene medfører typisk radikale ændringer af selskabets struktur, økonomi mm., og har derfor 

også en fundamental betydning for den oprindelige organisation. Netop de drastiske ændringer af den 

oprindelige organisation, har også gjort fondene berygtede for at være grådige, og skitseret et skræmmebillede 

 
3 SE Blue Equity 
4 VIA Equity 
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af, at de kun ønsker at maksimere afkastet, uden hensyntagen til hvilken tilstand de efterlader selskaberne i. 

Umiddelbart foreskriver teorien, at kapitalfonde ønsker at tjene så mange penge som muligt, da det er måden 

hvorpå afkastet maksimeres og investorerne tilfredsstilles. Men er jagten efter store afkast virkelig lig med 

negative tilstande og forringelse af værdi i selskaberne, som det umiddelbart forlyder?  

 

Til finansiering af selskaberne anvendes typisk en væsentlig andel af fremmedkapital, som gør, at opkøbene 

overvejende foretages for lånte midler. Deraf udspringer også det engelske udtryk leverage buy-out (LBO). 

Efterfølgende videreføres gælden ned i porteføljeselskabet, hvor den løbende afdrages, og i mellemtiden 

minimere de skattepligtige betalinger, som følge af skatteskjoldet der skabes på de fradragsberettigede 

renteudgifter. Som konsekvens heraf, kritiseres kapitalfonde da også for deres misbrug af fradragsretten på 

renteudgifter, men alligevel synes det umiddelbart logisk ud fra en økonomisk betragtning. At vælge den 

optimale kapitalstruktur i et selskab kan lyde som en simpel opgave, men den viser sig typisk noget mere 

udfordrende i praksis. Når et selskab opkøbes af en kapitalfond, ændres selskabets kapitalstruktur således 

drastisk ved, at gearingen stiger markant. Der er flere årsager hertil, fælles for dem alle er, at det teoretisk set 

er med til at skabe mere rentable samt værdifulde porteføljeselskaber og dermed højere afkast til kapitalfondens 

investorer. Hvis den høje gearing i selskaber virkelig medfører mere rentable selskaber, hvorfor anvendes 

denne model så ikke af alle? Eller er der specifikke forhold ved kapitalfondsejerskabet, som medfører, at den 

optimale kapitalstruktur ændres så markant? 

 

Kapitalfonde og deres værdiskabende tiltag, er ekstensivt beskrevet i litteraturen, derimod er værdiskabelsen 

der sker i de enkelte porteføljeselskaber ikke nær så undersøgt. Dertil er det endnu ikke lykkedes at tegne et 

entydigt billede af porteføljeselskabernes værdiskabelse, da tidligere studier ofte har angivet divergerende 

konklusioner. En umiddelbar årsag hertil synes dog at være, at der sjældent er to metodetilgange der er ens, 

hvilket formentlig forklares ved, at der ikke foreligger én eksplicit metode, som entydigt anses for værende 

den korrekte. Datagrundlaget og behandlingen heraf, som analysen af porteføljeselskabernes performance 

beror på, synes at være særdeles afgørende for den senere konklusion. Dette giver derfor anledning til med 

denne afhandling at bidrage til et område i litteratur, der ikke synes at være udtømt.  

 

Kapitalfonde bliver i stigende grad mere aktive i Danmark, hvorfor deres tilstedeværelse i medierne unægtelig 

også er tiltagende. Gennem årene synes omtalen af kapitalfonde dog blot at have været tiltagende i en negativ 

retning, hvilket har indprentet sig i den bredere befolkning, og efterladt en opfattelse af kapitalfonde som 

værende ”onde” aktører i erhvervslivet. Til dels kunne man fristes til at påstå, at den negative opfattelse er 

selvforskyldt, da fondene er kendt for at være yderst lukkede og kun tillader begrænset adgang for 

offentligheden. Sandsynligvis skyldes dette blot praktiske hensyn i forhold til potentielle kunder samt 

konkurrenter, men alligevel kan det ikke undgås at vække en vis mistanke om, at der ligger mere bag. 
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Konsekvensen af lukketheden gør, at det er sværere for udefrakommende at danne sig et overblik over netop 

værdiskabelse, men også at der risikeres, at implementeres lovmæssige foranstaltning på området til skade for 

kapitalfondene selv samt deres selskaber.  

 

Flere store danske selskaber har, som bekendt, været i hænderne på kapitalfonde i de seneste år herunder Nets, 

TDC, Dong Energy mm. Kritikken har herpå også gået på, at der er tale om vital infrastruktur for samfundet, 

som ender i hænderne på kapitalfonde, hvilket synes at have en forstærkende effekt af den negative illusion. 

Dertil mindes mange stadig den kedelige OW Bunker sag, hvor kapitalfonden Altor i 2014 børsnoterede OW 

Bunkers efter godt 7 års ejerskab. Selvsamme år som børsnoteringen fandt sted, gik selskabet konkurs, og 

kostede tusinder af aktionærer op mod 3,5 milliarder danske kroner. Altor kom efterfølgende i modvind for at 

have scoret en milliardgevinst på børsnoteringen af OW Bunkers, imens aktionærerne stod tilbage med 

regningen.5 Det er utvivlsomt et emne, som har utrolig stor mediebevågenhed. Men spørgsmålet er, om denne 

overvejende negative tendens nu også berettiget, eller skaber kapitalfonde egentlig værdi i deres 

porteføljeselskaber, som efterlader dem mere rentable og veldrevne end ikke kapitalfondsejede selskaber?  

 

Motivation bag denne afhandling findes i den tiltagende interesse og dertilhørende kritik af kapitalfonde. Dertil 

synes det interessant at undersøge, hvorvidt det egentlig er en fordel for et selskab at lade sig erhverve af en 

kapitalfond. Fokus i medierne lader til overvejende at være på de kedelige sager, som umiddelbart ikke 

efterlader et indtryk af, at det er en fordel. Dertil omtales sjældent de mindre og mellemstore kapitalfondsejede 

selskaber, selvom de egentlig udgør langt størstedelen af det samlede antal. Det virker derfor yderst interessant 

at undersøge, hvordan den økonomiske værdiskabelse egentlig ser ud, når der inddrages et bredt udsnit af 

danske porteføljeselskaber og ikke kun de absolut største. 

 

1.3 Problemformulering 
Med udgangspunkt i de i forannævnte afsnit behandlede betragtninger, er formålet med denne afhandling at 

undersøge kapitalfondsejerskabet effekt på værdiskabelsen i de opkøbte porteføljeselskaber, og dermed finde 

frem til, om denne eventuelle værdiskabelse er større end den der finder sted i selskaber med andre 

ejerskabsformer. Dertil søges det belyst, hvad det er der forklarer værdiskabelse i porteføljeselskaberne. 

Problemformuleringen er udarbejdet med den hensigt, at den skal præcisere og tilvejebringe essensen af denne 

afhandlings formål. Dermed foretages allerede her en positiv afgrænsning og uhensigtsmæssige tvivlsomheder 

reduceres således.6  

 

 

 
5 Politikken (2014) 
6 Sharma (1982) 
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På baggrund af ovenstående problemstilling er følgende problemformuleringen udarbejdet: 

 

Hvorvidt skabes der i danske kapitalfondsejede porteføljeselskaber overnormal økonomisk værdi, samt 

hvorledes kan denne eventuelle værdiskabelse forklares? 

1.4 Afgrænsning 
Selvom der med forannævnte problemformulering allerede er foretaget en positiv afgrænsning, er der alligevel 

behov for yderligere præciseringen, for at sikre et solidt fundament for nærværende fremstilling. 

 

Kapitalfonde og deres investeringer, som i denne afhandling anvendes synonymt med private equity, er et vidt 

begreb, men kan jævnfør Cendrowski, Petro, Martin & Wadecki (2012) defineres ved ”Private equity is a 

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

and buyout transactions as well as investments in hedge funds, Fund of Funds, PIPE’s (Private investments in 

public equity), distressed debt and other securities”. Af definitionen fremgår det tydeligt, at begrebet spænder 

vidt over flere aktivklasser med dertilhørende forskellige risikoprofiler. For at sikre et tilfredsstillende 

analysegrundlag med et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag ved besvarelse af afhandlingens 

problemformulering, afgrænses der til udelukkende at tage udgangspunkt i buyout transaktioner. Det 

forudsættes således, at der ved fremtidig omtale af kapitalfonde og dennes investeringer automatisk henvises 

til buyout transaktioner. 

 

Da det udelukkende er porteføljeselskaberne og deres økonomiske værdiskabelse, som betragtes i 

afhandlingen, foretages der ikke dybere behandling af selve kapitalfondene og deres afkastmæssige forhold til 

investorerne. Forhold der vedrører den enkelte kapitalfond, har selvsagt ikke relevans. Derimod vil der dog 

trækkes på relevante generelle aspekter fra kapitalfondsejerskabsmodellen løbende samt ved en senere 

diskussion af værdiskabelsen i porteføljeselskaber. Dette gøres, når det vurderes relevant at inddrage de unikke 

egenskaber ved kapitalfonde, som måtte have betydning for de analyserede selskaber. Der foreligger i 

afhandlingen en kort introduktion til kapitalfonde samt en redegørelse af de værdiskabende værktøjer, som der 

anvendes. Dette gøres udelukkende for at understøtte den videre analyse af porteføljeselskaberne, og 

foranledige en senere diskussion, som kan inddrage unikke perspektiver som ejerskabet af kapitalfonde 

medfører. Endvidere foretages der ikke videre analyse af øvrige samfundsmæssige forhold herunder politiske, 

som den økonomiske værdiskabelse i porteføljeselskaberne måtte have betydning for.  

 

Afhandlingen anskues udelukkende fra en økonomisk betragtning, hvorfor der afgrænses fra dybdegående 

analyser af juridiske overvejelser, som er forbundet med kapitalfondsejede selskaber herunder skatte- og 

selskabsretlige perspektiver. Juridiske overvejelser inddrages kun lejlighedsvist på et generaliserende niveau, 



S i d e  11 | 220 
 

hvis det vurderes relevant. Der henvises således til anden relevant litteratur på området for en dybere juridisk 

behandling. 

 

Desuden tager afhandlingen udelukkende afsæt i danske porteføljeselskaber, hvorvidt de er ejet af danske- 

eller udenlandske kapitalfonde, differentieres der imidlertid ikke imellem, da der ikke har videre relevans for 

nærværende fremstilling. Således medtages ej heller danske kapitalfondes udenlandske porteføljeselskaber. 

Spliid (2014) argumenterer for, at der foreligger forskellige gældende juridiske vilkår for porteføljeselskaber i 

andre lande, hvilket kan have enorm betydning for porteføljeselskabernes finansierings- og driftsmæssige 

vilkår. Afgrænsning fra udenlandske porteføljeselskaber synes da nødvendigt for kvaliteten af analysen.  

 

Ovenstående afgrænsninger foretages for at forstærke afhandlingens fokus på den økonomiske værdiskabelse 

i kapitalfondsejede danske porteføljeselskaber. Herudover kan der løbende forekommer mindre afgrænsninger 

i de tilfælde, hvor det er vurderet nødvendigt. Dertil forudsættes afhandlingens målgruppe at have et kendskab 

til regnskabs- og finansieringsteori svarende til Cand.merc. Finansiering & Regnskab studiet.   

 

1.5 Metode & Teori 

I de følgende afsnit behandles de metodiske overvejelser der ligger til grund for afhandlingen, hvortil også 

teoretiske aspekter der anvendes løbende inddrages. Dette følges op af en gennemgang af det 

videnskabsteoriske fundament, hvori afhandlingen tager sit ontologiske afsæt. Formålet med dette er at skabe 

gennemsigtighed i forhold til, hvordan afhandlingens problemstilling grundlæggende undersøges samt 

belægget for udvælgelse af teoretiske bidrag til brug for den videre analyse. 

 

Med udgangspunkt i Blooms taksonomiske model, indledes afhandlingen med en deskriptiv del, hvor der 

skabes den nødvendige forståelse og konsensus omkring elementære begreber. Dette afløses af en analyserende 

del, hvori estimeringer foretages på baggrund af kvalificeret analyse og diskussion. Afslutningsvist behandles 

en diskuterende og perspektiverende del, hvori de udledte konklusioner overvejes og om nødvendigt kritiseres. 

Afhandlingen bevæger sig dog hele vejen igennem overvejende på de øvrige niveauer af Blooms model, 

eftersom analyse, diskussion og vurdering allerede fra den deskriptive del vil være gennemgående elementer. 

 

Der vil i afhandlingen blive benyttet flere anerkendte teorier og studier, som løbende anvendes til at belyse 

forskellige forhold i henhold til de differentierede teoretiske grundtanker. Først og fremmest præsenteres i den 

deskriptive del, teori om kapitalfonde herunder opbygning, strategier, tiltag mm., disse sættes undervejs i 

relation til anerkendte teorier såsom Agent-Principal teorien samt teorier om kapitalstruktur, herunder Miller 

& Modigliani samt Trade-off teorien. Dette gøres for at forstærke pointerne samt det teoretiske fundament for 

den videre analyse. Den analytiske del behandles primært med belæg i regnskabsmæssige- samt finansielle 
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teorier og praksisser, som løbende supplerer hinanden. De bagvedliggende antagelser og pointer for disse 

gennemgås perifert i de pågældende afsnit. Analyse af den økonomiske værdiskabelse baseres på 

regnskabsmæssige nøgletal, hvor udgangspunktet er EVA. Dette ledsages af delanalyser med udgangspunkt i 

hhv. Du Pont-modellens nøgletal og WACC, som understøttes af finansielle teorier såsom CAPM og 

diversifikation. Afslutningsvist inddrages flere statistiske modeller, hvormed konklusionerne umiddelbart 

beror på. De anvendte modeller er udvalgt på baggrund af det faktiske datagrundlag samt en gennemgang af 

de forudsætninger, som antydes af teorien og andre empiriske studier. 

 

Gennem statistisk analyse søger afhandlingen at drage konklusionerne på baggrund af en stikprøve baseret på 

en population. Data klassificeres som værende hhv. primær- eller sekundære data.7 Den primære data defineres 

som personligt indsamlet- eller modificeret data, hvorimod den sekundære data udelukkende omfatter allerede 

eksisterende data. I forlængelse heraf, består det rå-datagrundlag i udgangspunktet alene af sekundære data, i 

form af årsrapporter, databaser og anden relevant litteratur mm. Dette er efterfølgende blevet behandlet således, 

at det er egnet til videre analyse i forhold til afhandlingens formål, hvorved primære data er fremkommet i 

form af finansielle nøgletal mm. Disse er anvendt til den videre analyse, hvoraf konklusionerne drages. Den 

anvendte data udgøres overvejende af kvantitative data, hvilke er input til de statistiske modeller, som anvendes 

i analyserne. Eksempler herpå er regnskabstallene samt finansielle nøgletal. Til at understøtte analysen af den 

kvantitative data, er det imidlertid nødvendigt at inddrage kvalitativt data i form af litteratur, modeller mm.   

 

Afhandlingen tager sit metodiske udgangspunkt i en induktiv undersøgelsestilgang. Gennem analyse af den 

økonomiske værdiskabelse i de enkelte porteføljeselskaber søges det afdækket, hvorvidt kapitalfondsejede 

selskaber formår at skabe signifikant mere værdi end selskaber, som er under andet ejerskab end kapitalfonde. 

Den induktive tilgang tager således udgangspunkt i enkelte observationer, hvormed der forsøges at drage 

generelle konklusioner.8 Dette gøres gennem empiriske analyser af historiske data, i form af 

porteføljeselskabernes årsrapporter mm., som alle er godkendt af selskabernes eksterne revisorer. Derved 

forsøges der at skabes et, så vidt muligt, objektivt datagrundlag for den videre analyse af den økonomiske 

værdiskabelse.  

 

1.5.1 Kildekritik 

Hovedparten af de anvendte datakilder stammer fra selskabernes egne offentliggjorte årsrapporter og 

kapitalfondenes brancheforening, DVCA. Brugen af disse kilder beror selvsagt på en kritisk tilgang således at 

den objektive metode bevares bedst muligt, eftersom disse kilder kan være påvirket af subjektive standpunkter. 

Da det er yderst begrænset, hvor meget indsigt kapitalfonde tillader i deres porteføljeselskaber, er det vurderet 

 
7 Andersen (2014)  
8 Andersen (2014) 
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at de offentliggjorte årsrapporter er det bedste estimat for et øjebliksbillede af den økonomiske værdiskabelse. 

Årsrapporterne er dog underlagt en vis subjektiv påvirkning fra selskabernes ledelse, da der foreligger en grad 

af regnskabsfleksibilitet. Navnlig DVCA vurderes for værende en subjektiv kilde, da det er en brancheforening. 

Dertil beror deres rapporter og andre publiceringer mm. i udstrakt grad på kapitalfondenes egne data, hvilke 

umiddelbart kan være farvet af egne interesser. I forlængelse heraf anvendes DVCA med stor forsigtighed. 

Ydermere beror afhandlingen tillige på en række anerkendte finansielle databaser- og kilder, som er nøje 

udvalgt, da de alle anses for værende yderst pålidelige samt valide. Der vil løbende blive redegjort for deres 

anvendelighed i takt med, at databaserne anvendes.  

 

Behandlingen af den indsamlede data beror ligeså på en kritisk tilgang, hvor bevarelse af objektivitet konstant 

er omdrejningspunktet. Fremgangsmåden er således præget af yderst forsigtighed, hvorfor korrektioner og 

behandling af data udelukkende beror på kvalificeret og saglig argumentation. Dette behandles yderligere i 

kapital 5. 

 

Det skal understreges, at afhandlingen omhandler analyse af unoterede selskaber, hvilket unægteligt er 

forbundet med en række usikkerhedsmomenter. Dette stiller krav til antagelser og estimeringer, som skaber 

interferens fra forfatternes side. Disse behandles løbende gennem afhandlingen, hvortil der følger 

argumentation for de foretagne antagelser og anvendte estimater. Fælles for dem alle er, at det bestræbes at 

bevare objektiviteten. Der tages forbehold for fejl i selskabernes regnskaber samt databasernes udtræk, som 

umiddelbart kan have en afledt effekt på afhandlingens konklusioner. 

 

1.5.2 Videnskabsteori 
Indeværende afsnit behandler det videnskabsteoretiske perspektiv, hvormed afhandlingen har sit ståsted. Dette 

har unægteligt afgørende betydning for metodetilgangen, eftersom ”vores måde at forstå verden på og besvare 

de nedenstående spørgsmål, som udgør paradigmets indhold, har stor indflydelse på vores hverdag, og 

hvordan vi handler i denne, fordi vi handler i verden, som vi forstår den”.9 Valget af paradigme har således 

indflydelse på metodevalget, hvilket definerer den senere analyse samt de dertilhørende konklusioner. 

 

Et paradigme er imidlertid et særdeles abstrakt begreb, som har utallige definitioner. For at operationalisere 

begrebet, bygger afhandlingen således på definitionen af Guba (1990): ”Et basalt sæt af værdier, som styrer 

vores handlinger – både hverdagshandling og handlinger forbundet med disciplinerende undersøgelser.”10 

Guba definerer i udgangspunktet fire overordnede paradigmer, hvormed verden kan anskues – positivisme, 

 
9 Haug & Heldbjerg (2009)  
10 Guba (1990) 



S i d e  14 | 220 
 

neopositivisme, kritisk-teori og konstruktivisme. Paradigmerne består alle af en række bestanddele, som 

definerer paradigmet. Disse besvares ved følgende overvejelser. 

 

Tabel 1: Paradigmets grundlæggende bestanddele 

 
Kilde: Darmer & Nygaard (2005) & egen tilvirkning 

 
Indledningsvist defineres ontologien, da dette er grundlæggende samt afgørende for de øvrige bestanddele. 

Måden hvorpå virkeligheden erkendes og bør undersøges afhænger nemlig af, hvorvidt virkeligheden kan 

opfattes, hvilket kan gøres realistisk eller relativistisk og alt derimellem. Afhandlingen udarbejdes med 

udgangspunkt i det neopositivistiske paradigme, hvor neopositivisternes ontologiske ståsted betragter 

virkeligheden begrænset realistisk. Det betyder, at virkeligheden unægteligt findes, men kan ikke erkendes 

fuldstændig. Afhandlingens undersøgelse er således begrænset i forhold til den sande virkelighed, men søger 

at erkende virkeligheden bedst muligt, ud fra de givne forudsætninger. Epistemologien tolker hvordan 

virkeligheden erkendes, da det forklarer hvordan forholdet er mellem undersøgeren og det undersøgte. Det kan 

således være objektiv eller subjektivt og alt derimellem. Det epistemologiske ståsted er således modificeret 

objektivt, da det ikke kan lade sig gøre at erkende den fuldstændigt objektive sandhed. Det er nødvendigt at 

foretage modificeringer for at kunne anskue virkeligheden, hvilket er gjort med yderst forsigtighed. 

Metodologien søger at tolke, hvordan virkeligheden undersøges, hvilket defineres ved hvilken metode der 

anvendes. Dette kan gøres ved enten en eksperimentel-, dialogisk eller kompleks metode. Neopositivisterne 

anvender en modificeret eksperimentel metode, hvor undersøgelsen foregår under relativ kontrollerede forhold 

med nogen grad af manipulation. Afhandlingens metodiske tilgang søger at foretage undersøgelse under mest 

muligt kontrollerede forhold med minimal grad af manipulation. Derved forsøges der at opretholde den 

objektive tilgang. Fuldstændigt kontrollerede forhold uden nogen grad af manipulation er imidlertid ikke 

muligt. Afhandlingen hviler på grundantagelsen om, at den sande virkelighed findes, men ej kan erkendes 

fuldstændigt, da undersøgerne er for begrænsede til at kunne gøre dette samt opretholde den fuldstændige 

objektivitet. Konklusionen af undersøgelsen afdækker således ikke nødvendigvis den endelige sandhed, men 

om end den modificerede. Afhandlingens resultater påvirkes unægteligt af metodevalg og den begrænsede 

adgang til data, men der søges alligevel at opretholde objektiv tilgang til metode samt data under de givne 



S i d e  15 | 220 
 

forudsætninger.  

 

1.6 Struktur 
Afhandlingen indeholder 10 kapitler, som udgør strukturen. I nedenstående figur ses afhandlingens struktur 

illustreret. 

 

Figur 1: Afhandlingens struktur 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 2 – Introduktion til kapitalfonde 
En kapitalfond er en fond, hvis formål er at købe virksomheder, effektivisere og optimere dem, og 

efterfølgende videresælge dem med et afkast til fondens investorer. Ejerskabet af et porteføljeselskab er 

midlertidigt og varer ofte mellem 3 – 7 år. Kapitalfonde betegnes også som Private Equity, der betyder privat 

ejerskab, hvilket er i modsætning til statsligt ejerskab eller børsnoteret. De første kapitalfonde, som vi kender 

dem i dag, blev etableret i USA i 1970’erne. Det var dog ikke før 1990’erne, at fænomenet kom til Danmark, 

hvor de første danske kapitalfonde blev etableret. Private Equity branchen, i Danmark, er dog præget af mange 

udenlandske kapitalfonde, som udgør en stor del af de foretagne transaktioner. Dertil er branchen præget af 

stor variation i størrelsen på kapitalfondenes kapitaltilsagn, hvilket betyder at markedet, i forlængelse heraf, er 

inddelt i flere segmenter målt på størrelsen af porteføljeselskabers værdi.11 Dette spænder fra tilsagn på nogle 

få 100 millioner til flere milliarder kroner. Nedenfor ses dette illustreret. 

 

Figur 2: Oversigt over danske kapitalfonde målt på tilsagn 

 
Kilde: DVCA (2016) & egen tilvirkning 

 

 
11 DVCA (2018) 
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Da dette studie tager udgangspunkt i værdiskabelsen i kapitalfondenes porteføljeselskaber, skelnes der derfor 

ikke mellem kapitalfondene og deres karakteristika i analysen, hvorfor dette ikke vil blive behandlet yderligere.  

 

Udviklingen i antallet af transaktioner foretaget på det danske marked var kraftigt stigende i starten af 00’erne, 

hvor den makroøkonomiske udvikling havde resulteret i, at økonomien befandt sig i en højkonjunktur. Dette 

gav kapitalfondene særdeles gunstige vilkår i denne periode, da det var lettere at rejse risikovillig kapital fra 

investorer til at foretage nye investeringer.12 I perioden 2003 til 2007 var antallet af årlige opkøb på det danske 

marked steget fra 9 til 69. I slutningen af 00’erne endte de gunstige vilkår brat, da finanskrisen brød løs, hvilket 

medførte at antallet af transaktioner på ét år blev halveret og mængden af kapital underforvaltning faldt 

betydeligt. I kølvandet på finanskrisen er udviklingen igen vendt i takt med at økonomien igen har fundet sit 

fodfæste. Både mængden af kapital under forvaltning samt antallet af transaktioner har, som følge heraf, været 

stødt stigende siden 2011 i Danmark. I 2017 var der historisk højt aktivitetsniveau, da antallet af transaktioner 

på det danske marked nåede sit højeste nogensinde med 56 opkøb og 25 exits. Dertil er mængden af kapital 

under forvaltningen af danske og internationale fonde på det danske marked også i en periode med et historisk 

højt niveau.13 Denne udvikling vidner om, at kapitalfonde er et fænomen, som i Danmark er kommet for at 

blive. En analyse af hvilken betydning kapitalfondens ejerskab har på porteføljeselskabers værdiskabelse, må 

derfor siges at være særdeles relevant. 

 

2.1 Kapitalfondens struktur 
Kapitalfonde er opbygget efter en kompleks struktur, som involverer et væsentligt antal interessenter. I 

Danmark er kapitalfonde organiseret som et Kommanditselskab (K/S), hvilket indebærer, at der er to typer af 

deltagere i selskaberne, hhv. komplementaren og kommanditisterne. Det er således komplementaren, som 

hæfter personligt for kapitalfondens forpligtelser, imens kommanditistens hæftelser er begrænset til den 

indskudte kapital. Investorerne i kapitalfonden er derfor organiseret som kommanditister således, at deres 

hæftelse begrænses. Derimod er kapitalfondens managementselskab organiseret som komplementaren således, 

at denne hæfter ubegrænset for fondens forpligtelser. I Nedenstående figur 3 er et overblik over de mange 

interessenter, som involveres i forbindelse med en kapitalfond, illustreret. Dertil giver figur 3 et overblik over 

den proces, som er forbundet med en transaktion. I forlængelse heraf skal det nævnes, at processen kan variere 

alt efter hvilken opbygning og struktur som kapitalfonden besidder14, hvorfor figuren blot søger at give et 

generelt billede.  

 

 

 
12 DVCA (2013) 
13 DVCA (2018) 
14 Spliid (2007) 
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Figur 3: Illustration af kapitalfondsmodellens opbygning og proces 

 
Kilde: Spliid (2007), Andersen & Melander (2007) & egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af figur 3, udgør kapitalfondens investorer typisk pensionskasser, forsikringsselskaber, 

velhavende private personer mm. Disse omtales i kapitalfonden som Limited Partners. Sammensætningen af 

investorer afhænger typisk af kapitalfondens investeringsstrategi og forvaltningsmæssige størrelse. 

Investorerne indskyder ikke kapitalen med det samme, men afgiver i stedet et kapitaltilsagn, som kapitalfonden 

kan ”kalde” fra investorerne når et passende target selskab er udvalgt.15 Kapitalfondens uudnyttede 

kapitaltilsagn kaldes for ”drypowder”. Dertil indskydes der også kapital fra forvalterne af kapitalfonden, 

General Partners. Størrelsen på deres indskud svarer sædvanligvis til 1% af den samlede mængde kapital.16 

Dette gøres for at sikre, at der er overensstemmelse mellem interesserne hos de investeringsansvarlige 

 
15 Spliid (2007) 
16 Kaplan & Stromberg (2009) 
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forvaltere af kapitalfonden og dens investorer. Kapitalfonde har oftest en livscyklus på 10 – 12 år, hvilket også 

betyder, at den mængde kapital som investorer afgiver et tilsagn på er bindende i perioden.17 Dette ses 

illustreret i nedenstående figur, som viser den typiske livscyklus for en kapitalfond. 

 

Figur 4: Oversigt over kapitalfondes livscyklus 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kapitalfonden er reelt set kontrolleret igennem fondens managementselskab, hvori fondens forvaltere er ansat. 

I forbindelse med administration af fonden og dens investeringer opkræves der årligt et management fee 

svarende til 1,5-2,5% af det samlede kapitaltilsagn i fonden. Det dækker løbende omkostninger til drift, 

personale, ekstern rådgivning ved transaktioner mv. Yderligere aflønning af kapitalfondens forvaltere sker 

typisk efter 80/20 modellen, hvilket betyder at investorerne modtager 80% af fondens afkast, imens forvalterne 

modtager 20%.18 De 20% som forvalterne modtager af fondens afkast kaldes også for carried interest. Det skal 

bemærkes, at carried interest er et honorar, som først udløses, hvis det i kapitalfonden lykkedes at skabe et 

afkast der er højere end den fastsatte årlige basisforrentning af investorernes kapital – også kaldet hurdle rate.  

 

Hurdle raten er typisk på 8% af den samlede kapital inkl. management fee og andre omkostninger.19 Det 

betyder derfor, at såfremt investorernes forrentning er under 8% får kapitalfonden ikke del i det afkast den har 

skabt og indtægten er derfor alene baseret på det årlige management fee. Carried interest fungerer således som 

et incitamentsprogram der bevirker, at forvalterne i managementselskabet også får betydelige økonomiske 

interesser i porteføljeselskaberne, hvilket sikrer interessesammenfald mellem investorer og forvaltere. Denne 

afkastmodel benævnes i kapitalfonde også for Waterfall modellen, da den sikrer udbetaling i en bestemt 

rækkefølge.   

 

 
17 DVCA (2016) 
18 Spliid (2007) 
19 DVCA (2016) 
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Når kapitalfonde foretager opkøb af porteføljeselskaber, sker dette ikke igennem fonde selv, i stedet oprettes 

en underliggende struktur af holdingselskaber ved hvert opkøb. Dette gøres for at sikre kapitalfondens 

ejerandel i porteføljeselskabet i forbindelse med den samlede finansiering heraf, samtidig med at det giver en 

række juridiske fordele jævnfør hhv. Selskabsskatteloven og aktieavancebeskatningsloven.20 En illustration af 

denne struktur fremgår af figur 3. 

  

Strukturen i holdingselskaberne er ofte opbygget således, at kapitalen fra kapitalfonden samt investeringer fra 

porteføljeselskabets direktion, samles i Holdingselskab I. Investeringer fra direktionen i porteføljeselskaberne 

er ofte et ufravigeligt krav fra kapitalfondens side af således, at direktionen har et økonomisk incitament og 

dermed har sammenfaldende interesser med kapitalfonden.21 Dernæst oprettes Holdingselskab II, som ejes af 

Holdingselskab I. Dette selskab anvendes til at samle kapital fra co-investorer. Et eksempel herpå er 

pensionskasser eller lign., som ønsker at investere direkte i det pågældende porteføljeselskab i stedet for blot 

være investor, Limited Partner, i kapitalfonden og dens portefølje som helhed. Holdingselskab III anvendes til 

eventuelle indskud af mezzanin kapital, som er lån der typisk er resultatafhængigt og uden pant eller sikkerhed. 

Dertil er disse lån subordineret til seniorgæld, hvilket gør det lettere at optage yderligere seniorgæld hos 

bankerne til finansiering af porteføljeselskabet22. Sidste holdingselskab i strukturen er Holdingselskab IV der 

agerer som akkvisitionsselskab, hvormed kapitalen fra den ovenstående struktur af holdingselskaber samles 

her. Dertil optages der i dette selskab fremmedfinansiering i form af seniorgæld fra banker, som dermed 

anvendes til opkøbet af porteføljeselskabet sammen med den akkumulerede kapital fra de øvrige 

holdingselskaber i strukturen.  

 

I forbindelse med, at porteføljeselskabet opkøbes, optager det ligeledes et tilsvarende lån, som efterfølgende 

udbetales til Holdingselskab IV i form af ekstraordinært udbytte. Holdingselskabet anvender det 

ekstraordinære udbytte til at indfri det oprindelige lån optaget i forbindelse med opkøbet af porteføljeselskabet. 

På denne måde flyttes lånet fra akkvisitionsselskabet, Holdingselskab IV, til det opkøbte selskab umiddelbart 

efter lånet optages.23 Denne manøvre sker efter aftale med kreditor på forhånd, da de naturligt har en interesse 

i, at lånet placeres i det selskab, hvor driften finder sted. Alternativt vil lånet der optages i akkvisitionsselskabet 

være efterstillet porteføljeselskabets øvrige kreditorer, da den eneste pengestrøm denne modtager er i form af 

udbytter. Denne fremgangsmåde kaldes Debt push-down, og er ligeledes i kapitalfondens interesse, da lånet  

således kan serviceres af porteføljeselskabet drift samtidig med, at det kan opnå et øget skatteskjold på gælden 

som følge af renteomkostningerne.  

 
20 Dam, Gam, Hemmingsen og Nielsen (2018) 
21 DVCA (2016) 
22 Folketinget (2009) 
23 Spliid (2014) 
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I forbindelse med et Debt push-down forsvinder der således ingen penge på koncernniveau.24 I forlængelse 

heraf kan en analyse på baggrund af moderselskabet risikere at udelade væsentlige regnskabsposter, hvilket 

ligger til grund for, at der i dette studie tages udgangspunkt i koncernregnskaber som beskrives nærmere i 

kapitel 5. 

 

2.2 Kapitalfondens finansieringsmetoder 
Kapitalfonde anvender tre primære finansieringskilder i forbindelse med opkøbet af et selskab. Disse omfatter 

(i) investorer, som stiller risikovillig egenkapital til rådighed, (ii) mezzanin investorer, som bidrager med 

subordineret gæld og (iii) banker, som bidrager med seniorgæld.25 Forskelligt for dem alle er, at det forventede 

afkast varierer betydeligt mellem de tre finansieringskilder. I forlængelse heraf søger kapitalfonden derfor at 

anvende mindst muligt egenkapital, da denne finansieringsform er den dyreste. Derimod anvendes der mest 

mulig gæld, da denne finansieringsform umiddelbart er den billigste, men som dog også kræver at der stilles 

en væsentlig portion sikkerhed herfor. 

 

Banken anvender flere redskaber til at sikre sig den fornødne sikkerhed for sit lån. Banken kræver typisk, at 

der stilles pant i porteføljeselskabets aktiver. Herudover aftales der covenants i forbindelse med lånoptagelsen, 

som gør at der medfølger en række betingelser med lånet. Disse betingelser varierer, men ses typisk i form af 

krav til en række nøgletal, som selskabet ikke må bryde. Hvis disse covenants brydes kaldes det et ”Technical 

default”, og banken kan gøre brug af en række sanktioner overfor selskabet.26 I værste instans kan banken 

kræve, at lånet omgående tilbagebetales i fulde, og dermed som udgangspunkt lade selskabet gå konkurs. I 

langt de fleste tilfælde går banken dog mindre radikalt til værks og finder en løsning med selskabet.27 I stedet 

vil et brud på en covenant typisk medføre genforhandling med kapitalfonden omkring lånets betingelser, og 

krav om øget rentebetaling, indskud af yderligere egenkapital, accelereret afbetaling eller reducering af gælden 

igennem frasalg af aktiver mm. Det afgørende ved disse genforhandlinger er, at det er banken som sidder med 

den største forhandlingsstyrke og dermed kan diktere betingelserne.28  

 

2.3 Kendetegn ved porteføljeselskaber  
Kapitalfonde udvælger deres porteføljeselskaber uafhængigt af deres tidligere ejerskabsform. De kan købe 

selskaber der er ejet af staten, selskaber der ejes af andre kapitalfonde – en såkaldt secondary buyout, 

familieejede selskaber, divisioner af selskaber eller foretage en afnotering af et børsnoteret selskab – såkaldte 

 
24 Spliid (2007) 
25 Spliid (2007) 
26 Petersen, Plenborg & Kinserdal (2017) 
27 Spliid (2007) 
28 Petersen et al., (2017) 
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public-to-private buyout29. Det er en forudsætning for kapitalfonden, at der opnås stemmemajoritet og dermed 

kontrol over det opkøbte selskab således, at kapitalfonden kan udøve aktivt ejerskab og implementere de 

strategiske og operationelle målsætninger. I forbindelse med afnotering af et børsnoteret selskab kræves der 

90% af aktiemajoriteten, da man først der kan tvangsindløse resterende aktionærer og dermed afnotere 

selskabet.30  

 

Porteføljeselskaberne kan variere betydeligt i størrelse samt branche, dog har den enkelte kapitalfond typisk 

en klar strategi, som dikterer størrelsen på opkøbskandidater samt branche, hvori den har akkumuleret specifikt 

branchekendskab og et bredt netværk.31 Fælles for alle porteføljeselskaber er, at de sædvanligvis er modne 

virksomheder med udviklingspotentiale, og er placeret i veletablerede og traditionelle brancher. 

Kapitalfondene benytter betydelige mængder ressourcer på at udvælge og identificere opkøbskandidater, hvor 

der trækkes på eksterne rådgivere, fondens brede netværk blandt investeringsbanker, revisorer, juridisk bistand 

og direktører med kendskab til de forskellige brancher. Typisk screenes hundredvis af selskaber før, at der 

foretages en transaktion.32 

 

Ved screeningen af opkøbskandidater er der en række egenskaber, der kendetegner ideelle kandidater, som er 

interessante for en kapitalfond. (i) Selskabet skal have et stabilt cash flow, så der kan optages en stor del 

gældsandel til en lav rente, og løbende servicere gælden så den kan nedbringes. (ii) Selskabet bør have en lav 

gearing således, at der er mulighed for at øge gearingen betydeligt. (iii) Selskabet skal have stor antal materielle 

aktiver, da dette kan anvendes til at stille pant overfor banken således, at denne accepterer optagelse af 

betydelig mængde gæld eller eventuelt frasælges. (iv) Uforløst potentiale som kapitalfonden kan realisere 

igennem dens know-how og netværk. (v) Lav værdiansættelse af selskabet således, at kapitalfonden kan 

realisere et tilstrækkeligt afkastkrav på investeringen ved exit mm.33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

29 Nasdaq (2019) 
30 Gomard & Schaumburg-Müller (2015) 
31 DVCA (2016) 
32 DVCA (2016) 
33 Spliid (2007) 
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Kapitel 3 – Kapitalfondens værdiskabende redskaber 
Kapitalfonde har en bred vifte af redskaber som de anvender, når porteføljeselskaber opkøbes. Fælles for dem 

alle er, at de har til formål at øge værdien af selskabet og dermed i sidste ende give højest muligt afkast til dens 

investorer. Følgende afsnit har til formål at belyse disse værdiskabende redskaber samt danne et grundlag for 

den senere analyse af porteføljeselskabernes værdiskabelse. Dertil vil der medfølge en kort redegørelse for 

relevante teori, som understøtter analysen. 

 

Værdiskabelsen kan principielt foregå i tre faser, hhv. i forbindelse med akkvisition, i løbet af ejerskabet og 

ved exit.34 Under opkøbsfasen er screening af potentielle opkøbskandidater, værdiansættelse og due diligence 

alle afgørende aspekter for, at det rette selskab udvælges for siden hen, at kunne levere det krævede afkast til 

investorerne. Dertil er sammensætningen af gæld og egenkapital ligeledes afgørende i denne fase. Igennem 

ejerskabsperioden foretages eventuelle omstruktureringer af selskabet samt strategiske og operationelle 

initiativer implementeres således, at værdien af selskabet øges inden det afhændes. I forbindelse med exit, 

frasælges selskabet, hvilket typisk sker til en industriel køber, finansiel køber eller via en børsnotering.35  

I forlængelse af ovenstående, kan de forskellige værdiskabende redskaber, som kapitalfonden anvender på 

tværs af de tre faser, overordnet set inddeles i tre primære kategorier, hhv. forbedring af governance, 

operationelle- og finansielle forbedringer. Opdelingen af værdiskabelsen mellem de tre kategorier er derimod 

ikke altid krystalklar, da der unægteligt vil være en afsmittende effekt mellem de tre i visse tilfælde. Dertil 

skabes der betydelige værdiforøgelser gennem Multiple arbitrage, som er når værdien af porteføljeselskabet 

øges ved at dets multipler øges uden, at kapitalfonden foretager nogle operationelle forbedringer. Dette kan 

eksempelvis gøres ved, at fonden sammenlægger flere porteføljeselskaber til ét stort selskab mm. Multiple 

arbitrage er drevet af manglen på perfekte og effektive markeder. I nedenstående figur er udviklingen i 

værdiskabelsen i porteføljeselskaberne illustreret. Multiple Arbitrage vil ikke blive behandlet yderligere i dette 

studie. Årsagen hertil er, at værdiskabelsen bag Multiple arbitrage tilfalder udelukkende kapitalfonden og ikke 

porteføljeselskaberne, hvorfor denne værdiskabelse ikke er interessant i dette studie.  

 

 

 

 

 

 
 

 
34 Berg & Gottschalg (2003) 
35 DVCA (2016) 
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Figur 5: Udvikling i værdiskabelse for kapitalfonde  

 

 
Kilde: Meerkatt et al. (2008) & egen tilvirkning. 

 

I figuren ses det hvordan værdiskabelse gennem operationelle forbedringer udgør en stadig større og større 

andel af den samlede værdiskabelse. Dertil ses det, hvordan værdiskabelsen fra finansielle forbedringer og 

restruktureringer er faldende. Denne udvikling er i overensstemmelse med kapitalfondenes aftagende 

anvendelse af gearing jævnfør afsnit 3.2. Ligeledes er udvikling tillige i harmoni med tendens omkring, at 

kapitalfonde tager en større og mere aktiv rolle i driften af selskaberne i dag. Udvikling i værdiskabelsen på 

baggrund af Multiple arbitrage har siden 1990’erne været faldende, hvilket umiddelbart kunne skyldes, at de 

finansielle markeder i højere grad er blevet mere effektive med tiden grundet blandet andet internettet og 

lignende teknologisk udvikling. Prisfastsættelsen sker hurtigere og er mere præcis, hvorfor det bliver stadig 

sværere at skabe multipelarbitrage for kapitalfondene.   

 

3.1 Forbedring af governance 
For at skabe værdi, søger kapitalfonde gennem forbedring af governance at reducere principal-agent 

problemerne i porteføljeselskabet og omkostningerne forbundet hermed. Principal-agentproblemer omhandler 

den problematik der opstår når ejer (principalen) og ledelse (agenten) er adskilt og agenten arbejder for 

principalen. Principalen ønsker, at agenten skal handle i overensstemmelse med principalens interesser. 

Agenten derimod ønsker at fremme egne interesser, hvilket medfører at vedkommende til tider agere på 

bekostning af principalen. Således opstår der en konflikt mellem principalen og agenten, men eftersom agenten 

besidder informationen omkring hvad vedkommende beskæftiger sig med vil dette resultere i asymmetrisk 

information mellem de to parter. Der er overordnet to måder at behandle principal-agentproblemet:  

- Kraftig kontrol og overvågning af agenterne, dette er dog ofte betonet med betydelige omkostninger. 
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- Incitamentsstrukturer som medfører interessesammenfald mellem principalen og agenten således at 

når agenten handler i egeninteresse, handler han ligeledes i principalens interesse.36   

Agentomkostninger dækker over de omkostninger, som opstår når agenten ikke forsøger at maksimere 

virksomhedens værdi, og når principalen oplever omkostninger til at overvåge agenterne og begrænse deres 

handlinger.37 I forlængelse heraf, har Jensen & Meckling (1976) opdelt agentomkostninger i tre typer af 

omkostninger: 

- Monitor costs – Omkostninger som principalen påtager for at kunne overvåge agenten 

- Bonding costs – Omkostninger agenten påtager for at signalere troværdighed 

- Residual loss – Tabet der opstår ved, at kontrakter ikke bliver indgået på markedsvilkår 

De hævder ligeledes, at agentomkostninger er et uundgåeligt resultat af forholdet mellem agenten og 

principalen. I følgende afsnit gennemgås de redskaber, hvormed kapitalfonde forsøger at forbedre governance 

i porteføljeselskaberne med den hensigt, at reducere principal-agent problemerne og de omkostningerne som 

er forbundet hermed. 

3.1.1 Aktivt ejerskab 
I forbindelse med overtagelse af et selskab, opnår kapitalfonde et koncentreret ejerskab, hvilket har flere 

positive virkninger. For det første, så har sammensætningen af bestyrelsen og ledelsen i porteføljeselskaber et 

stort fokus hos den opkøbende kapitalfond. Det er vigtigt, at disse ledelsesorganer er sammensat af folk med 

rette kompetencer og viden. Dertil ønsker kapitalfonden typisk også at indsætte egne folk i bestyrelsen. Det 

koncentrerede ejerskab afleder, at aktiviteten hos ejerne øges, da de kan træffe hurtige beslutninger samt har 

langt større incitament til, at udøve kontrol med selskabet end aktionærer i børsnoteret selskaber.38 En mere 

aktiv bestyrelse vil, i tilfælde af en ineffektiv ledelse, samtidig agere mere effektivt og kontant. Beslutninger 

om fyringer mm. tages dermed hurtigere, hvilket lægger et naturligt pres på ledelsen i forhold til at levere 

resultater i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker. Tilmed vil problemer i forhold til uhensigtsmæssige 

store frynsegoder og lignende hos ledelsen mindskes kraftigt, som følge af den øgede kontrol. 

 

Ved en meget spredt ejerskabskreds, såsom i børsnoterede selskaber, er incitamentet for at overvåge ledelsen 

i selskabet typisk minimal for den enkelte aktionær, da dette er både tidskrævende og et omkostningstungt 

stykke arbejde. Dette skyldes, at gevinsten, som opnås ved overvågningen, skal deles med selskabets øvrige 

aktionærer, som således modtager denne gevinst gratis. Som konsekvens heraf, vil ingen af selskabets 

aktionærer udføre den nødvendige kontrol med ledelsen. Problemet kendes som ”The free-rider problem”.39 I 

 
36 Møller & Nielsen (2004) 
37 Brealey, Myers & Allen (2017) 
38 Andersen & Melander (2007) 
39 Møller & Nielsen (2004) 
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stedet for at udføre kontrollen med ledelsen er det nemlig både nemmere og billigere for den enkelte aktionær 

blot at ”Walk the Wall Street walk”. Dette problem løses ved et koncentreret ejerskab, da gevinsten ved 

overvågning således ikke deles, hvorfor problemet ikke eksisterer under kapitalfondsejerskabet. 

 

Acharya, Hahn & Kehoe (2013) påviser i deres studie af det aktive ejerskab blandt kapitalfonde, at CEO’er og 

direktører i cirka én tredjedel af alle porteføljeselskaber udskiftes inden for de første 100 dage efter opkøbet. 

Dertil påvises det, at to ud af tre er udskiftet inden for en periode på fire år. Studiet tager udgangspunkt i 

britiske Buyout transaktioner, alle i størrelsen over 100 millioner euro, i perioden 1996 til 2007, hvori 

datasættet udgør 66 porteføljeselskaber. 

 

3.1.2 Medejerskab og incitament 

Kapitalfonden kan mindske principal-agent problemerne og de dertilhørende omkostninger, ved at skabe 

overensstemmelse mellem ejernes og ledelsens interesser. Årsagen hertil er, at dette mindsker behovet for 

kontrol og overvågning af porteføljeselskabet. Dette gøres ved anvendelse af incitamentsskabelse hos ledelsen, 

typisk gennem medejerskab, hvorfor ledelsen ofte kræves at købe en andel egenkapitalen i selskabet, når 

kapitalfonden overtager kontrollen. Ledelsen får dermed, igennem sit medejerskab, en personlig økonomisk 

gevinst, hvis selskabets værdi øges inden exit. Omvendt vil ineffektivitet og svigtende resultater medføre et 

økonomisk tab blandt ledelsen. Medejerskabet giver således ledelsen et betydeligt økonomisk incitament, 

hvilket bør resultere i bedre og mere effektiv operationel drift.40   

 

3.2 Kapitalstruktur 
Kapitalfonde er kendetegnet ved deres anvendelse af betydelig mængde fremmedkapital ved finansiering af 

selskabsopkøb.41 Fremmedkapital udgør således en betydelig del af købesummen ved et opkøb, hvorfor disse 

transaktioner også benævnes et Leveraged Buyout (LBO). Til trods for, at der findes talrige amerikanske studier 

af LBO’er, findes der ingen klar definition på, hvor meget gearing der skal til for, at en transaktion kan 

defineres således. Pindur (2007) vælger derfor at betegne en transaktion som en LBO, når der anvendes mindst 

50% gæld. Dette understøttes af SEC (2001), som formulerer;”if the transaction is 50 percent or more debt 

financed it is probably highly leveraged.”.42 Den aggressive anvendelse af fremmedkapital er ikke uden grund, 

da den har flere positive indvirkninger på porteføljeselskaberne. Dertil har gearingen i porteføljeselskabet en 

betydning for kapitalfondens afkast, hvorfor denne er interesseret i at geare mest muligt, da anvendelse af 

egenkapital mindsker afkastkravet. Årsagen hertil er forskellene i afkastkravet hos de forskellige 

finansieringskilder kapitalfonde anvender. En yderligere uddybelse af dette følger senere i kapitel 4. 

 
40 Smith (1990b) 
41 Cumming (2010) 
42 Pindur (2007) 
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Kapitalstrukturen i porteføljeselskaberne påvirkes af den økonomiske konjunktur og bankernes villighed til at 

bidrage med fremmedkapital.43 Udover anvendelse af covenants og pant i porteføljeselskabets aktiver, skal 

bankernes villighed til at tillade den høje gearing i selskaberne, ses i lyset af, at der typisk er gode forbindelser 

mellem kapitalfond og kreditinstituttet. Kapitalfondenes historiske performance samt netværk blandt bankerne 

er dermed afgørende for deres finansieringsmuligheder. Tillige giver kapitalfondenes kapitaltilsagn mulighed 

for at tilføre kapital, hvis et porteføljeselskab kommer i økonomiske vanskeligheder. Jævnfør Miller & 

Modigliani’s teorier om kapitalstruktur, så øges risikoen for finansiel stress i selskaber ved høj gearing. Deraf 

medfører dette, at afkastkravet til fremmedkapitalen stiger.44 Til trods for dette, udgør den øgede risiko for 

finansiel stress og omkostningerne dertil, som følge af høj gearing, en mindre rolle end ved andre 

ejerskabsformer, da kapitalfonde i kraft af deres tilsagn, kan tilføre yderligere kapital til porteføljeselskabet og 

dermed forhindre finansiel stress.45 Det følger helt naturligt, af kapitalfondes forretningsmodel, at nedbringe 

gælden i porteføljeselskaberne gennem intensiv amortisering via de frie cash flows der generes hvilket, alt 

andet lige, også gør banker mere villige til at stille fremmedkapital til rådighed. Dette understøttes af Cumming 

(2010), som i 2010 præsenterede et studie omkring kapitalstrukturen i forbindelse med danske Buyout opkøb. 

Konklusionen herpå var, at andelen af fremmedkapital ved en Buyout steg kraftigt ved opkøb. Dertil fandt han, 

at andelen af fremmedkapital i de følgende år faldt betydeligt, og allerede efter 3 år var nedbragt til niveauet 

forinden opkøbet fandt sted.46  

 

Figur 6: Historisk udvikling i kapitalstruktur i danske porteføljeselskaber 

 
Kilde: DVCA (2018) & egen tilvirkning 

Note: Figuren tager udgangspunkt i kapitalfondsejede selskabers gennemsnitlige kapitalstruktur på 

købstidspunktet. Der anvendes et uvægtet gennemsnit. 

 
43 DVCA (2016) 
44 Brealey et al., (2017) 
45 Spliid (2014) 
46 Cumming (2010) 
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I figuren ses det, hvordan den gennemsnitlige kapitalstruktur historisk set har udviklet sig på opkøbstidspunktet 

i porteføljeselskaberne. Det ses hvordan den gennemsnitlige andel af egenkapital faktisk oversteg andelen af 

fremmedkapital i årene 2009 og 2010. Dette står i kontrast til perioden forinden, hvor den gennemsnitlige 

andel af fremmedkapital ses at være betydelig større. Det vidner om, at finanskrisen har medført en vis 

tilbageholdenhed hos kreditinstitutterne, der trods kapitalfondenes kapitaltilsagn fra investorer, var mere 

varsomme med at tillade den høje gearing af porteføljeselskaberne. Den gennemsnitlige andel af egenkapital 

toppede i 2010 med hele 64%. Denne udvikling under finanskrisen har været uhensigtsmæssigt for 

kapitalfondene. I figuren ses det endvidere, på den sekundære y-akse, hvordan den historiske udvikling i 

antallet af Buyout er forløbet. Heraf fremgår det, hvordan de forværrede finansieringsmuligheder, alt andet 

lige, har været årsagsvirkende til, at der har været færre opkøb i perioden.  

 

Historisk set har den gennemsnitlige kapitalstruktur dog udviklet sig i en væsentlig mere konservativ retning. 

Garfinkel (1989) & Easterwood et al. (1989) estimerede da den passende andel af fremmedkapital for værende 

i intervallet 80% - 90% i forbindelse med en LBO.47 Gearinger i en sådan grad synes dog ikke længere at være 

gældende, som det også påvises i ovenstående figur 6. Der findes ikke et gearingsniveau hvormed man kan 

sige, at det er den optimale kapitalstruktur for alle selskaber.48 Der findes flere teorier, som forsøger at give sit 

bud på det, men fælles for dem alle er, at ingen af dem har et endeligt facit. Hvordan den optimale 

kapitalstruktur sammensættes, afhænger af flere elementer, herunder porteføljeselskabets karakteristika, 

strategi, branche mm.  

 

I de følgende afsnit vil de primære værdiskabende effekter, som følge af gearing, blive behandlet. I forbindelse 

med dette, inkluderes relevante teorier som et understøttende element. Teorierne vil blive fulgt af en kort og 

præcis beskrivelse af væsentligste pointer. 

 

3.2.1 Skatteskjold 

Renteomkostninger, som opstår i forbindelse med optagelse af fremmedkapital i porteføljeselskaberne, skaber 

et skatteskjold for selskaberne, da de kan fratrække disse renteomkostninger i deres skattepligtige indkomst.49 

Nutidsværdien af skatteskjoldet afhænger af flere elementer herunder selskabsskatteprocenten (𝑇*), renten 

(𝑟-) og størrelsen på virksomhedens rentebærende gæld (𝐷). Dette er beskrevet ved følgende formel:50  

 

𝑃𝑉(𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑘𝑗𝑜𝑙𝑑) =
𝑇* ∗ 𝑟- ∗ 𝐷

𝑟-
= 𝑇*𝐷 

 
47 Pindur (2007) 
48 Petersen & Plenborg (2012) 
49 Dam et al. (2018) 
50 Brealey et al., (2017) 
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Derved opnår kapitalfonde typisk et relativt højt skatteskjold da de, som tidligere beskrevet, gearer deres 

porteføljeselskaber meget i forbindelse med et buyout. Historisk set var både gearingen og selskabsskatten 

højere, hvilket medførte at skatteskjoldet udgjorde en større værdiskabende faktor.51 Ved at minimere 

porteføljeselskabets skattepligtige betalinger, øges afkastet, alt andet lige, til ejerne. Årsagen hertil er at 

skatteskjoldet, som opnås på renteomkostningerne, øger cash flow til hhv. ejerne og kreditorerne.52 

 

Miller & Modigliani (1958), M&M, Proposition I fortæller, at værdien af virksomheden er uafhængig af 

kapitalstrukturen, da værdien afhænger af afkastet på virksomhedens aktiver og deres risiko, og ikke hvordan 

dette finansieres. Teorien er baseret på en række antagelser herunder ingen transaktionsomkostninger, ingen 

selskabsskat, ingen finansielle stressomkostninger og perfekte markeder med fuld information.53 Dertil har 

M&M sidenhen anerkendt i deres teori, at sammensætningen af kapitalstrukturen alligevel kan have en 

betydning, da selskabsskat skaber et skatteskjold som følge af renteomkostninger til fremmedkapitalen, 

hvormed værdien af den gearede virksomhed (𝑉=)	er en funktion af værdien af den ugearede virksomhed (𝑉?) 

samt nutidsværdien af skatteskjoldet (𝑃𝑉(𝑇*𝐷)). Dette forhold er beskrevet ved følgende formel og 

illustrereret nedenstående i figur 7:54 

𝑉= = 𝑉? + 𝑃𝑉(𝑇*𝐷) 

 

Figur 7: M&M Proposition I ved selskabsskat 

 
Kilde: Brealey et al. (2017) & egen tilvirkning 

 

I figur 7 fremgår det, hvordan værdien af den gearede virksomhed (𝑉=) stiger i takt med, at gearingen i 

virksomheden øges. Figuren viser, hvordan forskellen i værdien mellem den ugearede- og gearede virksomhed 

kan forklares af nutidsværdien af skatteskjoldet. Man kunne derfor fristes til at tro, at den optimale 

 
51 Skatteministeriet (2019) 
52 Brealey et al., (2017) 
53 Brealey et al., (2017) 
54 Brealey et al., (2017) 
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kapitalstruktur derved er 100% finansiering ved fremmedkapital, da der således opnås det højest mulige 

skatteskjold. Dette er dog i mellemtiden ikke tilfældet, da M&M Proposition I fejlagtigt ikke medtager 

ulemperne ved de finansielle stressomkostninger som virksomheden oplever, når gearingen bliver tilstrækkelig 

høj. En nærmere uddybelse af finansielle stressomkostninger følger i afsnit 3.2.2.  

 

Kaplan (1989) præsenterede i sit studie en undersøgelse af skatteskjoldet som et værdiskabende redskab. 

Studiet tog udgangspunkt i 76 Buyouts i perioden 1980 til 1986. Han fandt, at skattefordelen som skatteskjoldet 

medførte, repræsenterede en værdi på mellem 21% og 143% af præmien, som kapitalfonden havde betalt for 

porteføljeselskabet til de tidligere aktionærer.55 Dette vidner om, at skatteskjoldet var et yderst lukrativt 

redskab for kapitalfondene i jagten på afkast. Som tidligere beskrevet i afsnit 3.2, er den anvendte gearing 

væsentligt lavere i dag end den var på tidspunktet for dette studie. Dertil er selskabsskatten også væsentligt 

lavere. Det må derfor forventes, at skatteskjoldet næppe udgør en lige så stor værdi i dag som den gjorde 

tidligere. 

 

I Danmark dikterer Selskabsskattelovens §11, herunder §11B og §11C, en række bestemmelser om tynd 

kapitalisering og renteloft. Dette medfører en række begrænsninger på muligheden for at opnå et skattemæssigt 

fradrag på selskabets renteomkostninger.56 Denne lovbestemmelse begrænser altså, alt andet lige, værdien af 

skatteskjoldet for porteføljeselskaberne under visse forudsætninger. Disse omfatter bl.a. krav til størrelsen på 

egenkapital i forhold til gælden samt den forholdsmæssige størrelse mellem renteomkostninger og EBIT i 

regnskabsåret.57 Mere konkret handler tynd kapitalisering i §11 om fradragsbeskæringer i forhold til 

renteudgifter og kurstab på den del af gælden, som overstiger fire gange selskabets egenkapital ved 

indkomstårets udløb. Det beskrives som 4:1 forholdet og omhandler kun kontrolleret gæld der overstiger 10 

mio. kr. Fradragsbeskæringen anvendes udelukkende på den gæld der ville omkvalificeres således at forholdet 

mellem fremmedkapital og egenkapital udgør 4:1. Reglen har til formål at sikre evt. misforhold mellem 

långiver (Moderselskabet) og låntager (Datterselskabet) så der ikke opstår et uforholdsmæssigt stort 

rentefradrag hos låntager. Selskabslovens §§ 11B og 11C omtales i litteraturen som hhv. ’Renteloft’ og ’EBIT-

reglen’. Begge love er tænkt som et værn mod udenlandske kapitalfonde, der opkøber porteføljeselskaber i 

Danmark, hvorefter disse geares, hvilket resultere i fradragsberettiget renteudgifter i Danmark og en 

tilsvarende renteindtægt i udlandet.58 Renteloftet finder anvendelse efter en eventuel fradragsbeskæring jf. tynd 

kapitalisering. Renteloftet omhandler det faktum at rentefradrag ikke overstiger den skattemæssige værdi af 

aktiverne ganget med standardrenten som i 2018 blev opgjort til 2,9%. Undtagelsesvis gives der altid fradrag 

for de nettofinansieringsudgifter der udgør mindre end 21,3 mio. kr. Som supplement til Renteloftet handler 

 
55 Kaplan (1989a) 
56 Skat (2019) 
57 Dam et al. (2018) 
58 Dam et al. (2018) 
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EBIT-reglen om at den skattepligtige indkomst ikke kan gøres mindre end 20% af EBIT ved hjælp af fradrag 

for nettofinansieringsudgifter. Undtagelsesvis gives der ligesom ved Renteloftet altid fradrag for 

nettofinansieringsudgifter på hhv. 21,3 mio.59 Jævnfør afsnit 5.1, så er samtlige porteføljeselskaber i analysen 

danske, hvorfor de alle, som konsekvens heraf, opererer inden for gældende dansk lovgivning. Ovenstående 

bestemmelser påvirker således alle selskaber, hvorfor det ikke har været nødvendigt at foretage yderligere 

korrektioner af regnskaber, da det implicit antages at være indarbejdet heri. Dette studie afgrænser sig, som 

beskrevet i afsnit 1.4, således fra yderligere juridiske diskussioner. Der henvises således til anden relevant 

litteratur på området for yderligere uddybning af disse lovbestemmelser. 

 

3.2.2 Finansielle stressomkostninger 
Når et selskab ikke evner at opfylde dets forpligtelser overfor sine kreditorer, eller har udfordringer hermed, 

anses det for værende finansielt stresset.60 Finansielle stressomkostninger omfatter de omkostninger som et 

selskab oplever i forbindelse, at risikoen for konkurs stiger. Disse omkostninger opdeles i to kategorier af 

omkostninger, hhv. indirekte- og direkte finansielle stressomkostninger.  

 

Indirekte finansielle stressomkostninger relateres til de indirekte omkostninger, som opleves fordi selskabet er 

finansielt stresset. Det kan være, at selskabets leverandører er bekymret for selskabets fortsatte overlevelse 

eller evne til at betale dets indgående kreditaftale, hvorfor leverandørerne enten nægter fortsat at levere til 

selskabet eller sløjfer dets kreditaftale. Selskabets likviditet forværres dermed i en allerede klemt situation. 

Tillige kan det formodes, at kunder bliver bekymrede for at handle med selskabet og derfor vælger 

konkurrenten i stedet. Hermed rammes selskabet på dets omsætning og dermed udsigten til positive frie cash 

flows, hvis formål er at servicere gælden. Internt i selskabet kan disse indirekte omkostninger også opstå. Et 

eksempel herpå er at dets medarbejdere, i frygt for at blive arbejdsløse, vælger at søge job hos andre selskaber. 

Dertil kan det også gøre det praktisk talt umuligt for selskabet at hyre nye medarbejdere.61 Således risikerer 

selskabets at miste menneskelige ressourcer som for mange selskaber er dets vigtigste ”aktiv”.  

 

Direkte finansielle stressomkostninger omfatter de omkostninger, som opstår når selskabet ikke evner at 

opfylde dets forpligtelser overfor kreditorerne.  De direkte omkostninger kan dermed opstå til advokater, 

retssager, revisorer mm. i forbindelse med at kreditorerne overtager selskaber eller der iværksættes en 

restruktureringsproces i forsøget på at redde selskabet. Herudover omfatter det omkostninger i forbindelse 

med, at aktiver likvideres til en værdi, som er mindre end den bogførte værdi.62 

 

 
59 Dam et al. (2018) 
60 Brealey et al. (2017) 
61 Brealey et al. (2017) 
62 Brealey et al. (2017) 
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Trade-off teorien forsøger at forklare det trade-off som er mellem gæld og egenkapital, når man som selskab 

skal sammensætte sin kapitalstruktur. Ligesom M&M anerkender Trade-off teorien, at værdien af den gearede 

virksomhed er en funktion af den ugearede virksomhed og nutidsværdien af skatteskjoldet. Til forskel fra 

M&M anerkender Trade-off teorien derimod også den negative effekt gearingen kan have, når denne bliver 

tilstrækkelig høj og omkostninger ved finansiel stress stiger. Trade-off teorien kan forklares med nedenstående 

formel: 63 

𝑉= = 𝑉? + 𝑃𝑉(𝑇*𝐷) − 𝑃𝑉(𝛿) 

 

Værdien af finansielle stressomkostninger 𝑃𝑉(𝛿) afhænger af risikoen for finansiel stress og størrelse på 

omkostningerne, hvis selskabet ender i finansiel stress. I praksis er både risikoen og størrelsen på finansielle 

stressomkostninger meget svær at estimere da de, som beskrevet ovenfor, omfatter utroligt mange aspekter. 

Ifølge Trade-off teorien, så er den optimale kapitalstruktur den kombination af egenkapital og fremmedkapital, 

hvor den marginale værdistigning fra skatteskjoldet udlignes af den marginale stigning i finansielle 

stressomkostninger:64 

𝑃𝑉(𝑇*𝐷) − 𝑃𝑉(𝛿) = 0 

 

Dette er illustreret i nedenstående figur 8: 

 

Figur 8: Illustration af Trade-off teorien 

 
Kilde: Brealey et al., (2017) & egen tilvirkning 

 

Tillige anerkender Trade-off teorien, i modsætning til M&M, at den optimale kapitalstruktur kan variere 

mellem selskaber og industrier. Selskaber med lav volatilitet i pengestrømme, stort driftsresultat og mange 

 
63 Brealey et al. (2017) 
64 Brealey et al. (2017) 
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materielle aktiver, opnår sin optimale kapitalstruktur ved en høj gearing. Hvorimod selskaber med negative 

driftsresultater, få materielle aktiver og risikobetonede immaterielle aktiver opnår sin optimale kapitalstruktur 

ved en lavere gearing.65 Netop denne beskrivelse af selskaber, som opnår sin optimale kapitalstruktur ved en 

høj gearing, stemmer utroligt godt overens med de karakteristika, som kendetegner kapitalfondes ideelle 

porteføljeselskaber, som tidligere beskrevet i afsnit 2.3. 

 

Konsekvenserne af finansielle stressomkostninger synes at være lavere for de kapitalfondsejede 

porteføljeselskaber ifølge Spliid (2014), som tidligere beskrevet i afsnit 3.2. Dertil finder Jensen (1989), at 

selvom kapitalfondenes porteføljeselskaber hyppigere ender i finansiel stress end børsnoterede selskaber, så 

er omkostningerne herved alligevel lavere for porteføljeselskaberne. De lavere omkostninger forklares ved, at 

kapitalfondene i tilfældet af finansiel stress hurtigere og mere effektivt, i samarbejde med kreditorerne, formår 

at omstrukturere selskabet og overkomme udfordringerne. Årsagen til hyppigere finansiel stress skyldes, at 

selskaber med høj gæld hurtigere når insolvenspunktet, når selskabet taber værdi. Der skal således mindre til 

før kreditorerne skrider ind. Dette forhold er illustreret nedenfor i figur 9, hvor der tages udgangspunkt i hhv. 

det konservativt gearede Selskab A, og selskabet med høj gearing, Selskab B. 

 

Figur 9: Insolvenspunkt ved hhv. traditionelt- og højt gearede selskaber 

 
Kilde: Jensen (1989) & egen tilvirkning 

 
65 Brealey et al. (2017) 
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Ifølge Trade-off teorien følger det deraf så, at kapitalfondsejerskabsformen, alt andet lige medfører, at den 

optimale kapitalstruktur opnås ved et højere gearingsniveau for porteføljeselskaberne end for selskaber under 

andre ejerskabsformer, da man må antage, at de marginale værdistigninger er identiske uanset ejerskabsform. 

Dette vil blive behandlet yderligere i kapitel 8. 

 

3.2.3 Agentomkostninger og det frie cash flow 
Det foretrækkes typisk blandt ledere at lede større selskaber fremfor mindre selskaber, da det anses for værende 

mere prestigefyldt. Ledere har derfor en tilbøjelighed til ’Empire building’, uagtet om det er i aktionærernes 

bedste interesse. Denne tilbøjelighed gør det ligeledes svært for ledere at frasælge dele af deres imperier til 

trods for, at dette er det optimale for aktionærerne.66 Da aktionærerne typisk ikke besidder samme information 

om selskabets beslutningsgrundlag og dets økonomiske situation, som ledelsen gør, opstår der principal-agent 

problemer.  

 

Den asymmetriske information kan ledelsen benytte til egen nyttemaksimering og ofte uden at aktionærerne 

kan gennemskue, hvorvidt selskabet drives optimalt. Asymmetrisk information fører således til principal-agent 

problemer, hvoraf frynsegodeproblemet kan nævnes. Frynsegodeproblemet opstår, når ledelsen tildeler sig 

selv flere frynsegoder, uagtet om det er optimalt for driften i selskabet.67 Sådanne principal-agent problemer, 

medfører ’Agency costs of free cash flow’.68 Disse omkostninger øges i takt med at det frie cash flow og den 

asymmetriske information øges. Ved det frie cash flow, skal forstås det tilbageværende cash flow, efter 

projekter med positiv nettonutidsværdi er finansieret.69 Det frie cash flow skaber det som Jensen (1989) 

beskriver som værende ’the free cash-flow problem’ (FCF), da ledelsens incitament er at anvende FCF til egne 

interesser fx ved at opbygge kontantreserver for således at øge virksomhedens størrelse, hvilket fører til 

’Financial slack’. Financial slack kan være godt i krisetider, men Michael Jensen argumenterer for, at 

uhensigtsmæssigt meget Financial slack hæmmer ledelsens incitament, hvilket påvirker selskabets 

performance negativt. Ligeledes mener han, at ledere af selskaber med rigeligt FCF og unødvendigt Financial 

slack bruger penge på urentable investeringer, hvormed en bedre løsning i stedet ville være at udbetale den 

overskydende likviditet til aktionærerne.70 En måde at løse FCF problemet er således ved at udbetale den 

overskydende likviditet tilbage til aktionærerne gennem udbyttebetalinger eller aktietilbagekøbsprogrammer, 

hvilket dermed giver ledelsen færre penge at råde over. Det betyder, at ledelsen i selskabet må anvende 

kapitalmarkedet til at finansiere selskabets investeringer, hvilket hidfører disciplin hos ledelsen. Problemet 

med denne løsning er dog imidlertid at udbytte- og aktietilbagekøbsprogrammer kan stoppes i fremtiden og 

 
66 Brealey et al. (2017 
67 Andersen & Melander (2007) 
68 Michael Jensen (1986) 
69 Andersen & Melander (2007) 
70 Brealey et al. (2017) 
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dermed mangler man ’commitment’ fra ledelsens side. Dette problem løser den høje gearing i selskabets 

kapitalstruktur, da ved optagelse af større gæld forpligter selskabet sig samtidig til at bruge fremtidig FCF, på 

at servicere gælden i form af rente og afdrag, og således fungerer gælden som et disciplinerende værktøj 

overfor ledelsen.71 Ovenstående afsnit er et eksempel på den afsmittende effekt den finansielle værdiskabelse 

fra gearingen på den governance ændring kapitalfonde skaber.  

 

Det er tidligere beskrevet i afsnit 3.2.3, hvordan der opstår agentomkostninger i forbindelse Principal-agent 

problemer i porteføljeselskaberne og hvorledes kapitalfonde søger at minimere disse gennem 

incitamentsskabelse og overvågning. Denne målsætning hjælpes på vej af den høje gældsætning, som hidfører 

endnu et aktivt kontrolorgan, kreditorerne, som overvåger ledelsen. De vil sikre sig mod dårlig ledelse samt at 

der foretages uhensigtsmæssigt risikofyldte investeringer efter de har stillet fremmedkapitalen til rådighed. 

Dette gøres gennem kontroller som udføres indtil kreditorerne, kan fastlægge at selskabet kan tilbagebetale 

sine forpligtelser. Da ledelsen i LBO’s almindeligvis bliver medejere, og som et resultat af en høj gearing 

opnår ledelsen en betydelig ejerandel i porteføljeselskabet, hvilket giver ledelsen et incitament til asset 

substitution. Ved asset substitution overføres værdi fra kreditorerne til aktionærerne, da selskabet optager gæld 

baseret på en relativ lav risikoprofil, hvorefter risikoprofilen øges, når gælden er stiftet. I tilfældet af at de mere 

risikobetonede projekter resulterer i afkast gavner dette selskabets aktionærer, mens kreditorerne udelukkende 

bliver betalt den på forhånd, aftalte rente uagtet udfaldet af de risikobetonede projekter. Således står 

kreditorerne således i en loss-loss situation, hvor de påtager sig mere risiko end først antaget, hvilket betyder 

større chance for misligholdelse af aftalen og selv hvis udfaldene i de risikobetonede projekterne ville gå 

selskabets vej foreligger gevinsten aktionærerne og ligeledes ledelsen. Det kræver således streng kontrol fra 

kreditors side at modvirke dette.72 I LBO-sammenhænge viser studier dog, at asset substitution ikke er et stort 

problem eftersom kreditorerne ses som en aktiv part og derfor ønsker kapitalfondene ikke at ledelsen benytter 

denne mulighed samtidig med, at der også covenants mv.73 Således kontrolleres ledelsen både af kreditorer og 

af ejere, hvilket gør det svært for ledelsen at nyttemaksimere på ejere og kreditors bekostning. Udgangspunktet 

er at børsnoteret selskaber har samme mulighed, men som nævnt tidligere ønsker ledelsen ikke at påtage sig 

den øgede risiko, hvilket giver dem et incitament til at bekæmpe dette.  

 

3.3 Operationelle forbedringer 
Operationelle forbedringer udgør, som tidligere beskrevet, en større og større andel af den samlede 

værdiskabelse i porteføljeselskaber. Redskaberne som kapitalfondene anvender, til at sikre operationelle 

forbedringer spænder vidt, men kan overordnet set opdeles i hhv. Driftsmæssig effektivisering & udvikling og  

 
71 Michael Jensen (1989) 
72 Andersen & Melander (2007) 
73 Leland (1998), Adler & Ribstein (1999) samt Andrade & Kaplan (1998) 
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Strategiske tiltag. Disse kategorier vil blive uddybet yderligere i følgende afsnit. 

3.3.1 Driftsmæssig effektivisering & udvikling 
Kapitalfonden søger at skabe værdi i porteføljeselskabet gennem driftsmæssige effektiviseringer og udvikling 

heraf. Eksempler på sådanne initiativer kan være omsætningsvækst, reduktion af omkostninger samt mere 

effektiv udnyttelse af aktiver og styring af arbejdskapitalen. Konkrete tiltag, hvorigennem sådanne initiativer 

gennemføres, er outsourcing af IT- eller marketingskompetencer, færre frynsegoder, medarbejderreduktioner, 

produktionsoptimering, genforhandling af leverandør- og kundeaftaler, bedre lagerstyring mm.74  

Værdiskabelsen som følge heraf, kan måles på mange måder, hvoraf nogle er mere hensigtsmæssige end andre. 

Deraf måles værdiskabelsen ofte ud fra nogle bestemte rentabilitetsmål. Dette vil blive behandlet yderligere i 

kapitel 4.  

 

Med udgangspunkt i litteraturen på området af Daniel Pindur (2007), kan ovenstående værdiskabelse opdeles 

i tre overordnede kategorier af driftsmæssig effektivisering & udvikling, hhv. Profitabilitet, Produktivitet og 

Vækst. Denne opdeling understøttes af Brigl, Nowotnik, Pelisari, Rose & Zwillenberg (2012), som i sit studie 

af Private Equity, beskriver hvordan kapitalfonde, udover brug af vækst, søger at skabe værdi i 

porteføljeselskaber gennem forbedringer af produktivitet og profitabiliteten. Dertil konkluderes det, at 

udvikling i profitabiliteten reelt set er den sikreste måde hvorpå, man kan sige, at der er skabt egentlig  

værdiforøgelse. 

3.3.2 Strategiske tiltag 
Kapitalfonde segmenterer sig, som tidligere beskrevet i kapitel 2, inden for bestemte industrier og størrelser af 

porteføljeselskaber. Dertil specialiserer kapitalfonde sig typisk inden for én eller flere former af 

strategitilgange, som denne således screener og udvælger opkøbskandidater ud fra. Endvidere investerer en 

kapitalfond ud fra en på forhånd nøje planlagt investeringsstrategi, som typisk definerer hvilken risiko, 

livscyklus mm., som der må investeres i. Alt dette tillader kapitalfonde at kunne sikre højt afkast til sine 

investorer gennem deres strategiske ekspertise, specifikke branche- og operationelle erfaring. Fondenes midler 

kaldes, i forlængelse heraf, for ”klog kapital”.75 Nedenfor er oplistet en oversigt en de primære strategier, 

hvormed kapitalfonde opnår operationelle forbedringer ud fra. 

 

  

 
74 Smith (1990b) 
75 DVCA (2016) 
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Tabel 2: Oversigt over strategisk tilgang i opkøbte porteføljeselskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Fælles for alle ovenstående strategiske tilgange er, at de har til formål at øge værdien af porteføljeselskabet til 

fordel for investorerne i kapitalfonden. Derimod adskiller selskaber som opkøbes med behov for at lave en 

turnaround sig fra de øvrige, da disse typisk er kendetegnet ved ustabile cash flows og negativ drift. Disse 

selskaber identificeres således ikke som et typisk porteføljeselskab jævnfør afsnit 2.3. Til trods for dette ses 

det alligevel, at kapitalfonde opkøber sådanne selskaber. 

 

Det strategiske aspekt, ved et opkøb, er således afgørende for, hvorvidt kapitalfonden senere hen kan lave et 

succesfuldt exit. Det danner grundlag for fondens muligheder for at kunne udvælge opkøbskandidater, som 

passer ind i kapitalfondens ekspertiseområde og investeringsstrategi, hvormed der kan tilvejebringes klog 

kapital til gennemførelse af operationelle forbedringer gennem de driftsmæssige effektiviseringer og 

udviklinger. 
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Kapitel 4 – Økonomisk værdiskabelse 
Kapitalfondenes operationelle formål er at skabe økonomisk værdi i deres porteføljeselskaber, og derigennem 

generere et afkast til investorerne ved et senere frasalg eller børsnotering. Ved at generere et positiv afkast 

sikres ikke blot tilfredse investorer, men også øget sandsynlighed for fremtidige kapitaltilsagn. I forannævnte 

kapitel 3 beskrives det, hvordan den økonomiske værdi skabes gennem en bred vifte af processor og strategier. 

Eftersom værdiskabelsen sjældent kan spores tilbage til blot én kilde, er der behov for at definere et entydigt 

mål for den samlede værdi der er genereret i det enkelte porteføljeselskab. Sædvanligvis udmøntes selskabers 

værdiskabelse i aktiekursen. Dette er imidlertid ikke muligt for kapitalfondenes unoterede porteføljeselskaber, 

hvorfor estimeringen af deres værdiskabelse også er forbundet med en vis usikkerhed. Dette kompliceres 

yderligere ved, at kapitalfonde meget sjældent offentliggøre nærmere oplysninger vedrørende deres afkast eller 

købs- og salgspriser for porteføljeselskaberne. Værdiskabelse skal således estimeres på anden vis gennem 

offentligt tilgængeligt materiale, hvorved det synes nærliggende at anvende porteføljeselskabernes 

årsregnskaber til formålet, trods de implikationer det medfører. Indeværende kapitel har således til formål at 

operationalisere begrebet økonomisk værdiskabelse samt definere hvorledes det i denne afhandling defineres 

i den videre analyse. I nedenstående afsnit følger en behandling af de overvejelser, som er knyttet til hvorvidt 

værdiskabelse bør måles via. regnskabsbaserede- eller pengestrømsbaserede resultatmål. 

 

Hvorvidt regnskabsbaserede- eller pengestrømsbaserede resultatmål er det bedst egnede estimat for 

indtjeningsevnen, er en diskussion, som blandt forskere og praktikere, skaber uoverensstemmende 

synspunkter. Fortalere for pengestrømsbaserede resultatmål har med argumenter såsom, at regnskabsbaserede 

resultatmål er ’manipulerbare’ og ’historisk orienteret’ fremført synspunktet, at pengestrømsbaserede 

resultatmål dermed er overlegent, når det gælder måling af indtjeningsevnen. Disse fortalere opfatter 

pengestrømme som værende objektive samt ikke manipulerbare og Copeland m.fl. (2000) udtrykker at ”Cash 

is King”.76 Således advokerer de for anvendelse af pengestrømsbaserede resultatmål til måling af 

værdiskabelsen i selskabet.  

 

Petersen & Plenborg (2005) argumenterer for væsentligheden af at skelne mellem kortsigt og langsigt når hhv. 

regnskabsbaserede- og pengestrømsbaserede resultatmål sammenlignes. Af netop denne årsag kritiseres 

Copeland m.fl. (2000), da de beskæftiger sig med måling af shareholder value creation, værdiskabelsen i et 

selskab. Petersen & Plenborg (2005) argumenterer for, at den pengestrømsbaserede metode er et fremadrettet 

og flerperiodisk resultatmål. Shareholder Value Added (SVA) fremstår deraf som det overlegne resultatmål på 

lang sigt, i forhold til de en-periodiske og bagudrettede regnskabsbaserede resultatmål, såsom 

afkastningsgraden med flere. Til trods herfor, advokerer Copeland m.fl. (2000) for pengestrømstilgangen på 

 
76 Petersen & Plenborg (2005) 
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bekostning af de en-periodiske regnskabsbaserede resultatmål, der modsat pengestrømstilgangen ikke sigter 

efter at måle indtjeningsevnen over hele selskabets levetid. Både de regnskabsbaserede- og 

pengestrømsbaserede resultatmål besidder således hhv. fordele og ulemper, hvilket synliggør hvorfor der 

eksisterer divergerende konklusioner på området. Kritikken af de regnskabsbaserede resultatmål kan generelt 

opsummeres til følgende:  

- Periodiseringsproblematikken 

o Arbitrær omkostningsallokering/regnskabsmæssigt skøn 

o Alternative regnskabsprincipper 

- Tidsværdien af penge ignoreres 

- Visse investeringer indregnes ikke i balancen 

Hvorimod kritikken af pengestrømsbaserede resultatmål generelt kan opsummeres til følgende:  

- Manglende hensyntagen til uafsluttede handlingskæder ved periodeskift 

- Pengestrømme kan manipuleres 

I forlængelse af den manglende konsensus på området, inddrages øvrige studier som understøttende argument 

for valget af resultatmål. Disse studier tager udgangspunkt informationsværdien af resultatmålet, hvor denne 

sættes lig indtjeningsevnen. Det betyder, at når resultatmålet har en informationsværdi for investorerne kan 

resultatmålet måle den fuldkomne indtjeningsevnen eller dele heraf. Disse studier omfatter Dechow (1994), 

Ali & Pope (1995) samt Plenborg (1996) og illustrerer alle, at regnskabsbaserede resultatmål er relativt mere 

informative fremfor pengestrømsbaserede resultatmål. I nedenstående illustrationer ses forklaringsgraden af 

udvalgte resultatmål på målingen af indtjeningsevnen.  

 

Figur 10: Informationsværdien baseret på resultatmål  

 
Kilde: Petersen et al. (2017) & egen tilvirkning 

 

Figurerne illustrerer sammenhængen mellem aktieafkastet og de respektive resultatmål. I figuren ses det, 

hvordan Free Cash Flow (FCF) ingen informationsværdi har på aktieafkastet, hvorfor pengestrømsbaserede 

resultatmål fravælges til fordel for regnskabsbaserede til måling af indtjeningsevne. Aktieafkastet kan fortolkes 
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som værende Shareholder Value, eftersom det er et udtryk, som kan oversættes til ”værdi for aktionærerne”. 

Hvor dygtig et selskab er til at genere shareholder value udtrykker således selskabets dygtighed til at genere 

værdi for aktionærerne. I det følgende afsnit følger en behandling af de overvejelser, der er forbundet med 

valget af regnskabsbaseret resultatmål, til målingen af den økonomiske værdiskabelse i porteføljeselskaber. 

Dertil bestemmes det, hvorledes udvalgte resultatmål anvendes i den videre analyse af værdiskabelsen.  

 

4.1 Economic Value Added 
Economic Value Added (EVA) er defineret som resultatet efter aflønningen af alle interessenter, herunder 

långivere og ejere.77 Det er en bred anerkendt betegnelse for den indtjening, som et selskab har skabt under 

hensyntagen til alle omkostninger. EVA anvendes derfor synonymt med residualindkomst og overnormalt 

afkast. EVA blev introduceret og udbredt af konsulentfirmaet Stern Stewart, hvorimod begrebet 

residualindkomst har eksisteret i længere tid. Andre konsulentfirmaer har deres egne versioner af 

residualindkomst, eksempelvis anvender McKinsey & Company Economic Profit (EP).78 EVA er således blot 

en betegnelse, ud af flere, hvormed den økonomiske værdi, som er blevet skabt til aktionærerne (Shareholder 

Value), måles. I børsnoterede selskaber vil Shareholder Value sædvanligt omtales som de eventuelle 

kursstigninger samt udbytter som investorerne modtager i ejerskabsperioden. Problemet med denne tolkning 

af Shareholder Value er at den, modsat EVA, ikke tilgodeser forrentningskravet til den investerede kapital - 

kapitalomkostningerne.79 Af disse årsager anvendes EVA synonymt med Shareholder Value Added (SVA) 

eftersom nøgletallet inkluderer kapitalomkostningen, hvormed der, alt andet lige, således reelt genereres 

Shareholder Value, hvis denne overstiges. Givet denne antagelse, defineres EVA som et mål for økonomisk 

værdiskabelse, da et EVA positivt, alt andet lige, må resultere i en stigende markedsværdi af selskabet til gode 

for aktionærer. Beregningen af EVA omfatter både selskabets indtjente- og påkrævede indkomst, hvor den 

indtjente indkomst defineres som det driftsmæssige resultat efter skat (NOPAT), imens den påkrævede 

indkomst er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostningers (WACC) effekt på den investerede kapital. 

Formelt kan EVA opstilles på følgende måde:80 

 
(1)		𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 −𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	 

 

Alternativt kan EVA bestemmes ved en anden udgave af ovenstående formel, hvor beregningen i stedet baseres 

på afkastet af den investerede kapital (ROIC) samt de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). 

På denne måde opstår der et såkaldt spread, mellem ROIC og WACC, som benyttes til at bestemme hvorvidt 

 
77 Petersen et al. (2017) 
78 Brealey et al. (2017) 
79 Møller & Nielsen (2004) 
80 Brealey et al. (2017) 
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der er skabt EVA, hvilket efterfølgende ganges på den investerede kapital for at afgøre om selskabet har 

genereret økonomisk værdi for ejerne:81 

 
(2)		𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 −𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	 

 

Ovenstående definition illustrerer, at ROIC skal overstige WACC (ROIC > WACC) før det er muligt at skabe 

positiv EVA og dermed øge værdien af selskabet. Definitionen illustrer ligeledes, at såfremt ROIC er mindre 

end WACC (ROIC < WACC), så bevirker det til en negativ EVA, hvilket således medfører til ødelæggelse af 

selskabets værdi. Indtræffer det at ROIC og WACC er identiske (ROIC = WACC) opstår der ingen 

værdiskabelse, men ej heller værdiødelæggelse, eftersom EVA vil være lig nul. Ifølge Stewart (1991) kan EVA 

forøges gennem følgende fire metoder:82 

(i) Ved at øge afkastet uden at binde yderligere kapital eller udnytte den allerede investerede kapital bedre 

(ii) Ved at optimere kapitalstrukturen således, at kapitalomkostningerne minimeres. 

(iii) Ved at investere yderligere kapital i lønsomme projekter, hvor afkastet overstiger kapitalomkostningen 

(iv) Ved at likvidere kapital fra ulønsomme forretningsområder mm., hvor afkastet er utilstrækkeligt.  

 

Ovenstående forhold er selvsagt enklere at tydeliggøre teoretisk end at gennemføre i praksis, fordi der er 

interne sammenhænge, som forårsager ”spill-over” og derfor påvirker den egentlige effekt. Det handler således 

om at finde den rette balance, hvormed effekten maksimeres. Metode (i) beskæftiger sig med forholdet mellem 

indtægter og omkostninger. Værdiskabelsen genereres ved driftsmæssige effektiviseringer, såsom reduktioner 

af omkostninger eller forøgelse af omsætningen. Ydermere kan en mere effektiv udnyttelse af selskabets 

aktiver samt bedre styring af arbejdskapitalen påvirke værdiskabelsen positivt, som beskrevet i afsnit 3.3. 

Kapitalfondene ønsker gennem diverse driftsmæssige tiltag at forbedre driften, da sådanne forbedringer, alt 

andet lige, resulterer i en højere værdi af porteføljeselskabet. Processerne til at forbedre driften er 

sammenfaldende med de to komponenter som ROIC er et produkt af. Disse komponenter består af hhv. 

Overskudsgraden (OG) og omsætningshastigheden af den investerede kapital (’AOH’). En nærmere uddybelse 

heraf følger i afsnit 4.2. Metode (ii) hvormed økonomisk værdi genereres, beskæftiger sig med 

kapitalomkostningen og hvordan denne kan struktureres således at denne minimeres. I afsnit 3.2 illustreres det 

hvordan fremmedkapital påvirker selskabets værdi jf. hhv. M&M proposition I samt Trade-off teorien. Uagtet 

hvilken teori, som vurderes mest valid, bevidner begge om at øget brug af fremmedkapital teoretisk set øger 

værdien af selskabet under de angivne forudsætninger. Årsagen hertil er, at man ved øget anvendelse af 

fremmedkapital opnår et højere skatteskjold på sin gæld, hvilket mindsker forrentningskrav hos långiver efter 

skat. Kapitalomkostningen defineres som et vægtet gennemsnit mellem selskabets finansieringskilder, hvilke 

 
81 Petersen & Plenborg (2012) 
82 Stewart (1991) 
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typisk omfatter ejerne og långivere. Långivere har typisk et lavere forrentningskrav end ejerne, som beskrevet 

i afsnit 2.2, da disse går forud for øvrige kapitalindskydere jævnfør den prioriterede rækkefølge. Endvidere 

søger kapitalfondene at minimere kapitalomkostningerne ved at skabe lukrative finansieringsmuligheder 

gennem brug af deres brede netværk og tætte samarbejde med kreditinstitutterne. Forannævnte komponenter 

indgår i formlen for WACC, hvilket der følger en nærmere uddybelse af i afsnit 4.3. Metode (iii) og metode 

(iv) til at generere økonomisk værdi jævnfør EVA, består af hhv. investering i rentable projekter samt frasalg 

af urentable projekter. Det er blandt kapitalfonde udbredt at foretage sådanne tiltag, da de tilvejebringer klog 

kapital, når de ved opkøb af et selskab eksekverer på en nøje tilrettelagt strategi jf. afsnit 3.3. 

 

På baggrund af ovenstående overvejelser omkring de fire metoder, hvormed der kan genereres EVA, vil 

udgangspunktet for analysen være den sidstnævnte formel (2) for EVA. Anvendelsen af denne definition 

muliggør en opsplitning mellem hhv. finansielle- og operationelle forhold, hvormed særskilte analyser af 

ROIC og WACC kan foretages parallelt. En central fordel ved EVA som performancemål er, at nøgletallet, 

som tidligere beskrevet, både anerkender driftsaspektet- samt det finansielle aspekt. Det er konsistent med 

værdiskabelsen i selskabet, da den residuale indkomst ikke opnås før samtlige interessenter er blevet 

kompenseret for deres tilførte kapital. Dertil anerkender EVA, gennem beregningen af WACC, den risiko, 

hvormed kapitalindskyderne skal kompenseres for at stille risikovillig kapital til rådighed jf. deres afkastkrav. 

Uddybning af dette følger i afsnit 4.3. Dertil kommer det, at det er relativt let at kommunikere og forstå, hvorfor 

det også ofte bruges som performancemål i bonusaflønningsaftaler til direktions- og bestyrelsesmedlemmer. 

Petersen og Plenborg (2012) beskriver EVA som værende det bedste vurderingsgrundlag for værdiskabelse. 

Af disse årsager synes EVA derfor yderst interessant at anvende til en analyse af den samlede økonomiske 

værdiskabelse i kapitalfondenes porteføljeselskaber. 

 

Figur 11: EVA’s effekt på markedsværdien  

 
Kilde: Petersen et al. (2017) og egen tilvirkning 
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Ovenstående figur illustrerer, hvordan markedsværdien for et selskab påvirkes af forventningerne til fremtidige 

EVA. Hvis EVA forventes positive, vil selskabet genere Market Value added (MVA) og således vil kurs/indre 

værdi (K/IV) være større end 1. MVA er forskellen mellem egenkapitalens bogførte værdi og egenkapitalens 

markedsværdi. I kontrast hertil, ødelægges økonomisk værdi i selskabet, hvis EVA forventes negativ. EVA er 

således særdeles tæt knyttet til værdiskabelsen, og anses derfor som værende et af de bedste performancemål 

til at vurdere selskabets evne til at generere markedsværdi. Stewart (1991) finder i sin regressionsanalyse en 

forklaringsgrad på 97% mellem udviklingen i EVA og MVA. Således næsten en perfekt sammenhæng mellem 

ændringer i de to nøgletal. Forudsætningerne i denne regressionsanalyse synes dog næppe at have hold i 

virkeligheden, da EVA også har sine ulemper jf. afsnit 4.1.1, hvormed en forklaringsgrad i en sådan størrelse 

synes urealistisk. Til sammenligning fandt O’Byrne (1996) i sin regressionsanalyse af performancemål, 

herunder EVA, ligeledes dette som værende det klart bedste mål for værdiskabelsen, dog i stedet med en 

forklaringsgrad på 56% mellem ændringer i EVA og markedsværdien.83 Til sammenligning forklarede det 

pengestrømsbaserede resultatmål, FCF, mindre end 1%. Da porteføljeselskaber er unoterede, gøres det 

vanskeligere at sammenligne porteføljeselskabernes performance med deres børsnoterede peers. I fraværet af 

en offentligt tilgængelig aktiekursudvikling i porteføljeselskaberne, da vil EVA alt andet lige være det bedste  

performancemål til sammenligning mod kursudviklingen på aktiemarkedet. 

4.1.1 Ulemper ved EVA 
Til trods for, at EVA er bredt anerkendt for værende det bedste redskab til måling af den økonomiske 

værdiskabelse, besidder EVA alligevel en række uhensigtsmæssige karakteristika, som giver anledning til 

nogle overvejelser heraf, hvilke behandles i følgende afsnit. Disse overvejelser vil således også indgå i 

vurderingen af analysens resultater ved anvendelse af porteføljeselskabernes EVA.  

 

EVA er afhængig af anvendt regnskabspraksis, hvilket kan variere fra selskab til selskab. Dette betyder, at 

forskellige regnskabsposter kan være klassificeret forskelligt afhængigt af porteføljeselskabets 

regnskabspraksis, hvilket bestemmes af ledelsen. Denne problematik tages der i denne afhandling imidlertid 

højde for, ved at foretage eventuelle korrektioner ved ændringer af regnskabspraksis gennem analyseperioden, 

således at der sikres sammenlignelighed mellem porteføljeselskaberne, som indgår i analysen. I afsnit 5.4 

følger uddybende behandling af dette aspekt. Ydermere viser det sig i praksis, at der typisk opstår en række 

udfordringer i forbindelse med estimering af diverse komponenter i WACC, da der sjældent foreligger præcise 

markedsdata herfor. Således vil de estimerede WACC-værdier være genstand for en række nødvendige 

antagelser, som fælles for dem alle, beror på velovervejede og saglige estimeringer. I afsnit 4.3 følger en 

behandling af hvilke overvejelser der ligger til grund for de anvendte estimeringer ved udarbejdelsen af 

WACC. Endvidere inddrager EVA indirekte den konjunkturmæssige udvikling samt øvrige makroøkonomiske 

 
83 O’Byrne (1996) 
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forhold, som eventuelt måtte have indflydelse på porteføljeselskabernes driftsmæssige rentabilitet, 

kapitalfremskaffelse mm. Dette medfører, at selskaber der egentlig drives fornuftigt på lang sigt, kan have lav- 

eller ligefrem negativ EVA, som følge eksterne makroøkonomiske forhold. 

 

Ydermere er EVA baseret på den historiske indtjening, hvorfor der dermed ikke tages højde for fremtidige 

resultater. Dette problem omtaler Petersen & Plenborg (2012) som værende ”horisontproblemet”. Problemet 

opstår, fordi EVA udelukkende er baseret på resultaterne i det indeværende regnskabsår, hvilket betyder, at 

EVA ikke indregner effekten af årets handlinger og beslutninger, som strækker sig over flere perioder. Der 

kan således være periodiske forhold, som har en negativ indflydelse på EVA i de enkelte analyseår, men som 

senere afstedkommer økonomisk profit.  

 

På baggrund af ovenstående behandling af EVA og overvejelserne forbundet hermed, anvendes EVA som mål 

for den samlede økonomiske værdiskabelse. I de følgende afsnit dekomponeres EVA yderligere i de tre 

delkomponenter fra den anvendte definition af EVA jf. formel (2), hvor disse behandles enkeltvis. Dette 

ledsages af en kort introduktion til de senere delanalyser af den hhv. operationelle- og finansielle 

værdiskabelse. 

 

4.1.2 Dekomponering af EVA 

Ved udregningen af EVA, jævnfør tidligere formel (2), forudsætter det kendskab til ROIC, WACC og 

Investeret kapital. Fælles for disse nøgletal er, at de alle er et produkt af en række forudsætninger, estimeringer 

eller regnskabsmæssig metode. Det er derfor utrolig vigtigt at klarlægge fremgangsmåden, hvormed 

beregningerne udføres.  

 

4.2. Return On Invested Capital 
Return On Invested Capital (ROIC) er det engelske udtryk for afkastningsgraden, hvorfor det i denne 

afhandling anvendes som synonym herfor. Afkastningsgraden udtrykker selskabets forrentning af den 

investerede kapital i procent. Nøgletallet er således det overordnede rentabilitetsmål for selskabets 

operationelle drift. I værdiansættelsesmæssige sammenhænge er afkastningsgraden vigtig, da en højere 

afkastningsgrad, alt andet lige, resulterer i en større selskabsværdi.84 Jævnfør forannævnte definition af EVA, 

ses det, at ROIC er yderst afgørende for værdiskabelse. Ved at maksimere denne, kan kapitalfondene, alt andet 

lige, øget porteføljeselskabernes værdi. ROIC kan opgøres på flere måder, herunder både før og efter skat. 

 
84 Petersen & Plenborg (2005) 
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Ligesom ved udregningen af EVA, så har valget mellem beregningsmetoderne imidlertid ingen indflydelse på 

resultatet. Til udregningen af EVA opgøres ROIC efter skat, hvilket afføder følgende definitioner:85     

 

𝑅𝑂𝐼𝐶QRSTU	VWXS =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ 100 

𝑅𝑂𝐼𝐶QRSTU	VWXS = 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑂𝐺)QRSTU\WXS ∗ 𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑	𝑎𝑓	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

Hvoraf nedenstående af de to definitioner anvendes i denne afhandling. Årsagen hertil er, at dette gør det 

muligt at foretage en yderligere dekomponering af ROIC således, at det kan udledes hvorvidt afkastet af den 

investererede kapital drives af hhv. ændringer i indtægts-/omkostningsforholdet (Overskudsgraden) eller bedre 

udnyttelse af den investerede kapital. De skattemæssige overvejelser, som er gjort i forhold til ROIC, beskrives 

yderligere i afsnit 4.3.3. ROIC kan, som tidligere nævnt, også opgøres før skat. I den forbindelse opgøres det 

ved følgende definitioner:  

 

𝑅𝑂𝐼𝐶aøU	VWXS =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ 100 

𝑅𝑂𝐼𝐶aøU	VWXS = 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑂𝐺)aøU	VWXS ∗ 𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑	𝑎𝑓	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

Foruden anvendelse af ROIC efter skat, til at opgøre EVA, så anvendes nøgletallet tillige før skat i en anden 

sammenhæng. I afsnit 4.3.2 følger en behandling af, hvordan ROIC før skat anvendes til estimeringen af 

porteføljeselskabernes syntetiske credit ratings gennem eksplicitte rating kriterier. 

 

Udgangspunktet er, at en positiv udvikling i ROIC, alt andet lige, fører til en positiv udvikling i værdien af 

selskabet. I praksis eksisterer dog alternative årsager der fører til ændringer i ROIC, hvilket kan medføre 

fejltolkninger af nøgletallet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at ændringen af nøgletallet reelt kan 

tilskrives forbedringer af den driftsmæssige rentabilitet i selskabet og ikke blot skyldes en ændring af 

selskabets regnskabspraksis mv. Ved ændringer i regnskabspraksis, er der vigtigt at korrigere for disse for at 

sikre identiske regnskabspraksis over tid og på tværs af selskaber. Årsagen hertil er at sikre at eventuelle 

ændringer i ROIC ikke tilskrives de anvendte regnskabsprincipper, men derimod tilskrives den underliggende 

rentabilitet i driften. Eksempelvis opfordrer Stewart (1991) op mod 168 korrektioner i sin oprindelige 

udformning omkring EVA, når det officielle årsregnskab skal anvendes til performancemåling. Dertil kan 

aktivernes levetid, ligesom ændringer i regnskabspraksis, påvirke ROIC. Årsregnskabsloven foreskriver, at 

anlægsaktiver med begrænset levetid skal mindskes med afskrivninger således, at der sker en systematisk 

afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Hverken årsregnskabsloven eller danske regnskabsvejledninger 

 
85 Petersen et al. (2017) 
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giver et bud på, hvilken afskrivningsmetode, som selskaberne bør anvende. De kræver blot, at der afskrives 

systematisk.86 Der findes imidlertid flere forskellige afskrivningsmetoder, hvoraf de typiske er linenære- og 

degressive afskrivninger herunder saldometoden. Der sondres yderligere mellem liberalt, konservativt og 

neutral afskrivningspolitik. Har selskabets aktiver en gennemsnitlig levetid der er markant længere end 

konkurrenterne kan dette være et udtryk for en liberal afskrivningspolitik og vice versa. Afskrivningspolitikken 

påvirker ROIC således at ved konservativ afskrivningspolitik overvurderes ROIC, mens liberal 

afskrivningspolitik undervurdere ROIC. Derimod giver høje afskrivning lavere skattemæssige betalinger, 

hvilket foranlediger højere frie cash flow, som kan anvendes til servicering gæld. Konsekvensligt kunne dette 

antyde, at kapitalfonde typisk ville gøre brug af mere aggressive afskrivningspolitikker i deres 

porteføljeselskaber. 

 

I forlængelse af dekomponeringen af EVA, muliggøres det, at der foruden den samlede analyse af den 

økonomiske værdiskabelse ved EVA, tillige foretages en selvstændig delanalyse af, hvorvidt kapitalfonde 

formår at skabe signifikante forbedringer af den operationelle rentabilitet i deres porteføljeselskaber, defineret 

som ROIC. Denne delanalyse foretages ved at sammenholde porteføljeselskabernes udvikling i ROIC med en 

relevant referencegruppe. Overvejelser og valg af referencegruppe uddybes i afsnit 5.2. Ved at der foretages 

delanalyser af de underliggende komponenter af EVA, fremhæves det tillige, hvad der er den primære driver 

for den samlede økonomiske værdiskabelse. 

 

4.2.1 Dekomponeringen af ROIC  

Den anvendte definition af ROIC tillader, som tidligere beskrevet, at der kan foretages yderligere 

dekomponering af nøgletallet. Ved at gøre dette fremhæves nøgletallene, overskudsgraden og 

omsætningshastigheden af den investerede kapital. I princippet kan der herfra foretages yderligere 

dekomponering såfremt det måtte skabe værdi for en videre analyse. Dette vurderes dog ikke at være tilfældet 

i denne sammenhæng. I nedenstående illustration ses det, hvorledes ROIC kan dekomponeres jævnfør Du 

Pont-modellen.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
86 Petersen & Plenborg (2005) 
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Figur 12: Dekomponering af ROIC – Du Pont-modellen 

 
Kilde: Petersen & Plenborg (2005) & egen tilvirkning 

 

Overskudsgraden repræsenterer indtægts-/omkostningsforholdet og viser således det procentvise resultat af 

den primære drift i forhold til nettoomsætningen. Opgøres nøgletallet før skat er dette identisk med EBIT-

marginen, hvorimod ved opgørelse efter skat skal udelukkende driftsrelaterede skattebetalinger fratrækkes. 

Dette afføder følgende definitioner:87 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛aøU\WXS =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛QRSTU\WXS =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Den anden komponent i definitionen af ROIC er omsætningshastigheden af den investerede kapital. Dette 

nøgletal viser hvor effektivt selskabet udnytter den investerede kapital. Nedenstående definition anvendes: 

  

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑	𝑎𝑓	𝑑𝑒𝑛	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 
Ovenstående nøgletal er et produkt af den regnskabsmæssige metode, som anvendes til at opgøre hhv. EBIT, 

NOPAT og Investeret kapital. Udvalgte regnskabsposter giver anledning til overvejelser omkring, hvorledes 

 
87 Petersen et al. (2017) 
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de bør behandles. Dertil beror nøgletallene på den analytiske resultatopgørelse samt balance, hvorfor måden 

hvorpå reformuleringer af regnskaber foretages ligeledes er af enorm betydning. I afsnit 5.4 følger en 

uddybende behandling af dette. 

 
4.3 Weighted Average Cost of Capital 
Weighted Average Cost of Capital (WACC) repræsenterer virksomhedens vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger. WACC tager således højde for både egen- og fremmedkapitalens afkastkrav i forhold til 

en vægtning af selskabets kapitalstruktur. Det skal således ses som det overordnede afkastkrav, som stilles til 

afkastet af aktiverne i selskabet for at dette kan bibeholde dets værdi, jævnfør forannævnte definition af EVA. 

WACC kan både opgøres før og efter skat, men anvendes i denne sammenhæng efter skat, hvilket afføder 

følgende definition:88 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟T ∗
𝐸𝐾

(𝐸𝐾 + 𝑁𝑅𝐵𝐺) + 𝑟e ∗
𝑁𝑅𝐵𝐺

(𝐸𝐾 + 𝑁𝑅𝐵𝐺) ∗
(1 − 𝑇) 

 

Jævnfør ovenstående formel ses det, at WACC er en funktion af hhv. (i) kapitalstrukturen, (ii) de individuelle 

afkastkrav fra kapitalindskydere, hvilke typisk omfatter fremmedkapitalen og egenkapitalen samt (iii) 

selskabsskattesatsen, hvilket repræsenterer det skatteskjold selskaberne opnår på renteomkostningerne ved 

anvendelse af fremmedkapital. I de følgende afsnit foretages estimeringer af de enkelte komponenter i 

forannævnte definition af WACC samt de dertilhørende overvejelser behandlet. Udarbejdelsen af WACC 

nødvendiggør en række kvalificerede og saglige antagelser, hvilket alt andet lige risikerer at skabe en form for 

bias i analysen, da der ikke foreligger tilstrækkelige markedsdata tilgængeligt for unoterede selskaber.  

 

I forlængelse af dekomponeringen af EVA, muliggøres det, at der foruden den samlede analyse af den 

økonomiske værdiskabelse ved EVA, tillige foretages en selvstændig delanalyse af, hvorvidt der i 

porteføljeselskaberne sker finansiel værdiskabelse ved anvendelse af gæld, defineret gennem WACC. Denne 

delanalyse foretages ved at sammenholde porteføljeselskabernes WACC med alternativt estimeret WACC. 

Forskellen mellem de to WACC-værdier findes imidlertid udelukkende ved estimeringen af fremmedkapitalen. 

Overvejelser og estimering af alternativ WACC uddybes i afsnit 5.2. 

 

4.3.1 Kapitalstruktur 
Selskabets kapitalstruktur er en central komponent ved udregning af WACC, da det bestemmer vægtene 

mellem de forskellige afkastkrav. Sædvanligvis beror WACC på markedsværdier, når kapitalstrukturen skal 

opgøres. Årsagen hertil er, at markedsværdier afspejler de sande afkastkrav, hvorfor vægtene herimellem også 

 
88 Petersen et al. (2017) 
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bør gøre det. Anvendelse af markedsværdier er imidlertid ikke en mulighed, da der ikke er offentligt 

tilgængelige markedsværdier for hverken egenkapitalen eller den nettorentebærende gæld. Dette nødvendiggør 

at der opstilles antagelser herom således, at dette i stedet kan estimeres tilnærmelsesvist. Som konsekvens 

heraf, baseres kapitalstrukturen i stedet på de bogførte værdier, som er angives i porteføljeselskabernes 

årsregnskaber. Navnlig anvendes den bogførte værdi af egenkapitalen samt den bogførte værdi af 

nettorentebærende gæld, hvoraf sidstnævnte er opgjort jf. afsnit 5.4. De bogførte værdier anses for værende 

det bedste estimat for markedsværdierne. Alternativt kunne kapitalstrukturen estimeres ved anvendelse af en 

peer-group bestående af børsnoterede selskaber for hvert enkelt porteføljeselskab. Således ville der være 

adgang til markedsværdier af egenkapital samt den nettorentebærende gæld. Denne metode er imidlertid 

ligeledes forbundet med en række uhensigtsmæssige egenskaber. En nærmere behandling heraf følger i afsnit 

5.2.1. 

 

4.3.2 Fremmedkapitalens afkastkrav, 𝒓𝒅 
Fremmedkapitalens afkastkrav er et udtryk for den risikomæssige vurdering, som långiver foretager af 

porteføljeselskaberne, og kan tolkes som det afkast der minimum skal skabes af den investerede kapital for at 

opfylde långivers afkastkrav.89 Omsættes dette til en funktion, afføder dette følgende definition af 

fremmedkapitalens afkastkrav efter skat:90 

 

𝑟e = f𝑟R + 𝑟Vg ∗ (1 − 𝑇) 

 

Det kan ud fra ovenstående udledes, at fremmedkapitalens afkastkrav (𝑟e) efter skat er en funktion af hhv. den 

risikofrie rente (𝑟R), credit spreadet (𝑟V) som repræsenterer risikopræmien på den nettorentebærende gæld, samt 

selskabsskattesatsen (𝑇). Ideelt set så havde samtlige porteføljeselskaber udestående erhvervsobligationer, 

hvorved renten på disse således kan anvendes som estimat for fremmedkapitalens afkastkrav. Dette er 

imidlertid ikke tilfældet. Kapitalfondene selv anvender typisk den effektive rente på selve transaktionen, som 

estimat for fremmedkapitalens afkastkrav. Disse oplysninger er sjældent offentligt tilgængelige, hvorfor dette 

ikke er en mulighed.91 Estimeringen af fremmedkapitalens afkastkrav forudsætter således en række antagelser, 

hvilke er forbundet med usikkerhedsmomenter. Disse skal belyses samt adresseres, da kvalificerede antagelser 

selvsagt er en nødvendighed. Med udgangspunkt i forannævnte definition af fremmedkapitalens afkastkrav 

behandles estimeringen af credit spreadet i indeværende afsnit. Behandling af den risikofrie rente samt 

selskabsskattemæssige overvejelser følger i hhv. afsnit 4.3.3 og 4.3.5.  

 

 
89 Brealey et al. (2017) 
90 Petersen et al. (2017) 
91 Cumming (2010) 
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Credit spreadet er rentespændet mellem den risikofrie rente og den effektive rentebetaling ved en given kredit 

rating. For at estimere dette rentespænd, er det således nødvendigt at tildele porteføljeselskaberne specifikke 

kredit ratings. Sædvanligvis gøres dette af anerkendte rating bureauer såsom Standard & Poor’s, Moody’s eller 

Fitch. Kredit ratings angiver sandsynligheden for, at det pågældende selskab misligholder sine forpligtelser 

inden for de næste 12 måneder, hvilket bestemmes gennem fyldestgørende analyser af et bredt omfang af 

parametre, herunder finansielle nøgletal, brancheforhold mm. I praksis er det kun større- eller børsnoterede 

selskaber, som får tildelt officielle kredit rating fra førnævnte bureauer, da dette er en yderst bekostelig affære 

samt at det ikke tjener et egentligt formål ved mindre selskaber. Det er derfor et fåtal af porteføljeselskaberne 

i stikprøven, som besidder en sådan rating. Derfor tildeles selskaberne i stedet årlige syntetiske kredit ratings, 

som estimeres med udgangspunkt i Standard & Poor’s eksplicitte rating kriterier for finansielle nøgletal i 

Europa. Tildelingen af kredit rating baseres således på porteføljeselskabernes årsregnskaber hvilket medfører, 

at det er den historiske performance som er afgørende for, hvilken rating et selskab opnår. Standard & Poor’s 

rating skala spænder fra AAA til D, hvoraf sidstnævnte illustrerer misligholdelse af mindst én af selskabets 

forpligtelser jævnfør bilag 1. De syntetiske kredit ratings tildeles ved, at der på baggrund af hvert rating kriterie 

angives en kredit rating, hvorefter der er taget et simpelt gennemsnit mellem alle opnåede kredit ratings jævnfør 

selskabernes årlige finansielle nøgletal. De årlige syntetisk kredit ratings, som er tildelt porteføljeselskaberne 

kan ses jævnfør bilag 13. Dertil kan også aflæses, hvilket årligt afkastkrav på fremmedkapitalen dette har 

affødt, jævnstående førnævnte definition, for de enkelte selskaber har i løbet af analyseperioden. Anvendelse 

af syntetiske kredit ratings, er således vurderet som værende den bedste fremgangsmåde ved estimeringen af 

fremmedkapitalens afkastkrav ud fra de givne forudsætninger. Metoden risikerer imidlertid at medføre en vis 

bias i analysen, da de angivne rating-kriterier fra Standard & Poor’s er statiske uanset brancheforhold mm. 

Dette vil tilgodese nogle brancher i form af et lavere afkastkrav, hvorimod porteføljeselskaber i andre brancher 

muligvis risikerer at blive pålagt et uhensigtsmæssigt højt afkastkrav. Dette vil naturligvis indgå ved 

vurderingen af de endelige værdier.  

 

Der er indhentet daglige observationer af credit spreadet for de enkelte kredit rating gennem Bloomberg 

Terminal, som er en bred anerkendt database med omfattende markedsinformationer. Disse er efterfølgende 

omregnet til årlige ved at tage et simpelt gennemsnit af de daglige observationer. Det er vurderet at de 

indhentede informationer fra Bloomberg er yderst pålidelige, hvorfor de er anvendelige til formålet i denne 

afhandling. I nedenstående graf ses udvikling i credit spreadet for de forskellige ratings i løbet af 

analyseperioden. 
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Figur 13: Årlige Standard & Poor’s Credit Spread 

 
Kilde: Bloomberg & egen tilvirkning 

4.3.3 Selskabsskat, 𝑇 

Fokus er i denne afhandling på den økonomiske værdiskabelse i porteføljeselskaberne, følgeligt baseres 

analyse heraf overvejende på beregninger efter skat – kun med nogle få undtagelser. Hvorledes selskabsskatten 

behandles, er derfor et utroligt vigtigt aspekt. Der er flere metoder til opgørelse af selskabsskatten, men der 

skelnes som udgangspunkt typisk mellem anvendelse af den effektive- eller marginale selskabsskattesats.92 I 

det følgende behandles estimeringen af porteføljeselskabernes selskabsskat samt de dertilhørende overvejelser.  

 

De årlige selskabsskattebetalinger jf. årsregnskaberne varierer markant gennem analyseperioden, hvilket 

skyldes virksomhedsspecifikke valg, såsom fremførsel af tidligere års underskud mm. Dette medfører, at de 

effektive selskabsskattesatser således svinger mellem ekstreme værdier, som ikke umiddelbart synes 

anvendelige til videre analyse. Ønskes den effektive selskabsskattesats anvendt kræves større korrektioner af 

selskabernes skattesatser foretaget. Dette kunne gøres ud fra en common-sense betragtning, hvormed der 

udelukkende korrigeres for ekstreme værdier til et realistisk niveau, jævnfør marginalskattesatsen i Danmark 

samt andre lande, hvor selskaberne måtte have aktiviteter med skattemæssig virkning. Ved at gøre dette 

differentieres der dog mellem selskaber, som er uhensigtsmæssigt, da det skaber en bias imod udvalgte 

selskaber i analysen. Dertil synes det urealistisk at tage hensyn til aktiviteter i udlandet på baggrund af den 

tilgængelige information. Ved større selskaber findes en skattenote i årsregnskabet hvilket tillader, at der 

således kan ”renses” for poster i den samlede skattebetaling. Denne note findes dog kun ved få selskaber i 

stikprøven, hvorfor dette ikke synes hensigtsmæssigt at gøre, da det igen ville føre til en differentieret bias i 

analysen.  

 
92 Petersen et al. (2017) 
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Teoretisk set, så bør anvendelse af den effektive skattesats, alt andet lige, afbilde værdiskabelsen bedst. I 

praksis synes anvendelse heraf dog ikke realistisk, da der er en lang række komplikationer forbundet hermed. 

Dette understøttes af Petersen et al. (2017), som af netop denne årsag foretrækker anvendelse af den marginale 

skattesats, hvilket også er bevæggrunden for, at der i stedet anvendes marginalskattesatsen i denne afhandling. 

Der tages i analysen udelukkende udgangspunkt i danske porteføljeselskaber, hvormed det kan antages, at 

samtlige selskaber alle opererer under gældende dansk lovgivning. Deraf følger, at selskaberne alle er 

underlagt dansk selskabsskat, herunder den danske marginale selskabsskattesats. I nedenstående figur fremgår 

de årlige anvendte selskabsskattesatser, hvilke har været faldende gennem analyseperioden, som følge af 

lovgivning.  

 

Figur 14: Selskabsskattesatsen i Danmark  

 
Kilde: Skatteministeriet (2019) & egen tilvirkning 

 

Den marginale skattesats er dog ikke uden komplikationer, da denne ligeledes påvirker nogle selskaber mere 

end andre. Derudover tages der ej heller højde for selskaber, som eventuelt måtte have lån eller driftsmæssige 

forhold, hvilke har skattemæssige konsekvenser i udlandet, som differentierer sig fra dansk lovgivning. Den 

procentvise skattebetaling bliver dog identisk og ekstreme værdier undgås, hvorfor det alligevel er vurderet 

mest hensigtsmæssigt i overensstemmelse med Petersen et al. (2017). Således foretages samtlige beregninger, 

med skattemæssige betydning, på den til hver tid gældende selskabsskattesats, herunder selskabernes 

skatteskjold på omkostninger til fremmedkapitalen. 

 

4.3.4 Egenkapitalens afkastkrav, 𝒓𝒆 

Når investorer vælger at investere risikovillig kapital i et selskab, er det med en forventning om at modtage et 

fremtidigt positivt afkast af investeringen. I forbindelse med investeringen påtager investorer sig nemlig en 
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risiko, hvilket medfører at de kræver kompensation herfor. Det forudsættes således i denne afhandling, at 

investorerne er risikoaverse, hvilket betyder, at de skal kompenseres i form af en positiv risikopræmie ved 

investeringer i risikobetonede aktiver. Alternativt ville investorerne blot investere i den risikofrie rente, såfremt 

de ikke blev kompenseret tilstrækkeligt for den øgede risiko.93 

 

Den totale risiko forbundet med en investering kan opdeles i henholdsvis usystematisk- og systematisk risiko. 

Hvoraf den usystematiske risiko definerer den del af risikoen som er virksomhedsspecifik, og den systematiske 

risiko udgøres af risikoen på markedet generelt. Jævnfør det systematiske risikoprincip, afhænger investorernes 

forventede afkast udelukkende af aktivets systematiske risiko, hvilket forklares af teorien om diversifikation. 

Det underliggende rationale i denne teori er, at investorer har mulighed for at eliminere alt usystematisk risiko 

ved at holde en veldiversificeret portefølje af aktiver. Dermed bør investorer kun kompenseres for den 

systematiske risiko de eksponeres mod ved at holde porteføljen.94 

 

Til at bestemme investorernes afkastkrav til egenkapitalen i porteføljeselskaberne anvendes Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). Valget af denne model understøttes af Petersen et al. (2017), som vurderer, at 

modellen teoretisk set er det bedste estimat til formålet. Dertil viser et studie foretaget af PwC, at der blandt 

rådgivere og professionelle i branchen er udbredt konsensus om, at CAPM bør anvendes til fastlæggelse af 

ejernes afkastkrav.95  

 

CAPM-modellen er baseret på Security Market Line (SML), som viser ligevægtsforholdet mellem systematisk 

risiko og det forventede afkast af et aktiv. I dette studie tages der udgangspunkt i investorernes krævede afkast 

af egenkapital i stedet for det forventede afkast, som Security Market Line almindeligvis foreskriver. CAPM-

modellen beskriver således forholdet mellem afkastkravet til egenkapitalen og den systematiske risiko på 

følgende måde:96 

 
𝑟T = 𝑟R + 𝛽T ∗ (𝑟i − 𝑟R) 

 
Ud fra ovenstående formel ses det, at CAPM-modellen definerer investorernes afkastkrav som en funktion af 

hhv. (i) den risikofrie rente 𝑟R, (ii) aktivets systematiske risiko beskrevet af 𝛽T samt (iii) markedsrisikopræmien 

beskrevet af forholdet 𝑟i − 𝑟R. Dette afsnit ledsages af en behandling af de enkelte komponenter i CAPM-

modellen, hvormed udregningen af egenkapitals afkastkrav er baseret på. De årlige estimerede afkastkrav til 

 
93 Hillier, Clacher, Ross, Westerfield & Jordan (2014) 
94 Hillier et al. (2014) 
95 PwC (2016) 
96 Petersen et al. (2017) 
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egenkapitalen i de enkelte porteføljeselskaber, som er anvendt til beregningen af selskabets WACC, fremgår 

af bilag 13. 

 

Jævnfør forannævnte beskrivelse af diversifikation og dets betydning, så forudsættes det, i overensstemmelse 

med CAPM, at investorerne blot bør kompenseres for den systematiske risiko de bærer. Kapitalfonde holder 

imidlertid sjældent en veldiversificeret portefølje af selskaber, hvormed man kan sige, at den usystematiske er 

fuldstændig bortdiversificeret. Årsagen hertil er, at deres investeringer typisk er branchebestemte og 

porteføljeselskaberne ofte besidder en række identiske karakteristika. Alligevel synes antagelsen rimelig, og 

CAPM dermed anvendelig, da kapitalfondens investorer antages at være veldiversificerede, hvormed det blot 

er den systematiske risiko der bør kompenseres for. 

 

4.3.5 Risikofri rente, 𝒓𝒇 

Den risikofrie rente udtrykker, hvilket afkast investorer kan modtage uden at påtage sig nogen risiko 

overhovedet. Teoretisk set, er det bedste estimat for den risikofrie rente, det forventede afkast af en portefølje 

med en betaværdi på præcis 0. Det er imidlertid utrolig svært samt bekosteligt at skabe en portefølje med en 

betaværdi på 0, hvorfor denne metode sjældent er anvendt i praksis, når den risikofrie rente skal estimeres. I 

stedet anvendes typisk den effektive rente på danske statsobligationer med en løbetid på 10 år. Det skyldes, at 

disse anses for værende noget nær det mest risikofrie man kan investere i og dermed det bedste estimat for et 

risikofrit afkast.97 Forudsætningen herfor er, at disse statsobligationer ingen kreditrisiko besidder overhovedet. 

Denne metode understøttes af PwC (2016)98, som årligt laver en undersøgelse blandt værdiansættelses- og 

corporate finance afdelinger hos investorer og rådgivere. Data over 10-årige danske statsobligationer er hentet 

fra Danmarks Statistik, som opgør den effektive rente på månedlig basis.99 Den risikofrie rente er fundet pro 

anno ud fra et simpelt gennemsnit af de månedlige observationer opgjort af Danmarks Statistik. De anvendte 

årlige risikofrie renter ses i nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 Petersen et al. (2017) 
98 PwC (2016) 
99 Danmarks Statistik (2019) 
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Figur 15: Estimeret årlig risikofrie rente baseret på 10-årige danske statsobligationer 

 
Kilde: Danmark Statistik (2019) & egen tilvirkning 

 

4.3.6 Beta, 𝜷𝒆 

Det beskrives tidligere, at betaværdien måler den systematiske risiko ved investeringen. Det er således 

afgørende for størrelsen af afkastkravet på egenkapitalen, da dette fluktuerer med størrelsen af den 

systematiske risiko. I nedenstående tabel ses mulige tolkninger af beta. 

 

Tabel 3: Tolkning af 𝜷-værdi 

 
Kilde: Petersen et al. (2017) & egen tilvirkning 

 

I tabellen ses det, at en beta-værdi lig 1 angiver markedsporteføljen, og således den mængde risiko der ikke 

kan bortdiversificeres. Har selskabet en beta-værdi under 1, da er risikoen ved investering heri lavere end ved 

markedsporteføljen, og dermed også det krævede afkast. Omvendt gør sig gældende, såfremt selskabet har en 

beta-værdi over 1, da vil risikoen og det dertilhørende afkastkrav være større end markedsporteføljen.  

Betaværdien kan tilmed også være negativ, hvilket i så fald angiver, at investeringen bevæger sig modsat 
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bevægelserne i markedet. En negativ betaværdi er imidlertid yderst sjældent og ikke noget der er realistisk i 

forbindelse med porteføljeselskaberne i denne afhandling. Teoretisk set bestemmes værdien af beta ved 

følgende formel.100 

 

𝛽j =
𝜎j,i
𝜎im

 

 

Hvor 𝜎j,i udtrykker kovariansen mellem aktivets afkast og markedsafkastet, og 𝜎im  udtrykker variansen på 

markedsafkastet. Betaværdien indikerer således, hvor følsom investeringen er overfor bevægelser i markedet, 

hvorfor den også ofte benævnes som et udtryk markedsrisikoen. I praksis bestemmes selskabers beta-værdi 

sædvanligvis gennem en regressionsanalyse af det historiske aktieafkast i forhold til afkastet på 

markedsporteføljen. Værdien opgives tilmed af de fleste leverandører af markedsdata, såsom Bloomberg. 

Dette kræver imidlertid, at der er tale om børsnoterede selskaber, hvorfor metoden ikke kan anvendes til 

estimering af porteføljeselskabernes beta-værdier i denne afhandling.  

 

Til at estimere beta-værdien for unoterede selskaber gøres dette typisk ved en vurdering af henholdsvis den 

systematiske driftsmæssige risiko, som defineres ved den ugearede beta-værdi (𝛽X), samt den finansielle 

risiko, som bestemmes på baggrund af selskabets kapitalstruktur. Dette forhold afføder følgende definition for 

den gearede beta-værdi af egenkapitalen:101 

 

𝛽T = 𝛽X + (𝛽X − 𝛽e) ∗
𝑁𝑅𝐵𝐺
𝐸𝐾

 

 

Beta egenkapital udtrykker, jævnfør ovenstående definition, risikoen forbundet med porteføljeselskabets 

egenkapital, der udover selskabets driftsmæssige risiko indeholder et tillæg for den finansielle risiko. I 

overensstemmelse med Petersen et al. (2017) antages det, at den systematiske risiko på gælden (𝛽e) er lig 0. 

Fastlæggelse af selskabernes finansielle risiko beror således på det pågældende gearingsniveau bestemt ved 

nopqr
Qs

t. Den ugearede beta-værdi (𝛽X) bestemmes ved at anvende den systematiske driftsmæssige risiko fra 

lignende børsnoterede selskaber. Den anvendte peer-group bør tage udgangspunkt i et bredt snit af selskaber 

inden for samme branche som porteføljeselskabet, da de således er underlagt samme markedsrisikomæssige 

forhold. Derudover kan det i nogle brancher tilmed være vigtigt, at selskaberne anvender samme 

forretningsmodel, såfremt disse kan variere betydeligt inden for industrien. Antallet af børsnoterede selskaber 

i Danmark er dog stærkt begrænset, hvilket gør det yderst problematisk at udarbejde tilstrækkelige peer-groups 

 
100 Brealey et al. (2017) 
101 Petersen et al. (2017) 
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til formålet baseret udelukkende på danske selskaber. I stedet anvendes derfor beta-værdier for børsnoterede 

selskaber i hele Europa. Jævnfør afsnit 5.2.1 er det i praksis særdeles problematisk at opstille en egentlig peer-

group, som er tilstrækkelig sammenlignelig til, at den er anvendelig til videre analyse. Dette forhold forværres 

yderligere ved, at der i stedet tages udgangspunkt i europæiske selskaber, hvilket gør en manuel selekteringen 

af peer-group yderligere risikabel. På baggrund heraf, er det vurderet, at estimeringen af porteføljeselskabernes 

beta-værdier i stedet bør tage udgangspunkt i data offentliggjort af den indiske økonom Aswath Damodaran, 

som er professor i økonomi ved New York University. Han udarbejder årligt en lang række af forskellige 

markedsdata, herunder ugearede beta-værdier, hvilke omfatter flere tusinde selskaber i Europa fordelt på 

forskellige brancher. Hans database udarbejdes med tal fra kilder såsom Capital IQ, Bloomberg, Morningstar 

og Compustat, som alle er yderst anerkendte og anses for værende valide samt pålidelige.102 Ved at tage 

udgangspunkt i tal udarbejdet af Damodaran, fremfor egne udarbejdede peer-groups, opnås således et langt 

større og mere solidt sammenligningsgrundlag, da de offentliggjorte ugearede beta-værdi af Damodaran er 

baseret på markant flere selskaber inden for de enkelte brancher spredt over alle lande i Europa. I gennemsnit 

baserer hver enkelt peer-group, hvorpå værdierne er estimeret, sig på 70 europæiske selskaber. Således bør 

risikoen for uhensigtsmæssig bias fra enkelte selskabs- eller landespecifikke forhold været elimineret fra 

sammenligningsgrundlaget. Omvendt risikeres det, at der i det omfattende sammenligningsgrundlag på 

baggrund af Damodaran inkluderes selskaber, som ikke umiddelbart er sammenlignelige med 

porteføljeselskaberne, da branchekoderne i visse tilfælde kan være brede. Dette vurderes dog opvejet af 

førnævnte fordele. Dertil minimeres denne risiko ved, at der tages udgangspunkt i et gennemsnit baseret på så 

mange selskaber, hvormed påvirkningen på gennemsnittet fra det enkelte selskab er minimal. 

 

Fælles for alle peer-groups baseret på børsnoterede selskaber over hele Europa er, at de angivne beta-værdier 

ikke umiddelbart kan sammenlignes direkte, da de er opgjort på baggrund af forskellige markedsporteføljer og 

muligvis også forskellige metoder. Estimater for danske beta-værdier bør som udgangspunkt opgøres i forhold 

til en dansk markedsportefølje. Dette kan, som beskrevet, imidlertid ikke lade sig gøre, hvorfor ovenstående 

metode alligevel synes værende det bedste estimat herfor. Dertil kan det nævnes, at det er udbredt praksis 

blandt professionelle at anvende udenlandske estimater for ugearede beta-værdier, når disse skal fastlægges 

for et aktiv, hvor det ikke umiddelbart er direkte muligt at estimere denne eller at anvende indenlandske 

selskaber til at estimere værdien af den ugearede beta.103 

 

I bilag 13 ses de anvendte estimater for ugearede beta-værdier for de enkelte porteføljeselskaber. De er fundet 

ved at matche de angivne branchekoder fra Damodaran, hvortil der er udarbejdet branchespecifikke ugearede 

beta-værdier, op mod de danske selskabers brancheforhold og driftsområder. Dertil fremgår også de, på 

 
102 Damodaran (2019) 
103 Forsyningstilsynet (2016) 
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baggrund af ovenstående metode, gearede beta-værdier, hvilke er anvendt til estimeringen af afkastkravet på 

egenkapitalen jævnfør CAPM-modellen.  

 

4.3.7 Markedsrisikopræmie, 𝒓𝒎 − 𝒓𝒇 

Markedets risikopræmie defineres som det merafkastet investorer kræver for at investere i en 

markedsportefølje bestående af risikobetonede aktier i forhold til den risikofrie rente. Jævnfør CAPM-

modellen opgøres markedsrisikopræmien som forskellen mellem afkastet af markedsporteføljen og den 

risikofrie rente. Dette merafkast kræves for at kompensere investorer for den yderligere risiko, som påtages i 

forbindelse med en investering i aktierne. Det er i praksis svært at estimere markedets risikopræmie, da 

størrelsen på dette typisk variere fra investorer til investorer, anvendt periode og alt efter hvilken metodisk 

tilgang der er anvendt. Metodisk set skelnes der mellem Ex Post og Ex Ante tilgange, som henholdsvis anskuer 

markedsrisikopræmien ud fra et historisk- og fremadskuende perspektiv. Uanset metodisk tilgang er dog 

enighed om, at markedets risikopræmie varierer over tid, da denne bør være højere under finansielle kriser og 

lavere ved økonomisk stabile perioder således, at den estimerede præmie afspejler risikoen.104 I et forsøg på at 

anerkende den økonomiske udvikling i analyseperioden, og ikke mindst finanskrisens betydning, anvendes der 

årlige markedsrisikopræmier fremfor at holde denne statisk. I nedenstående figur ses udviklingen i de anvendte 

estimater for markedsrisikopræmien i analyseperioden  

 

Figur 16: Estimeret årlig markedsrisikopræmie 

 
Kilde: PwC (2016), Dimson, March & Staunton (2017)105,  Fernandez et al., (2018)106 & egen tilvirkning 

 

Markedsrisikopræmien, i ovenstående figur, er estimeret ud fra et gennemsnit mellem flere studier på området. 

På denne måde søges det at opnå det mest retvisende estimat for markedsrisikopræmien, da der inddrages flere 

 
104 Petersen et al. (2017) 
105 Forsyningstilsynet (2018) 
106 Forsyningstilsynet (2018) 
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metodiske tilgange samt undersøgelser. PwC (2016) og Fernandez et al., (2018) er begge baseret på 

markedsundersøgelser blandt professorer og markedsaktører i Danmark, såsom konsulent- og corporate 

finance huse, hvorfra man har indsamlet data over den i praksis anvendte markedsrisikopræmie. Disse 

markedsundersøgelser suppleres af Dimson et al., (2017), hvis studie er baseret på et aritmetisk gennemsnit 

over historiske afkast for det danske aktiemarked samt statsobligationer i perioden år 1900 frem til 2017.   

 

Det beskrives tidligere, hvordan markedsrisikopræmien bør afspejle risikoen i markedet. Det ses alligevel, at 

markedsrisikopræmien efter finanskrisen er markant højere end den var i årene under. I den sidste halvdel af 

analyseperioden opleves der utroligt lave risikofrie renter jævnfør afsnit 4.3.5, navnlig i perioden 2015 – 2018. 

Der kan derfor være risiko for, at ovenstående fastlæggelse af markedsrisikopræmien, og således beregningen 

af egenkapitalomkostningen, i denne periode ikke tager tilstrækkeligt hensyn til konsekvenserne af de historisk 

lave risikofri renter. En opgørelse af PwC (2016), indeholdende aktører i branchen viser, at der i perioden 2011 

– 2015 var ca. 60 – 70% af respondenterne, der foretog manuelle justeringer af afkastkravet som følge af de 

aktuelle markedsforhold. I forlængelse heraf, kunne der tillige foretages manuelle justeringen i form af et tillæg 

til den risikofrie rente anvendt i denne afhandling. Dette er dog bevidst fravalgt, givet at investorerne er villige 

til at købe danske statsobligationer til pågældende renter må dette, alt andet lige, alligevel være det bedste 

estimat for markedsrenten, som markedsaktører kan handle risikofrit til. Dertil foretages der i denne afhandling 

årlige beregninger af samtlige komponenter i WACC, hvorfor den ikke holdes konstant på lang sigt på 

baggrund af et enkelt års markedsforhold, hvilket givetvis gør sig gældende i traditionelle værdiansættelser, 

fra ovenstående respondenter. Afslutningsvist vil manuelle korrektioner introducere yderligere bias til 

analysen, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt.  

 

4.4 Investeret kapital 
Det sidste af komponenterne i EVA er investeret kapital, hvilket ligeledes anvendes ved udregningen af ROIC 

jf. forannævnte afsnit 4.2. Nøgletallet repræsenterer den kapital et selskab har investeret i dets operationelle 

aktiviteter, og som kræver et afkast. Der er flere måder at opgøre selskabets investerede kapital jævnfør 

nedenstående definition:107      

 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 − 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 = 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑁𝑅𝐵𝐺 

 

Fra ovenstående definition ses det, at den investerede kapital kan findes ved at opgøre nettodriftsaktiverne, 

hvilket er de aktiver, som er en del af driften i selskabet fratrukket de dertilhørende driftsmæssige forpligtelser. 

 
107 Petersen et al. (2017) 
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Derudover kan den investerede kapital tillige findes ved at opgøre den nettorentebærende gæld (NRBG) plus 

egenkapitalen. I nedenstående figur illustreres de to metoder til at opgøre den investerede kapital på.  

 

Figur 17: Opgørelse af investeret kapital 

 
Kilde: Petersen et al. (2017) & egen tilvirkning 

 

Den investerede kapital kan ikke umiddelbart aflæses af selskabernes offentliggjorte årsrapporter, da disse ikke 

sondre mellem drifts- og finansieringsrelaterede poster. Investeret kapital kan udelukkende udregnes på 

baggrund af den analytiske balanceopstilling. Denne opgøres ved at reformulere den traditionelle balance 

således, at selskabets regnskabsposter klassificeres som hhv. drifts- eller finansieringsrelaterede illustreret af 

ovenstående figur 17. Reformuleringen er afgørende for størrelsen af den investerede kapital. Dertil har 

reformuleringen ligeledes stor betydning for hhv. WACC og ROIC og dermed således også EVA. Det er derfor 

et afgørende element for den senere analyse samt resultaterne heraf. I afsnit 5.4 følger en behandling af, 

hvordan porteføljeselskabernes årsregnskaber er reformuleret samt de dertilhørende overvejelser. 
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Kapital 5 – Dataindsamling og databehandling 
Dataindsamlingen udgør hele fundamentet for analysen, og behandlingen heraf er derfor naturligvis yderst 

afgørende for resultatet. Eftersom analysen ønsker at måle porteføljeselskaberne op mod en referencegruppe, 

er det nødvendigt, at dataindsamlingen tager afsæt i mere end ét datagrundlag. Dataindsamlingen til 

porteføljeselskaberne tager udgangspunkt i rådata over danske private equity-transaktioner. Denne rådata over 

buyouts i Danmark stammer fra Danish Venture Capital and Private Equity Association’s (DVCA) danske 

Buyout liste, som rummer omfattende informationer omkring hver enkel transaktion, foretaget af både 

medlemmer og ikke-medlemmer, siden 1986. Dataene opdateres jævnligt, og listen som afhandlingen har taget 

sit udgangspunkt i, er senest opdateret d. 01-02-2019. DVCA er en brancheorganisation for venture- og 

kapitalfonde, også kaldet en interesseorganisation. I forlængelse heraf, er der vurderet en risiko for, at 

informationer indhentet fra DVCA kan indeholde en vis subjektive synspunkter da organisationen, som 

udgangspunkt, netop repræsenterer deres medlemmer – kapitalfondene. På baggrund heraf, er der udelukkende 

anvendt objektive fakta omkring transaktionerne, såsom købs- og salgsår, CVR nr. mm., således, at denne 

problematik ikke bør give anledning til støj i analysen. Dataene indhentet fra DVCA over de foretagne 

transaktioner i Danmark, er således vurderet troværdige samt udtømmende, hvorfor den er anvendelig til at 

levere rådata til denne afhandling.  

 

I de følgende afsnit vil det blive beskrevet hvorledes, at der er selekteret en stikprøve af denne rådata samt 

hvilke overvejelser der er foretaget i forbindelse hermed. Dernæst beskrives den endelige stikprøve, hvorefter 

der afslutningsvist foretages en behandling af den endelig stikprøve således, at den kan anvendes til den videre 

analyse. 

 

5.1 Udvælgelse af stikprøve 
For at muliggøre besvarelse af problemformuleringen i denne afhandling, er det vurderet nødvendigt at opstille 

en række kriterier, som tillader, at der indsamles en hensigtsmæssig stikprøve til den videre analyse samtidig 

med, at stikprøven opnår en tilstrækkelig størrelse således, at denne repræsenterer populationen. Ved at opstille 

kriterier for stikprøven, er der samtidig risiko for, at disse introducerer en vis uønsket grad af subjektivitet i 

analysen. Som konsekvens heraf, er kriterierne nøje selekteret til formålet således, at det minimerer 

uhensigtsmæssige subjektive følgevirkninger på analysen. Nedenstående figur illustrerer 

udvælgelsesprocessen af den endelige stikprøve, og viser samtidig hvilken effekt de enkelte kriterier har haft 

på størrelsen af den udvalgte stikprøve.  
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Figur 18: Udvælgelse af stikprøven 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I de følgende delafsnit vil de opstillede kriterier beskrives samt ledsages af, hvilke overvejelser der ligger til 

grund herfor. 

 

Købt og solgt i perioden, 2003-2018 

Den anvendte database over danske buyout transaktioner har, som tidligere beskrevet, historiske data til og 

med 1986. Afsættet for stikprøven var imidlertid, at den skulle tage udgangspunkt i perioden fra år 2000 og 

frem til de nyest tilgængelige data. Ønsket var herved at sikre en tilstrækkelig stor population samtidig med, 

at der udelukkende tages udgangspunkt i relative nye data således, at afhandlingens fokus foreligger inden for 

de seneste 20 år. Dertil stod det også hurtigt klart, at man ikke skulle meget længere tilbage end år 2000 før 

omfanget af regnskabsdata synes at være stærkt begrænset. Udgangspunktet for analysen er, at stikprøven 

måtte holdes op imod en referencegruppe, og da den operationelle analyse tager udgangspunkt i parret data 

mellem kapitalfondene og de tildelte indeks blev datasættet med den korteste periode således fællesnævneren 

for analysens udgangspunkt. Endvidere forudsætter analysen tillige, at der foreligger en fuldstændig 

ejerskabsperiode. Dette nødvendiggør således adgang til både købs- og salgs år, hvilket ekskluderer en række 

porteføljeselskaber, som er hhv. købt- eller solgt uden for analyseperioden. Nyest tilgængelige data opfattes 

således som selskaber, der senest er solgt i år 2018. På baggrund af ovenstående, er perioden 2003-2018 således 

valgt, hvorfor afhandlingen afgrænser sig for transaktioner der måtte ligge udenfor perioden. Indsnævringen 

af analyseperioden resulterer i, at den samlede population blot er 277 i stedet for de initiale 751 

porteføljeselskaber.  
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Tilgængeligt købs- og salgsmåned 

Ligesom købs- og salgsåret, udgør købs- og salgsmåneden i ligeså høj grad en væsentlig rolle ved udvælgelsen 

af den endelige stikprøve. Købs- og salgsmåneden er af afgørende betydning for præcist hvilke regnskaber, 

som anvendes til analyse af porteføljeselskabets performance, eftersom transaktionsdatoen sjældent er identisk 

med selskabets regnskabsår. Der opstår deraf situationer, ved opkøb og exit, hvor årsregnskabet går på tværs 

af ejerskaberne. Hensigten med dette kriterie er således at sikre, at den eventuelle værdiskabelse som genereres 

også kan tilskrives kapitalfondens ejerskab ved, at der har været kontrol over porteføljeselskabet i størstedelen 

af regnskabsåret. Såfremt der ikke har været dette, så bør en eventuel værdiskabelse ej heller tilskrives 

kapitalfondens ejerskab. Både købs- og exitåret giver således anledning til overvejelser omkring, hvorvidt de 

bør medtages eller udelades af analysen ved skæve transaktionstidspunkter. Ved fuldstændigt at udelade disse, 

er der en risiko for at overse en væsentlig del af værdiskabelsen i porteføljeselskabet. Omvendt sikres det, at 

der ikke inkluderes værdi, som er genereret uden for kapitalfondens kontrol, og som derfor ikke bør tilskrives 

denne. På baggrund af disse overvejelser, er det vurderet, at det er nødvendigt, at kapitalfonden skal have haft 

porteføljeselskabet under ejerskab i minimum halvdelen af regnskabsåret for, at det kan inkluderes således, at 

kapitalfonden har haft tilstrækkelig indflydelse på regnskabstallene i regnskabsåret. I praksis betyder det for 

et selskab, som har exit år i 2019 og hvor regnskabsåret er identisk med kalenderåret, da vil årsregnskabet for 

2019 kun anvendes i det tilfælde, at exit finder sted i juli måned eller senere. Såfremt exit i stedet sker i juni 

måned eller før, da anvendes årsregnskabet for 2018 i stedet. Samme fremgangsmåde er anvendt for 

porteføljeselskabernes købsår. På denne måde undgås det, at der inkluderes uhensigtsmæssigt lange perioder, 

hvor selskaberne har været uden for kapitalfondens kontrol. I nedenstående figur ses det illustreret, hvordan 

dette er håndteret i praksis. 

 

Figur 19: Illustration af anvendte regnskabsår 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Snæver ejerskabsperiode 

I tilfælde hvor porteføljeselskaber blot er under kapitalfondens ejerskab i mindre end to år, ekskluderes disse 

på baggrund af deres usædvanligt korte ejerskabsperiode. Årsagen hertil er, at det i analysen er nødvendigt, at 
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der er aflagt minimum to årsregnskaber. I praksis er dette kriterie anvendt på et fåtal af virksomheder, da det 

er højst usædvanligt at kapitalfonden foretager exit allerede forinden andet regnskabsår.  

 

Utilstrækkeligt regnskabsdata 

Porteføljeselskaber ekskluderes fra den endelige stikprøve, såfremt de offentligt tilgængelige årsregnskaber 

indeholder mangelfulde regnskabsdata. Det er i denne kontekst primært manglende omsætningstal, som er 

årsagsvirkende til, at porteføljeselskaber ekskluderes. I kapitel 4 beskrives det, hvordan den økonomiske 

værdiskabelse operationaliseres i denne afhandling. Endvidere beskrives det, hvilke regnskabsmæssige data, 

der danner grundlag for analysen og dermed er en forudsætning for denne. På baggrund heraf, er det således 

nødvendigt at opstille dette kriterie ved selekteringen af den endelige stikprøve.  

 

Årsregnskabsloven klassificerer selskaber i regnskabsklasser fra A-D; (i) Klasse A består af de mindste 

virksomheder og enkeltmandsvirksomheder; (ii) Klasse B består af små selskaber; (iii) Klasse C består af store 

og mellemstore selskaber; (iv) Klasse D består af de børsnoterede selskaber. For selskaberne i regnskabsklasse 

C, skelnes der som nævnt mellem store og mellemstore selskaber. Store selskaber omfatter selskaber, som 

overstiger to af følgende tre grænser: omsætningen er større end 313 mio. kr., balancesummen er større end 

156 mio. kr. og antallet af ansatte er over 250. For store selskaber gælder der et oplysningskrav, som blandt 

andet foreskriver oplysning af nettoomsætningen i årsregnskabet, hvorimod små og mellemstore selskaber kan 

undlade at oplyse dette.108 Konsekvensligt er der med dette kriterie risiko for, at stikprøven underlægges et 

uhensigtsmæssigt bias i form af at stikprøven overvejende indeholder store selskaber jf. Regnskabsklasse C. 

Det er imidlertid ikke garanteret, at små og mellemstore selskaber undlader at rapportere deres 

nettoomsætning, da der kan forekomme flere grunde til, at de alligevel vælger at gøre det. Den mulige bias, 

som dette kriterie tilføjer til stikprøven, er uundgåeligt, da kriteriet er afgørende for den videre analyse. 

Følgeligt vil dette blive behandlet yderligere i en senere diskussion af analysens resultater jf. kapitel 8.  

 

Øvrige kriterier 

De øvrige kriterier for den endelige stikprøve er af mindre betydning for den samlede selektering, men er 

opstillet, da de er vurderet nødvendige for den videre analyse.  

I tilfælde hvor porteføljeselskaber gennemgår drastiske omstruktureringer, hvilke har afgørende betydning for 

selskabets videre drift, da vil det under visse omstændigheder være nødvendigt at ekskludere disse fra 

stikprøven. Eksempler herpå er, hvis porteføljeselskabet sammenlægges og fusioneres med ét eller flere 

selskaber. Endvidere kan det gøre sig gældende, hvis porteføljeselskabet foretager markante frasalg af 

forretningsenheder eller lignende. Ligeledes kan drastiske ændringer i den anvendte regnskabspraksis give 

anledning til ekskludering af porteføljeselskabet i tilfælde, hvor det ikke viser sig muligt at foretage 

 
108 BDO (2016) 
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korrektioner heraf således, at der fortsat sikres sammenlignelighed. Behandling af anvendt regnskabspraksis 

og de dertilhørende regnskabsmæssige problemstillinger følger i afsnit 5.4. 

 

Det er tidligere beskrevet i afsnit 3.1.1, hvordan kapitalfonde med fordel udøver aktivt ejerskab i deres 

porteføljeselskaber. En forudsætning for, at dette kan lade sig gøre er, alt andet lige, at kapitalfonden har 

bestemmende indflydelse over selskabet. Dertil er det ligeledes nødvendigt, at kapitalfonden besidder 

bestemmende indflydelse, hvis eventuelle ændringer i værdiskabelse skal kunne tilskrives dennes ejerskab. Et 

kriterie omhandlende dette er derfor vurderet nødvendigt for den endelige stikprøve. Hvorvidt der foreligger 

bestemmende indflydelse eller ej, oplyses sjældent eksplicit af kapitalfondene selv eller deres 

porteføljeselskaber. Det giver således anledning til overvejelser omkring, hvordan bestemmende indflydelse 

da skal defineres således, at det kan estimeres på anden vis - såfremt det ikke er oplyst. Udgangspunktet er, at 

andelen af aktiekapitalen må afspejle kapitalfondens stemmerettigheder og dermed indflydelse i selskabet. 

Således at overstiger stemmerettighederne 50%, så vil der foreligge bestemmende indflydelse. Hvorvidt 

kapitalfonden er majoritetsaktionær eller ej oplyses af DVCA.109 I nogle tilfælde forekommer det, at 

kapitalfonden ikke besidder majoriteten af aktierne, hvilket kan skyldes at aktiekapitalen i selskabet er inddelt 

i flere aktieklasser. Endvidere kan den manglende aktiemajoritet skyldes, at der forud for købet indgås en 

ejerskabskontrakt mellem kapitalfonden og nuværende ejer af selskabet, som alligevel sikrer kapitalfonden 

bestemmende indflydelse. Undtagelsesvist forekommer det, at kapitalfonde indgår i et konsortium af flere 

købere, hvorved der dermed ikke opnås aktiemajoritet. Opkøbet af Dong Energy A/S i 2014 er et eksempel 

herpå, hvor Goldmann Sachs ejede 19% af aktiekapitalen, men alligevel opnåede bestemmende indflydelse, 

hvilket blev sikret gennem en vetoret. I sådanne tilfælde antages det, at det samlede konsortium har 

bestemmende indflydelse således, at eventuel værdiskabelse kan tilskrives deres ejerskab. Grundet et ønske 

om en repræsentativ stikprøve er enkelte porteføljeselskaber undersøgt nærmere for bestemmende indflydelse, 

såsom Dong Energy A/S, mens det antages at de øvrige selskaber, uagtet om de er majoritetsaktionærer eller 

ej, besidder bestemmende indflydelse gennem deres ejerandel eller en foreliggende ejerskabskontrakt. 

Afslutningsvist beskrives det senere i afsnit 5.4.1, hvordan der ligeledes foretages ekskludering af enkelte 

selskaber på baggrund af negative gearingsforhold.  

 

5.1.1 Udvalgt stikprøve og beskrivelse heraf 

Ud fra ovenstående kriterier er antallet af transaktioner og dermed porteføljeselskaber reduceret fra 751 til 47. 

De resterende porteføljeselskaber udgør således datagrundlaget for analyserne. Den udvalgte stikprøve udgør 

ca. 6,25% af det samlede antal buyout transaktioner i Danmark siden 1986 jævnfør DVCA’s database. Såfremt 

udgangspunktet netop var samtlige transaktioner siden 1986, da ville stikprøven således være relativ lille og 

 
109 DVCA (2019) 
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dermed næppe særligt repræsentativ. Interessen beror imidlertid i stedet udelukkende på selskaber købt og 

solgt i perioden 2003-2018. Populationen består således ikke af 751 transaktioner, men blot 277 transaktioner, 

hvilket ændrer stikprøvens betydning gevaldigt. Stikprøven udgør således ca. 17% af den samlede population, 

hvilket vurderes til at være en repræsentativ stikprøve størrelse. Ved at fjerne et eller flere af ovenstående 

kriterier kunne stikprøven udgøre en større andel af den samlede populationen, men der opstår her et trade-off 

mellem stikprøvens størrelse, og dermed repræsentation, og kvaliteten af stikprøven til videre analysebrug. 

Eftersom stikprøven ved nuværende kriterier alligevel udgør ca. 17% af den samlede population, er det da 

vurderet, at der ikke er behov for at svække kvaliteten af data yderligere for at inkludere flere selskaber. I 

nedenstående figurer illustreres sammensætningen af den endelige stikprøve i forhold til købs- og exit år, samt 

fordelingen mellem de tildelte industrier. 

 

Figur 20: Beskrivelse af stikprøve 

 

 
Kilde: DVCA (2019), Damodaran (2019) & egen tilvirkning 
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I den øverste figur illustreres det hvornår porteføljeselskaberne er opkøbt samt frasolgt. Figuren illustrerer 

tillige, at der er en klar overvægt af opkøb i årene lige op mod finanskrisen. Til trods for selekteringen, synes 

denne tendens i stikprøven umiddelbart at bekræfte den tidligere beskrevne udvikling i antallet af buyout-

transaktioner jævnfør figur 6 i afsnit 3.2, som ligeså illustrerer en voldsom stigning i antal af buyout 

transaktioner i samme periode i Danmark. Ejerskabsperioden er i gennemsnit 4,85 år, dermed er perioden 

gennemsnitligt inden for rammerne af den typiske ejerskabsperiode for et porteføljeselskab på 3-7 år. 

Umiddelbart indikerer dette, at stikprøven er tilnærmelsesvis populationen, dog med forbehold for eventuelle 

bias, som kriteriet vedrørende for snæver ejerskabsperiode måtte medføre.  

 

I den nederste figur illustreres fordelingen mellem selskabernes tildelte industrier jævnfør Damodaran’s 

database. Figuren viser, at der er tildelt 31 forskellige industrier, hvilket umiddelbart anses som værende 

positivt for analysens reliabilitet. Analysen indeholder således en bred vifte af forskellige industrier, hvorfor 

eventuelle bias fra enkelte industrier formodes at være minimeret. Herudover synes de tildelte industrier i høj 

grad også at være retvisende for selskabernes pågældende industrier, da det har været muligt at foretage meget 

præcise og kvalificerede inddelinger. Et eksempel herpå er olie- og gasindustrien, hvor det har været muligt at 

tildele industrierne helt ned til deres led i værdikæden. Det høje antal af industrier har dog den uheldige 

konsekvens, at det umiddelbart ikke er muligt at foretage en analyse af industrierne i mellem. Årsagen hertil 

er slet og ret, at størstedelen af industrier indeholder så få porteføljeselskaber, at en analyse heraf indiskutabelt 

ville være intetsigende, da den ville indeholde en uhensigtsmæssigt stor bias fra de enkelte selskaber. 

 

I en perfekt verden, hvor der var fri adgang til alt data, kunne en bedre analyse udarbejdes, baseret på en bedre 

stikprøve. Ideelt set ville en tilfældigt udvalgt stikprøve tillige være at foretrække, men grundet data 

begrænsninger har subjektive kriterier således været nødvendige at opstille. De udvalgte kriterier er valgt efter 

nøje overvejelser omkring deres implikationer for objektiviteten. Stikprøven vurderes, alt taget i betragtning, 

som værende repræsentativ trods eventuelle bias der i forbindelse med selekteringen er påført.  

 

5.2 Udvælgelse af referencegruppe 
Ved at analysere, hvorvidt porteføljeselskaberne i stikprøven formår at generere positiv EVA, bestemmes det, 

om selskaberne skaber økonomisk værdi for deres ejere eller ej jf. kapitel 4. Det fortæller imidlertid ikke noget 

om, hvorledes porteføljeselskaberne formår er generere mere økonomisk værdi end øvrige selskaber, som ikke 

er ejet af en kapitalfond. Til at bestemme hvorvidt kapitalfondsejerskabsmodellen formår at generere mere 

økonomisk værdi for dens ejere end øvrige ejerskabsformer, er det nødvendigt at sammenholde 

porteføljeselskabernes økonomiske værdiskabelse med en referencegruppe. Der er flere forskellige tilgange, 

hvorpå dette kan gøres. Typisk er det ved at anvende hhv. peer group, industri-benchmark eller et passende 

aktieindeks. Fælles for de tre metoder er, at de alle besidder en række fordele og ulemper. I de følgende afsnit 



S i d e  68 | 220 
 

følger en behandling af de overvejelser, der er gjort i forbindelse med udvælgelsen af passende 

referencegrupper til analyse af den økonomiske værdiskabelse herunder dekomponeringen af hhv. operationel- 

og finansiel værdiskabelse. 

 

5.2.1 Peer-group 
Ved anvendelse af en peer-group som referencegruppe, sammenlignes porteføljeselskabet med en gruppe af 

selskaber, som har en række identiske karakteristika herunder fundamentale value-drivers som vækst, 

rentabilitet og risiko. Dertil er det yderst afgørende, at sammenligningsgrundlaget sker på identisk 

regnskabspraksis. Det er i praksis særdeles svært at opstille en tilstrækkelig peer-group, hvormed ovenstående 

kriterier alle kan siges at være opfyldt. Traditionelt set udvælges en peer-group på baggrund af selskaber inden 

for samme brancher – omtalt branche-tilgangen.110 Ved denne fremgangsmåde følger imidlertid en række 

udfordringer, hvilket gør metoden praktisk talt umulig at gennemføre tilstrækkeligt i praksis.  Den første 

udfordring er at mængden af børsnoterede selskaber i Danmark er meget lav, hvilket gør det utroligt svært at 

danne en peer-group, bestående af sammenlignelige selskaber jf. ovenstående karakteristika. Denne 

problematik forværres yderligere ved, at der udvælges på baggrund af brancheforhold. Som konsekvens heraf, 

opstår der situationer, hvor den endelige peer-group kun udgøres af enkelte selskaber – hvis nogen 

overhovedet. For at undgå dette, kan der alternativt udarbejdes peer-group på baggrund af børsnoterede 

selskaber i hele Europa fremfor udelukkende Danmark. Gøres dette afføder det imidlertid et nyt sæt 

udfordringer, hvormed det er nødvendigt at tage stilling til. Sammenligneligheden vil unægteligt svækkes ved, 

at der ikke længere tages udgangspunkt i danske selskaber. Inddrages udenlandske selskaber bør størrelsen af 

den enkelte peer-group udvides således, at påvirkningen fra selskabs- eller landespecifikke forhold minimeres 

på den samlede peer-group. Dertil kan anvendt regnskabspraksis variere betydeligt alt efter hvilke lande, som 

inddrages til udarbejdelse af peer-groups. Udgangspunktet for børsnoterede selskaber i hele Europa er i dag 

anvendelse af IFRS-standarder jævnfør lovkrav herom. Selvom der, som udgangspunkt, anvendes identiske 

regnskabsstandarder, kan der alligevel fremkomme forskelle herimellem, da regnskabsstandarder, herunder 

IFRS, ved flere tilfælde beror på skøn og egne estimater, hvilket tillader regnskabsfleksibilitet.111 Såfremt det 

er nødvendigt at inkludere udenlandske selskaber, bør det således gøres med stor forsigtighed. Dernæst kan 

det tillige vise sig særdeles udfordrende overhovedet at finde selskaber, som med sikkerhed kan vurderes som 

værende sammenlignelige, selvom der inkluderes udenlandske selskaber, uden at der foretages større 

antagelser. På baggrund af ovenstående overvejelser synes det yderst omkostningsfyldt at udvælge peer-

groups, hvilket har affødt, at der i praksis ses alternative metoder til at gøre dette. Et eksempel herpå er Frederik 

Vinten (2008), som i sin ph.d.-afhandling omkring private equity, ligeledes tager udgangspunkt i selskabernes 

brancher, men i stedet for at foretage større analyser af hhv. risiko, vækst og rentabilitet, anvendes selskaber 

 
110 Sørensen (2012) 
111 Petersen et al. (2017) 
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med en lignende aktivmasse som grundlag for peer-groups. Metoden synes attraktiv, da den tillader selektering 

af peer-groups med betydeligt lavere omkostninger, men med en større risiko for, at der anvendes fejlagtigt 

sammenligningsgrundlag. Dertil vil dette resultere i en snæver peer-group, hvorfor analysen således vil være 

ekstremt følsom overfor de enkelte peers. Som konsekvens heraf, er en lignende tilgang fravalgt i denne 

afhandling. Metoden vurderes kun anvendelig i det tilfælde, at analysen viser anormale resultater, hvormed et 

supplement af denne tilgang kan benyttes som et ’sanity-check’. 

 

Udover branche-tilgangen kan en peer-group tillige opgøres ved SARD-tilgangen (sum of absolutte rank 

differences), som baseres på proxies for vækst, rentabilitet og risiko, hvilke danner grundlag for selekteringen 

af peer-groups. Hvilke value-drivers, der anvendes som proxi for hhv. vækst, rentabilitet og risko, afgøres 

udelukkende af den enkelte virksomhed. Ved denne metode ignoreres det således fuldstændig hvilke 

branchetilhørsforhold det enkelte selskab måtte have. Den står således i kontrast til den mere traditionelle 

metode, hvor der tages afsæt i selskabernes brancher. Jævnfør Kundsen et al. (2017)112 er resultatet af denne 

metode en væsentligt bedre og mere sammenlignelige peer-groups end ved den traditionelle branche-tilgang. 

Metoden forudsætter imidlertid, at der skal indhentes adskillelige selskabsdata på tværs af brancher, hvilket 

danner grundlag for videre analyse til at udarbejde en SARD peer-group. Det er en proces, som er utrolig 

omkostningstung i form af tid og ressourcer, hvorfor den ikke er vurderet anvendelig i denne sammenhæng. I 

praksis ses den tillige sjældent anvendt af professionelle. 

 

5.2.2 Peer-group til delanalyse af finansiel værdiskabelse 

Det er tidligere blevet introduceret, jævnfør afsnit 4.3, hvordan dekomponeringen af EVA afføder delanalysen 

af den finansielle værdiskabelse defineret ved WACC. Analysen tager således udgangspunkt i hhv. en 

porteføljeselskabsspecifik- samt en teoretisk branchebestemt udarbejdet WACC (omtalt: branche-WACC) på 

baggrund af en passende referencegruppe. Forskellen mellem de to værdier vil udelukkende være at finde i 

afkastkravet på fremmedkapitalen, hvorfor de øvrige komponenter af WACC’en holdes konstant og ligeledes 

estimeres på baggrund af den i afsnit 4.3 beskrevne metode samt overvejelser. I indeværende afsnit følger en 

behandling af valget af referencegruppe til den branchebestemte WACC. Navnlig bestemmes det, hvordan det 

branchebestemte afkastkrav på fremmedkapitalen defineres. 

 

Delanalysen af den finansielle værdiskabelse har til formål at understøtte analysen af den samlede 

værdiskabelse, EVA-analysen. Dertil vil delanalysen tillige give et indblik i, hvorvidt de kapitalfondsejede 

porteføljeselskaber formår at skabe signifikante forbedringer af deres finansieringsmæssige betingelser jf. 

afsnit 3.2 i forhold til øvrige selskaber under andet ejerskab. Dette søges, som beskrevet, målt ved hhv. en 

 
112 Knudsen, Kold & Plenbog (2017) 
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selskabsspecifik- og branche-WACC. Det er således vigtigt ved valget af referencegruppe til delanalysen af 

den finansielle værdiskabelse, at denne formår at understøtte disse mål. Det er tidligere behandlet i afsnit 4.3.6, 

hvordan Damodaran gennem sin database årligt leverer en lang række markedsdata. Tillige er der argumenteret 

for dataenes validitet samt pålideligt. Referencegruppen til analysen af den finansielle værdiskabelse vil tage 

udgangspunkt i tal indhentet fra Damodaran’s database over europæisk markedsdata. Navnlig baseres branche-

WACC’en på årlige estimater for fremmedkapitalens afkastkrav før skat, fordelt på forskellige brancher. 

Selskaberne er allerede inddelt i de forskellige branche-koder jf. afsnittet om estimering af beta-værdi. De 

anvendte afkastkrav på fremmedkapitalen til beregningen af branche-WACC ses i bilag 13. Størrelsen på de 

anvendte peer-groups til estimeringen af afkastkravet omfatter, ligesom ved estimering af ugearede beta-

værdier, ligeledes i gennemsnit 70 europæiske selskaber per peer-group. 

 

Det er tidligere beskrevet, hvilke usikkerheder samt komplikationer der kan opstå, når europæiske finansielle 

tal anvendes på danske porteføljeselskaber. Dette gør sig ligeledes gældende i dette tilfælde, hvor der anvendes 

europæiske estimater for fremmedkapitalens afkastkrav. Der er dog en række bagvedliggende antagelser, som 

alligevel validerer brugen af tallene i denne sammenhæng samt adresserer de usikkerheder forbundet hermed. 

Tallene tager sit afsæt i obligationsmarkedsdata, hvilke unægtelig i nogen grad allerede ligner danske 

markedsdata til forveksling, da Danmark er yderst afhængige af de omkringliggende europæiske markeder. 

Dertil anvender Damodaran samme metode til at opgøre afkastkravet til fremmedkapitalen, som der jf. afsnit 

4.3.2 er anvendt til at estimere det porteføljeselskabsspecifikke afkastkrav til fremmedkapitalen. Der sikres 

dermed konsistens mellem metoderne. Fremfor anvendelse af syntetiske ratings anvender Damodaran dog i 

stedet officielle kredit ratings ved opgørelse af afkastkravet, da selskaberne i databasen er børsnoterede, 

hvorfor dette som udgangspunkt kan lade sig gøre. Dertil tillægges ligeledes den risikofrie rente opgjort pr. 

land jævnfør selskabernes tilhørsforhold. Der er i Damodaran’s database mulighed for at ændre på en række 

parametre, herunder den risikofri rente. Ved ændring af disse parametre til de dansk estimerede værdier opnås, 

alt andet lige, yderligere sammenlignelighed til danske porteføljeselskaber, hvorfor denne ændring er foretaget. 

Forskellen mellem hhv. den specifikke WACC-værdi og branche-bestemte WACC-værdi synes metodisk set 

umiddelbart udelukkende at stamme fra måden hvorpå selskabernes kredit ratings opgøres.   

 

5.2.3 Industri-benchmark 

Udover førnævnte overvejelser omkring anvendelse af peer-group, som referencegrundlag, synes anvendelse 

af industri-benchmark ligeledes mulig til formålet. Idéen herved er at justere for industriens udvikling med 

formålet om at isolere kapitalfondens effekt på porteføljeselskabet. Årsagen til justeringen er at sikre, at 

kapitalfondene udelukkende tilskrives den merværdi der skabes udover den generelle udvikling i markedet. 

Industriens værdiskabelse fratrækkes således fra den skabte værdi af porteføljeselskabet, og såfremt 

værdiskabelsen herefter er signifikant større end nul måtte porteføljeselskaberne umiddelbart have skabt 
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merværdi, hvilket, alt andet lige, således bør kunne tilskrives kapitalfondens ejerskab. Ved overvejelse af 

metoden lægges det til grund, at denne tidligere har været anvendt hyppigt i studier af værdiskabelse.113 

Fordelene ved metoden fremfor anvendelse af peer group er, at man sikrer, at industri-benchmark ikke er 

snæver i den forstand at ”peer group” trods alt omfatter hele industrien. Således minimeres den idiosynkratiske 

støj, som ellers var forbundet med en for snæver peer group. Ydermere minimeres den usikkerhed, som er 

forbundet ved subjektivt at udvælge de kriterier hvorpå selskaberne sammenlignes på baggrund af – fx 

aktivmassens størrelse. Ulempen er omvendt, at ved industri-benchmark anvendes en uhensigtsmæssig bred 

”peer group”, hvilket unægteligt giver mere generelle og dermed upræcise data, eftersom man medtager 

samtlige selskaber i industrien. Derudover er mangel på gennemsigtighed et problem, ved anvendelse af 

industri-benchmark, da tallene udelukkende omfatter brede og aggregerede regnskabsposter. Dette vil, alt 

andet lige, gøre det vanskeligt at foretage eventuelle justeringer, da det ej vides præcis hvilke regnskabsposter, 

som indgår i tallene. Industrien estimeres ved hjælp fra Danmarksstatistisk, hvor NACE-koden danner 

fundamentet for, hvilken industri det enkelte porteføljeselskab tilhører. Metoden tilfører endvidere 

begrænsninger til stikprøven i form af en indsnævring af denne, eftersom Danmarksstatistik udelukkende 

oplyser data frem til 2016. Ydermere medfører anvendelse af industri-benchmark periodiseringsmæssige 

problemer, da industritallene opgøres årligt svarende til en regnskabsperiode identisk med kalenderåret. Der 

opstår således udfordringer i de tilfælde, hvor selskaber anvender forskudte regnskabsår i forhold til 

kalenderåret. Industritallene og porteføljeselskabets regnskabstal ville da ikke være direkte sammenlignelige 

og spørgsmålet er derfor, om kapitalfondens effekt på porteføljeselskabet egentlig isoleres tilstrækkeligt i dette 

tilfælde. Da denne tilgang mindsker stikprøvens størrelse samt fremmer yderligere regnskabsmæssige- og 

periodemæssige problemstillinger, er metoden fravalgt som referencegruppe, til fordel for øvrige metoder. 

 

5.2.4 Indeks 
Aktieindekset inddrages i denne sammenhæng, da det jævnfør kapitel 4 er det endelige mål for den økonomiske 

værdiskabelse til aktionærer i selskabet. Skabes der økonomisk værdi i et selskab bør dette, alt andet lige, 

afspejle sig i selskabets aktiekurs, såfremt det er børsnoteret. Det er således nærliggende at anvende 

udviklingen i et passende aktieindeks, som referencegruppe for værdiskabelsen i porteføljeselskaberne. I afsnit 

4.1 operationaliseres den økonomiske værdiskabelse, hvortil EVA defineres som det overordnede mål for den 

samlede økonomiske værdiskabelse samt det bedste estimat for ændringer i selskabsværdien. Selvom en 

sammenligning mellem EVA og et passende aktieindeks umiddelbart synes nærliggende, giver dette imidlertid 

ikke mening at gøre. Jævnfør definitionen af EVA fremgår heraf eksplicit, at såfremt der i et selskab skabes 

positiv EVA, da vil investor per definition være bedre stillet end ved investering i aktieindekset. Årsagen hertil 

er, at der ved udregningen af EVA tages højde for det risikovægtede afkastkrav på egenkapital jævnfør 

 
113 Kaplan (1989) & Smidt (1990) 
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definitionen af WACC. Sammenligningen med aktieindekset foreligger således allerede, da CAPM-modellen 

estimerer det risikojusterede afkastkrav til selskabet. Selvom det ikke er muligt at sammenligne EVA med et 

aktieindeks, er det alligevel ønsket at anvende det som referencegruppe i anden sammenhæng, da det har nogle 

naturlige fordele. Modsat industri-benchmark giver et aktieindeks tilmed mulighed for nøjagtigt at 

sammenligne porteføljeselskabets regnskabsperiode ned på månedsbasis, da der foreligger daglige 

observationer af indekset. Således opstår der ikke periodemæssige problemer, hvormed det er nødvendigt at 

foretage korrektioner ved skæve regnskabsperioder. I det følgende behandles de overvejelser samt antagelser, 

som er gjort i forbindelse med anvendelsen af aktieindekser. 

 

Der tages selvsagt udgangspunkt i danske aktieindeks. Dertil er det vurderet nødvendigt at inddele 

porteføljeselskaberne i forskellige indeks for at opnå den bedste sammenlignelighed. Dette gøres ved hhv. 

Large-, Mid- og Small Cap indekserne. Data for hhv. Small- og Mid Cap indekserne i Danmark er begrænset 

til slutningen af 2002, hvilket sætter en naturlig restriktion på analyseperioden. Large Cap indekset blev 

efterfølgende introduceret i midten af 2013, hvorfor selskaberne indtil da var en del af Mid Cap indekset. Af 

denne årsag er Large Cap porteføljeselskaber klassificeret som Mid Cap, hvis ejerskabsperioden har været 

indenfor intervallet fra 2003 til 2012. For at et aktieindeks kan anvendes som referencegruppe, er det 

nødvendigt at porteføljeselskabet forbliver i samme indeks gennem hele analyseperioden. Det er således ikke 

muligt at skifte indeks, og dermed referencegruppe, da det forvrænger analysegrundlaget. Oprettelsen af Large 

Cap skaber således klassifikationsudfordringer i det tilfælde, hvor porteføljeselskabet klassificeres som Mid 

Cap før 2013, men ”overgår” til Large Cap indekset efterfølgende. En eksklusion af selskabet vil da være 

nødvendig, dog har dette ikke vist sig nødvendigt i praksis, da stikprøven ikke omfatter selskaber hvor det er 

tilfældet. Sædvanligvis klassificeres børsnoterede selskaber i hhv. Small-, Mid- og Large Cap på baggrund af 

deres markedsværdi. Dette er imidlertid ikke muligt at gøre ved porteføljeselskaberne, da markedsværdien 

heraf er ukendt. Manglende markedsværdier har tidligere skabt udfordringer, hvortil løsningen var i stedet at 

anvende bogførte værdier jf. afsnit 3.2. Denne løsning anvendes tillige i dette tilfælde, hvorfor den bogførte 

værdi af egenkapital anvendes som bedste estimat for selskabernes markedskapitalisering. Dertil lægges det 

til grund, at ved denne metode forhindres subjektive vurdering samt antagelser at påvirke inddelingen af 

porteføljeselskaber i aktieindeksene. Det er tidligere beskrevet, at porteføljeselskaberne ikke må skifte indeks 

gennem analyseperioden. På baggrund heraf, er der for hvert selskab taget udgangspunkt i dets gennemsnitlige 

bogførte værdi af egenkapitalen gennem analyseperioden. På denne måde undgås udfordringer med selskaber, 

hvis egenkapital under analyseperioden, stiger så markant, at de bør klassificeres anderledes undervejs. I 

nedenstående tabel ses en oversigt over, hvilke kriterier der gør sig gældende for hhv. klassificering af Small, 

Mid- og Large Cap selskaber. 
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Tabel 4: Markedskapitalisering 

 
Kilde: Euroinvestor (2017)  

Note: DKK* er beregnet ud fra en gennemsnitlig eurokurs i perioden 2004-2018 (7,450225), se bilag 2. 
 

Metoden er dog ikke helt uden komplikationer, da børsnoterede selskaber sædvanligvis har en markedsværdi, 

som er større end den bogførte værdi dvs. Kurs/indre værdi > 1. Anvendelse af bogførte værdier risikerer 

derfor at resultere i en bias ved systematisk at underklassificere selskaberne. Denne bias synes overvejende at 

ramme større selskaber i stikprøven, hvortil der er forsøgt at korrigere for dette ved, at de selskaber som 

børsnoteres i forbindelse med kapitalfondens exit, da anvendes i stedet den opnåede markedskapitalisering. 

Eksempler herpå omfatter TDC114, Chr. Hansen og Netcompany som alle korrigeret manuelt ved at anvende 

deres markedskapitalisering. I nedenstående figur ses en oversigt over fordelingen af porteføljeselskaberne 

mellem de tre aktieindekser.  

 

Figur 21: Stikprøvens fordeling mellem indekser 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
114 TDC var børsnoteret frem til 2017, hvor TDC blev afnoteret, men var en del af Large Cap frem til afnoteringen 
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Jævnfør ovenstående figur ses det, at porteføljeselskaberne overvejende klassificeres som Small Cap selskaber. 

Det kan være et udtryk for, at selskaberne, til trods for bogførte værdier anvendes, generelt ikke besidder en 

tilstrækkelig størrelse til, at de bør klassificeres i de større indekser. Samtidig kan det ligeledes være et udtryk 

for, at risikoen for den systematiske underklassificering umiddelbart synes at være bekræftet, hvilket resulterer 

i ovenstående fordeling. Markedsværdier kendes selvsagt ikke, så det er ikke umiddelbart muligt at præcisere 

årsagen nærmere. Den mulige bias, som skabes af den systematiske underklassificering, inddrages selvsagt 

ved vurderingen af analysens resultater. I bilag 13 fremgår det, hvilket indeks det enkelte porteføljeselskab er 

klassificeret i.  

 

Ved brug af aktieindeks tages der, modsat tidligere beskrevne referencegrupper, ikke højde for hverken 

selskabs- eller branchespecifikke forhold. Udviklingen i indekset udtrykker værdiskabelsen, som 

sammenholdes med udviklingen i porteføljeselskabernes ROIC. Delanalysen af den operationelle 

værdiskabelse anvender således aktieindeks som referencegruppe til porteføljeselskabernes driftsmæssige 

økonomiske værdiskabelse. Yderligere behandling af denne delanalyse følger senere. Anvendelse af 

aktieindeks, som referencegruppe for den operationelle analyse, beror imidlertid på kvalificerede antagelser, 

hvilket er vigtigt at fremhæve. Først og fremmest forudsætter sammenligningen, at det med rimelighed kan 

antages, at udviklingen i aktieindekset grundlæggende er drevet af selskabernes driftsmæssige resultater. Det 

lægges her til grund, at det bedste estimat for udviklingen i aktiekursen umiddelbart synes værende EVA 

jævnfør kapitel 4. Den driftsmæssige rentabilitet, målt ved ROIC, fremstår således, alt andet lige, teoretisk set 

som en primær driver bag aktiekursen, da ændringer heri direkte påvirker størrelsen af EVA. Det synes således 

rimeligt at foretage antagelsen, hvorfor aktieindekset anvendes som referencegruppe til delanalysen af den 

operationelle værdiskabelse.   

 

5.3 Dataindsamling og datakonsistens 
Udgangspunktet for selekteringen af stikprøven er, som tidligere omtalte, DVCA’s database over danske 

private equity transaktioner. På baggrund af de opstillede kriterier nedbringes den samlede population på 751 

selskaber til en stikprøve bestående af 47 selskaber. Den anvendte regnskabsdata er indsamlet gennem 

porteføljeselskabernes offentliggjorte årsrapporter, som er indhentet fra Det Centrale Virksomhedsregister 

(CVR-registeret). Der tages i afhandlingen udgangspunkt i de offentliggjorte koncernregnskaber, for at undgå, 

at en stor del af driften foregår i associerede eller tilknyttede selskaber. Yderligere info omkring selskaberne, 

herunder NACE-koder, er ligeledes indhentet fra CVR-registeret.  Fremgangsmåden er umiddelbart væsentligt 

mere tidskrævende end hvis der i stedet var anvendt eksterne regnskabsdatabaser til at indhente dataene om 

selskaberne, da der i forbindelse med dataindsamlingen er anvendt regnskabsdata fra lige knap 300 

offentliggjorte årsrapporter. Årsagen til, at der alligevel er anvendt den længere og mere tidskrævende 

manuelle fremgangsmåde er, at der ved brug af eksterne regnskabsdatabaser opstår en række uhensigtsmæssige 
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problemer. Regnskabsposterne i databaserne er typisk aggregerede, hvilke gør regnskabstallene mindre 

gennemskuelige. Af selvsamme årsag gør brugen af databaser det svært for forståelsen af de eventuelle 

regnskabsmæssige ændringer, som kan være sket gennem analyseperioden. Dertil bortfalder muligheden for 

at foretage nødvendige korrektioner af regnskabstallene ved brug af regnskabsdatabaser, da der således ikke 

er adgang til de bagvedlæggende noter til regnskaberne. Ydermere risikeres det, at koncernregnskabet fejlagtigt 

forveksles med moderselskabets regnskab, da der foreligger eksempler på, at regnskabsdatabaser typisk ikke 

skelner mellem de to regnskaber. På baggrund af ovenstående overvejelser vurderes det derfor nødvendigt, at 

dataindsamlingen gøres gennem selskabers årsrapporter, hvorefter samtlige data indtastes manuelt i Excel til 

videre analysebrug. Manuel indtastning af regnskabstal er imidlertid ikke helt uden risici, da der kan opstå 

fejltastninger som følge af menneskelige fejl. Denne risiko er søgt minimeret ved, at de indtastede regnskabstal 

summeres i henholdsvis en balance og resultatopgørelse jf. bilag 13. 

 

De anvendte referencegrupper omfatter, som tidligere beskrevet, aktieindekser samt peer-groups estimeret på 

baggrund af tal udarbejdet af Damodaran. Tallene fra de anvendte aktieindeks er hentet fra hhv. Bloomberg 

og Datastream. Fra Bloomberg er der udelukkende indhentet data over Large Cap indekset, da databasen ikke 

besidder tilstrækkelig historisk information på de relativt ældre indeks hhv. Small- og Mid Cap. Til at indhente 

data fra disse er Datastream i stedet anvendt, da der her ikke var samme periodemæssige begrænsning på data. 

Metodisk set risikeres der at opstå inkonsistens mellem data, når flere databaser anvendes. Nyere tal fra hhv. 

Bloomberg og Datastream er derfor tjekket for konsistens for at dette undgås.  

 

5.4 Regnskabsmæssig behandling af reformuleringer 
Sammenlignelighed og konsistens i datagrundlaget er, som tidligere beskrevet, en forudsætning for kvaliteten 

af den videre analyse. I indeværende afsnit følger en behandling af fremgangsmåden ved reformuleringerne af 

årsregnskaberne samt de eventuelle korrektioner heraf, som er vurderet nødvendige for at sikre kvaliteten. 

Væsentligt er det at indtage en pragmatisk holdning, når der reformuleres, da nogle regnskabsposter kan være 

særdeles brede. Ved udvalgte poster opstår eksempler, hvor korrektionerne beror på kvalificerede antagelser 

og skøn, da den tilgængelige information, regnskabsnoter mm., viser sig mangelfuld. 

 

Ved en analyse af, hvorvidt der i porteføljeselskaberne skabes økonomisk værdi eller ej, er det nødvendigt at 

foretage reformuleringer af årsregnskaberne for de pågældende selskaber. Årsagen hertil er, at en række af de 

anvendte nøgletal beror på den reformulerede analytiske balance jævnfør afsnit 4.4. Formålet med at 

reformulere årsregnskaber er at opdele selskabets regnskabsposter som værende hhv. drifts- og 

finansieringsrelaterede poster. Det er således nødvendigt at tage stilling til hver enkel post i årsregnskabet og 

klassificere den i én af de to kategorier. Hovedparten af selskabets regnskabsposter er relativt lige til at 

definere, som værende enten drifts- eller finansieringsrelaterede. Der findes imidlertid også eksempler på 
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regnskabsposter, som indebærer en væsentlig portion usikkerhed i forhold til klassifikationen, da de ofte kan 

omfatte både drift- og finansieringsaktiviteter. Disse poster kræver derfor nærmere behandling, da det er 

afgørende for analysen, hvordan de i afhandlingen klassificeres. I nedenstående figur ses en oversigt over 

klassificeringen af regnskabsposterne, der er tilknyttet porteføljeselskabernes balancer. Listen er ikke 

udtømmende, men indeholder hovedparten af posterne, herunder samtlige risikobetonede hvormed der 

foreligger usikkerheder. De poster, som ikke er markeret med fed skrift, har i deres natur direkte tilknytning 

til enten drifts- eller finansieringsaktiviteter, og kræver umiddelbart ikke yderligere behandling. Er posten 

derimod markeret med fed skrift kan denne være forbundet med usikkerheder ved klassificeringen og kræver 

således nærmere behandling. Egenkapitalen, som umiddelbart klassificeres som finansieringsrelateret, angives 

for sig selv. Årsagen hertil er, at posten ikke indgår i NRBG, men derimod er en residualpost, som tillægges 

ved udregningen af den investerede kapital jf. afsnit 4.4. 

 

Figur 22: Klassifikation af balanceposter 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Aktiver bestemt for salg omfatter aktiver fra ophørende aktiviteter, som ikke længere eller kun for en kort 

stund indgår i selskabets drift og bidrager til indtjeningen. Dertil omfatter posten tillige salg af associerede- og 

datterselskaber, da der tages udgangspunkt i koncernregnskaber.115 Da salget af sådanne aktiver umiddelbart 

reducerer gælden i selskabet, da reduceres den nettorentebærende gæld, hvorfor posten således klassificeres 

som værende finansiel.116 

 

Anden langfristet gæld klassificeres som en driftsrelateret post, da gælden umiddelbart ikke er rentebærende, 

medmindre regnskabsnoterne har påvist det modsatte. Posten antages for værende en driftsforpligtelse med 

lang løbetid, hvorfor den ikke er rentebærende, hvilket netop er en forudsætning for, at poster kan indregnes i 

NRBG og dermed klassificeres som finansieringsrelaterede.117 

 

Deposita anses for værende likvide midler, som for en stund er deponeret i forbindelse med leje af bygninger, 

lokaler eller lignende. Selskabet får, alt andet lige, midlerne retur på et senere tidspunkt. Posten klassificeres 

således som værende finansiel, hvilket tillige underbygges af, at den umiddelbart klassificeres som et finansielt 

aktiv i den rapporterede balance. Alternativt kunne deposita muligvis anskues i forlængelse af posten 

”indretning af lejede lokaler”, hvormed der kan argumenteres for en driftsmæssig klassificering. Dette er 

imidlertid ikke tilfældet. 

 

Hensatte forpligtelser klassificeres umiddelbart som værende driftsrelaterede, da hensættelsen ikke er 

rentebærende. Dertil indeholder posten typisk driftsrelaterede forhold, såsom udskudt skat, garantiforpligtelser 

eller tab på debitorer mm.118  

 

Leasing: Denne regnskabspost kan både klassificeres som værende hhv. drifts- og finansieringsrelateret. Dette 

bestemmes ved indgåelse af leasingaftalens betingelser. Såfremt leasingaftalen medfører, at samtlige 

væsentlige risici samt fordele forbundet med aktivet overføres til selskabet, da er der tale om finansiel leasing. 

I det tilfælde fremgår det leasede aktiv af selskabets balance på lige fod med øvrige materielle anlægsaktiver. 

Er tilfældet derimod, at ovenstående kriterier for finansiel leasing ikke er opfyldt, da er der tale om operationel 

leasing. Ved operationel leasing bærer leasingyder en del af risikoen ved aktivets rentabilitet eller ydeevne 

mm. I flere tilfælde er det ved gennemgang af selskabernes regnskabsnoter påvist, at leasingforpligtelser har 

været af finansiel karakter. Jævnfør Sørensen (2012) bør leasingforpligtelserne i udgangspunktet klassificeres 

som værende finansieringsrelaterede, hvilket lægges til grund for beslutning om dette.119 

 
115 PwC (2019) 
116 Petersen & Plenborg (2012) 
117 Petersen & Plenborg (2012) 
118 Sørensen (2012) 
119 Sørensen (2012) 
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Medarbejderobligationer klassificeres som finansieringsrelaterede, da obligationerne er rentebærende og ikke 

umiddelbart relaterer sig til selskabets daglige drift. Dette gør sig ligeledes gældende for selskabets 

Pensionsforpligtelser, eftersom den bogførte nutidsværdi af disse er renteafhængig samt baseres på antagelser 

om fremtidig udvikling i inflation, løn, renter mm.120 

 

Minoritetsinteresser relaterer sig til ejerforholdet i selskabet og opstår i koncernregnskabet, når et 

moderselskab ejer mindre end 100% af et datterselskab. Fra de ordinære aktionærers synspunkt synes det 

nærliggende at anse minoritetsinteresser som en forpligtelse, men da minoritetsinteresser ikke serviceres på 

lige fod med fremmedkapital, samt ej heller besidder det samme afkastkrav, er dette imidlertid ikke muligt. 

Afkastkravet på minoritetsinteresser er nærmere sammenligneligt med det på egenkapitalen, hvilket lægger til 

grund for at klassificere posten, som værende egenkapital og dermed tillægge posten den bogførte værdi af 

egenkapitalen.121 

 

Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser klassificeres som udgangspunkt begge som værende 

driftsrelaterede. Det lægges her til grund, at posterne opstår som en direkte konsekvens af driften, som følge 

af forskelle mellem hhv. driftsoverskuddet i den skattepligtige indkomst og det officielle regnskabsmæssige 

overskud.122 Dertil noteres det endvidere, at udskudte skatteforpligtelser ikke er rentebærende. Er der derimod 

tale om Skyldig selskabsskat, klassificeres posten som finansiel, da denne typisk er rentebærende. 123 

 

Tilgodehavender og gæld til associerede selskaber klassificeres umiddelbart som værende 

finansieringsrelaterede, da det antages, at ingen af de analyserede porteføljeselskaber opererer med intern 

handel som en del af dets kerneforretning. Dertil lægges det til grund, at posterne typisk er rentebærende, 

hvorfor de inkluderes i beregningen af NRBG.124 

 

5.4.1 Korrektioner af NRBG og EK 

Den reformulerede analytiske balance illustrerer et mere retvisende billede af værdiskabelsen i selskaberne, da 

der er foretaget opdeling mellem drifts- og finansieringsaktiviteterne. Herved fremkommer blandt andet den 

nettorentebærende gæld (NRBG), som defineres ved forskelle mellem hhv. de finansielle- aktiver og 

forpligtelser. Jævnfør afsnit 4.3 afhænger flere nøgletal af den bogførte værdi af NRBG, herunder 

kapitalstruktur samt beta-værdier mm., hvorfor nøgletallet således er en yderst vigtig forudsætning for 

analysen. Da der i enkelte tilfælde opstår situationer, hvor den NRBG forekommer negativ, er det da vurderet 

 
120 Petersen & Plenborg (2012) 
121 Sørensen (2012) 
122 Sørensen (2012) 
123 Petersen et al. (2017) 
124 Petersen & Plenborg (2012) 



S i d e  79 | 220 
 

nødvendigt at foretage korrektioner herfor. Det skyldes, en negativ NRBG fører til en negativ gearing, hvilket 

har uoverskuelige konsekvenser for analysen. Alternativt til korrektioner, da måtte selskaberne i stedet blot 

ekskluderes. Den negative NRBG forårsages især af store likvide beholdninger herunder også beholdninger af 

værdipapir mm. Dertil er der ligeledes foretaget korrektioner af egenkapitalen i tilfælde, hvor den bogførte 

værdi forekommer negativ. Dette gøres ud fra samme betragtninger, som ved den NRBG nævnt ovenfor. 

 

Korrektionerne er foretaget ud fra en relativ betragtning af de branchebestemte gearinger, som oplyses af 

Damodaran’s database over europæiske selskaber. Dertil er der inddraget en betragtning af den gennemsnitlige 

gearing, som selskaberne med hhv. positiv egenkapital eller NRBG opererer med. Der tillægges imidlertid 

størst værdi til de branchebestemte gearinger, selvom disse inkluderer europæiske selskaber, da det er vurderet 

afgørende, at der tages højde for brancheforhold ved korrektionerne. Sammenligning af gearinger på tværs af 

brancher giver nemlig ikke umiddelbar mening, selvom der således udelukkende ville tages udgangspunkt i 

danske selskaber. I nedenstående udtryk ses sammenhængen af korrektionen teoretisk illustreret: 

 
𝐷
𝐸 = 𝑋 → 𝑋 ∗ 𝐸𝐾 = 𝑁𝑅𝐵𝐺 → 	𝐸𝐾 =

𝑁𝑅𝐵𝐺
𝑋  

 

Det har i tre tilfælde vist sig umuligt at foretage korrektionen af hhv. EK og NRBG, da begge har været 

negative, hvormed det ikke kan gøres ved en relativ betragtning jævnfør ovenstående sammenhæng. De 

pågældende tre selskaber er som konsekvens blevet ekskluderet fra analysen, hvilket reducerer stikprøven til 

47 selskaber. 

 

5.4.2 Behandling af resultatopgørelsen 
Foruden ovenstående reformulering af selskabernes balanceposter, forudsætter analysen ligeledes, jf. afsnit 

4.2, at der foretages reformulering af resultatopgørelsen. I indeværende afsnit følger en behandling af netop 

dette, da det er vigtigt at klarlægge fremgangsmåden ved de bagvedlæggende regnskabstal, der anvendes til 

beregningerne af de tidligere beskrevne nøgletal. 

 

Når resultatopgørelsen reformuleres, skelnes der mellem kerne- og ikke-kerneforretning. Formålet er at isolere 

selskabets driftsmæssige kerneforretning samt at ekskludere eventuelle transitoriske poster, da disse 

umiddelbart skaber et forvrænget billede af selskabets egentlig drift. Til udregningen af ROIC forudsætter det 

kendskab til selskabernes driftsmæssige resultat (EBIT), hvilket typisk betegnes, som resultatet af ordinær 

drift før finansielle poster eller det primære resultat. Til analysen anvendes EBIT før særlige poster, da disse 

poster typisk er af transitorisk karakter eller ikke har umiddelbar relation til selskabets kernedrift. Disse poster 

er udeladt, eftersom det ellers risikeres, at der medtages poster, som ikke illustrerer et korrekt billede af 

selskabets driftsmæssige performance. Særlige poster kan i sin natur omfatte mange ting, hvilket et eksempel 
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herpå er omkostninger i forbindelse med omstruktureringer eller fortjeneste ved frasalg af aktiver mm. Disse 

poster er transitoriske, hvorfor hhv. indtægterne eller omkostninger dertil bør ekskluderes. Dertil kan det 

ligeledes omfatte poster såsom nedskrivninger, hvor det bør vurderes fra post til post, hvorvidt denne indgår i 

den normale drift eller ej. En nedskrivning på varelagre baseret på ledelsens skøn ift. omsættelighed, udvikling 

salgspriser mm. bør umiddelbart medtages i selskabets normaldrift. Skyldes nedskrivninger derimod 

usædvanlige forhold, bør de klassificeres som særlige poster og dermed ekskluderes fra kerneforretningen. 

Afslutningsvist anvender de fleste selskaber posterne Andre driftsindtægter- og omkostninger, som typisk 

relaterer sig indirekte til selskabets kerneforretning. Posterne er sekundære i forhold til den primære aktivitet, 

og bør således i udgangspunktet ekskluderes.125 Da ROIC tillige anvendes efter skat, er NOPAT også anvendt 

og fundet ved reformuleringen. Nøgletallet fremkommer ved EBIT efter skat, og er således resultatet af primær 

drift efter skat. Jævnfør afsnit 4.3.3 anvendes den marginale selskabsskat i denne afhandling, hvorfor NOPAT 

er fundet ved EBIT fratrukket den marginale selskabsskattesats.  

 

Til sidst anvendes EBITDA ligeså indirekte i analysen, ved estimeringen af syntetiske kredit ratings jf. afsnit 

4.3.2. Dette er betegnelsen for driftsresultatet før afskrivninger, renter, skat og amortiseringer. I tilfælde hvor 

afskrivninger er fordelt ud på de forskellige omkostningsposter, er de fundet ved gennemgang af selskabets 

regnskabsnoter eller fra pengestrømsopgørelsen, hvor den ligeledes kan være oplyst, og efterfølgende 

korrigeret herfor. Dette er gjort med henblik på at isolere EBITDA. 

 
 
  

 
125 Sørensen (2012) 
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Kapitel 6 – Udvælgelse af statistisk test 
Indeværende kapitel omhandler de hypoteser samt dertilhørende hypotesetest, som anvendes i forbindelse med 

analyserne af den økonomiske værdiskabelse. Udvælgelsen af netop hvilke tests, som anvendes i analyserne, 

er yderst afgørende, da disse danner grundlaget for de senere konklusioner. Behandlingen omfatter både 

redegørelser samt de antagelser, som er gjort i forbindelse med testene. Hertil skal det understreges, at kapitlets 

formål er at danne en tilstrækkelig forståelse og konsensus for de anvendte tests, samt hvorfor netop disse 

anvendes i denne sammenhæng. Det er således ikke en dybere behandling af testene og statistik i øvrigt, da 

dette ligger uden for afhandlingens fokusområde samt forfatternes ønske med afhandlingen. Der henvises 

således til øvrig litteratur på området for yderligere behandling heraf. 

 

Formålet med afhandlingen er at teste om kapitalfondsejerskabet i højere grad formår at generere økonomisk 

værdiskabelse end øvrige ejerskabsformer. For at undersøge dette opstilles hypoteser herom, med det formål 

at gennem statistisk test at kunne be- eller afkræfte, hvorvidt kapitalfondsejerskabet formår dette. 

Afhandlingens analysemæssige tilgang tillader yderligere dekomponeringen af den økonomiske 

værdiskabelse, i form af en undersøgelse af, om en eventuel forskel mellem værdiskabelsen i 

kapitalfondsejerskabet og de øvrige ejerskabsformer genereres gennem hhv. operationelle- og/eller finansielle 

tiltag. Dertil beskrives også tidligere, hvordan kapitalfonde arbejder med governancemæssige forhold i 

porteføljeselskaberne. Det er dog ikke muligt at analysere disse forhold nærmere, da der ikke ligger data herfor. 

Dertil opstår der typisk, de tidligere beskrevne, spill-over effekter, hvor governancemæssige tiltag opstår som 

en konsekvens af finansielle- eller operationelle tiltag. Analysen afgrænser sig, som konsekvens heraf, fra 

yderligere behandling af governanceaspektet i indeværende afsnit. Analysen vil derfor indeholde en overordnet 

analyse, som selvsagt har til formål at vurdere hvorvidt kapitalfonde overordnet set genererer mere økonomisk 

værdi end resten af markedet. Dertil foretages yderligere to delanalyser, som sammenholder 

porteføljeselskaberne med markedet, defineret ved de tidligere bestemte referencegrupper. Således analyseres 

porteføljeselskabernes hhv. operationelle- og finansielle tiltag med det formål at placere netop hvor 

kapitalfondene primært genererer eventuel økonomisk værdi. De yderligere undersøgelser af netop, hvor 

værdiskabelsen genereres kræver, ligesom den overordnede analyse, at der opstilles yderligere to hypoteser, 

som beskæftiger sig med hhv. de operationelle tiltag og de finansielle tiltag. Det er tidligere beskrevet, at ROIC 

og WACC er udvalgt som de overordnede analysemål, der knytter sig til hhv. de operationelle- og finansielle 

tiltag. De opstillede hypoteser tager derfor sit udgangspunkt heri. 

 

For at kunne teste de opstillede hypoteser, anvendes en statistisk test på de tidligere indsamlede stikprøver. Da 

der findes flere typer af hypotesetest, kan valget mellem disse skabe udfordringer i forsøget på at anvende den 

mest præcise hypotesetest til formålet. Ved valget af hypotesetest skelnes der imellem hvorvidt der er tale om 
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en standard parametrisk test eller en ikke-parametrisk test. Ligeledes skelnes der mellem hvorvidt en eller flere 

stikprøver testes.  

 

Figur 23: Valg af hypotesetest 

 
Kilde: Newbold, Carlson & Throne (2013) & egen tilvirkning 

 

Uagtet hvorvidt den statistiske test anvendes på hhv. den overordnede analyse eller delanalyserne er 

forudsætningen for at anvende en standard parametrisk test, at data tilnærmelsesvis kan forudsættes at være 

normalfordelte. Da der er tale om tre forskellige test, er det således nødvendigt at forholde sig til dem 

enkeltvist, og derved selektere den mest passende test for hver delanalyse. Det har selvsagt stor betydning for 

det endelige resultat af testen, at der udvælges den korrekte test til formålet. 

 

6.1 Normalfordelingsantagelsen 
Normalfordelingen er almindeligt forekommende. Menneskers højde og vægt er eksempler på variable, som 

kan betragtes som værende normalfordelte. Normalfordelingen er en kontinuert fordeling, hvilket betyder at 
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data kan antage alle værdier såvel negative og positive [−∞;+∞]. Fordelingsfunktionen for 

normalfordelingen er126:  

𝐹(𝑥) = }
1

√2𝜋𝜎m
𝑒𝑥𝑝 �−

1
2
(𝑥 − 𝜇)m

𝜎m
	�

�

��

 

Hvor µ er middelværdien og σ er standardafvigelsen. Da middelværdien og standardafvigelsen begge indgår i 

funktionen, afhænger fordelingskurven således af disse parametre. Derfor kan fordelingskurven se forskellig 

ud, men alle fordelingskurver har normalfordelingskurvens symmetriske form. 

 

Figur 24: Normalfordeling 

 
Kilde: Newbold et al. (2013) & egen tilvirkning 

 

Holder normalfordelingsantagelsen indebærer dette derfor, at data er symmetrisk omkring dataenes 

middelværdi, og at chancen for at opnå en standardafvigelse over middelværdien er ens med chancen for at 

opnå en standardafvigelse under middelværdien. Hvis fordelingen er normalfordelt, vil medianen og 

middelværdien være ens, hvorvidt dette er tilfældet kan derfor indikere om fordelingen er normalfordelt eller 

ej. Herudover bør 68,26% af fordelingen ligge indenfor et interval fra -1 standardafvigelse til +1 

standardafvigelse, mens 95,44% af fordelingen bør ligge indenfor et interval fra -2 standardafvigelse til +2 

standardafvigelse, hvilket er illustreret ved ovenstående figur.  

Skævhed og kurtosis er to andre parametre, der er interessante i forhold til normalfordelingen. Skævhed 

udtrykker, hvor symmetrisk fordelingen fordeler sig omkring middelværdien, mens kurtosis udtrykker, hvor 

stejl fordelingens toppunkt er i forhold til fordelingens haler. Begge parametre kan inddeles i tre grupper, som 

omhandler hvorvidt parametrene er positive, negative eller lig nul. Dette illustreres ved nedenstående figurer, 

hvor et eksempel på skævhed og kurtosis’ tre forskellige tilstande vises til hhv. venstre og højre. 

 
126 Newbold et al. (2013) 
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Figur 25: Skævhed og Kurtosis 

  
Kilde: Newbold et al. (2013) & egen tilvirkning 

6.2 Test for normalitet 
De fire parametre beskrevet i forrige afsnit kan give en indikation om, hvorvidt data er normalfordelte, men 

det er ej en egentlig test for normalitet. Derfor benyttes ligeledes histogrammer og QQ-plots sammen med de 

fire parametre til at vurdere, hvorvidt der er tale om normalfordelte data i stikprøverne. I nedenstående tabel 

ses et udsnit af den deskriptive statistik for datene i de tre forskellige delanalyser. 

 

Tabel 5: Deskriptiv statistik 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Resultaterne i ovenstående tabel er inddelt i de respektive analyser, hhv. økonomisk værdiskabelse, operationel 

værdiskabelse samt finansiel værdiskabelse.  

1. Analyse af samlet økonomisk værdiskabelse  

Resultaterne i analysen af den samlede økonomiske værdiskabelse viser to forskellige måder at opgøre EVA 

på hhv. relativt og absolut, hvilket uddybes nærmere i afsnit 7.1. Eftersom formålet med afhandlingen ikke er 

at analysere på selve størrelsen af eventuel EVA, men derimod blot at opgøre hvorvidt der egentlig skabes 

EVA i kapitalfondsejerskabsperioden, vil positive og negative EVA værdier være udgangspunktet for den 

statistiske test. Således vil EVA-analysen udelukkende undersøge, om EVA skabes hyppigere under 

kapitalfondsejerskabet end under øvrige ejerskabsformer. Med udelukkende to mulige udfald, hhv. positiv- og 

negativ EVA, vil denne inddeling således resultere i, at der ikke længere kan være tale om normalfordelte data, 
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da en normalfordeling, som tidligere beskrevet, er en kontinuert fordeling som indebærer, at data kan antage 

alle værdier. Derfor vil der i den overordnede analyse af den samlede økonomiske værdiskabelse ikke anvendes 

en parametrisk test, da normalfordelingsantagelsen ikke er gældende, hvorfor der i stedet anvendes en ikke-

parametrisk test, nærmere bestemt Chi-Sqaure test.   

 

2. Delanalyse af operationel værdiskabelse 

Resultaterne i delanalysen af den operationelle værdiskabelse viser, at porteføljeselskabernes middelværdi er 

3,921 dvs. at de gennemsnitlige forbedringer af den operationelle værdiskabelse således har været på 392,1% 

under kapitalfondsejerskabet. Derimod har aktieindeksene, som her repræsenterer markedet, haft en 

gennemsnitlig aktiekursstigning på -0,132 dvs., at markedets gennemsnitlige værdiskabelse i samme periode 

er på -13,2%. Sammenlignes de nævnte middelværdier med de tilsvarende medianer for de to før omtalte 

stikprøver, er afstanden mellem disse i porteføljeselskabernes tilfælde markant, hvorimod afstanden er 

væsentlig mindre ved markedet. Dette tyder således på, at stikprøve omhandlende porteføljeselskaberne er 

påvirket af outliers, hvilket bekræftes af tabel 5, som viser en voldsom maksimal værdi, jævnfør rækken 

vedrørende maksimumværdi. Ydermere viser resultaterne, at begge stikprøver er venstreskæve, men at 

stikprøven for porteføljeselskaberne er væsentlig mere venstreskæv end markedet, hvilket ligeledes skyldes 

positive outliers i stikprøven. Kurtosis er i stikprøven for markedet relativ tæt på 0, hvorimod kurtosis er langt 

fra 0 i selskabernes tilfælde. Baseret udelukkende på ovenstående tabel kunne det tyde på, at stikprøven for 

porteføljeselskaberne ikke er normalfordelt, mens markedet derimod godt kunne tyde på at være 

tilnærmelsesvis normalfordelt.   

 

Da der opstår tvivl om, hvorvidt de to stikprøver er normalfordelte eller ej anvendes, som tidligere nævnt, både 

histogrammer og QQ-plot til at vurdere, hvorvidt data er tilnærmelsesvis normalfordelte eller ej. Disse grafer 

ses i bilag 3. Tages der udgangspunkt i histogrammerne, så indikerer graferne, at hverken porteføljeselskaberne 

eller markedet tyder på at være normalfordelt omkring middelværdien. Histogrammet for markedet ligner på 

ingen måde en normalfordelingskurve, mens histogrammet for porteføljeselskaberne derimod godt kunne have 

tendenser af en normalfordelingskurve. Dog afvises normalfordelingsantagelsen i begge stikprøver, da begge 

besidder en for stor haleværdi ligesom tendensen for normalfordelingskurven for porteføljeselskaberne ikke 

samles omkring middelværdien. Tages der i stedet udgangspunkt QQ-plottene, så indikerer graferne imidlertid 

næsten det modsatte af histogrammerne. Navnlig viser de helt specifikt, at porteføljeselskaberne ikke er 

normalfordelte, mens markedet derimod har tendenser af normalfordeling. Baseret på ovenstående analyse af 

normalfordeling, vurderes stikprøven for porteføljeselskaberne således ikke at være normalfordelt, mens der 

stadig herskes tvivl omkring stikprøven for markedet.  
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Da der fortsat er tvivl om, hvorvidt stikprøven for markedet er normalfordelt, anvendes en Shapiro-Wilk test, 

som har til formål at afvise eller acceptere nulhypotesen omkring normalfordelte data:  

 

H0: Fordelingen for populationen er normalfordelt 

H1: Fordelingen for populationen er ikke normalfordelt 

 

Testen konkluderer på følgende måde, at såfremt resultatet viser en p-værdi, der er mindre end 

signifikansniveauet afvises nulhypotesen, hvilket betyder at data ikke er normalfordelt. Viser resultatet i stedet 

en p-værdi, som er større end signifikansniveauet, da kan det ikke afvises at fordelingen er normalfordelt.  

 

Tabel 6: Shapiro-Wilk – Output (Operationel) 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel afviser således normalitetsantagelsen, dermed konstateres det, at stikprøven ikke er 

normalfordelt, hvilket nødvendiggør anvendelsen af en ikke-parametrisk hypotesetest. Da afhandlingen har til 

formål at sammenholde to stikprøver afhænger valget for statistisk test således udelukkende af, hvorvidt der 

er tale om parret eller uparret data. I afhandlingens tilfælde har det faktum, at perioderne er identisk gjort at 

der er tale om to parrede stikprøver, da dette afhænger af, hvorvidt der findes en naturlig måde at parre dataene 

på, hvilket der netop er i dette tilfælde. Wilcoxon Signed-Rank test er en ikke-parametrisk hypotese test, og 

anvendelsen af denne er således vurderet hensigtsmæssig til formålet. Der findes dog flere ikke-parametriske 

hypotesetest. En interessant betragtning synes umiddelbart her at være, hvorvidt en sammenligning med andre 

ikke-parametriske hypotesetest ville kunne bidrage til et bedre resultat. Til trods for, at dette synes interessant, 

er det imidlertid fravalgt, da afhandlingen ikke ønsker at undersøge, hvilken hypotesetest der giver det mest 

præcise resultat. Det ligger således uden for afhandlingens horisont.  

 

3. Finansiel værdiskabelse 

 Resultaterne i delanalysen af den finansielle værdiskabelse viser, at porteføljeselskabernes middelværdi er på 

0,080 dvs., at deres gennemsnitlige WACC-værdi i ejerskabsperioden var på 8%. Derimod har industrien, som 

her repræsentere markedet, haft en gennemsnitlig WACC på 0,073 dvs., at markedets gennemsnitlige WACC 

i samme periode var på 7,3%. Ved en sammenligning mellem medianen og middelværdien i de to stikprøver, 
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er afstanden mellem medianen og middelværdien i begge tilfælde minimal. Stikprøverne for WACC besidder 

derfor ikke outliers på samme måde, som tilfældet var i de to stikprøver til analysen af den operationelle 

værdiskabelse. Resultaterne viser yderligere, at stikprøven for porteføljeselskaberne er venstreskæv og har en 

kurtosis større end 0, mens stikprøven for markedet er højreskæv og har en kurtosis mindre end 0. Både kurtosis 

og skewness ligger dog relativt tæt på 0 i begge tilfælde, hvilket kan indikere, at stikprøverne er 

tilnærmelsesvist normalfordelte.  

Normalfordelingsantagelsen understøttes yderligere af stikprøvernes histogrammer samt de tilsvarende QQ-

plots. Disse ses i bilag 4. Specielt dataene for markedet viser indikationer på normalfordelingen. For at være 

helt sikker på, at normalfordelingsantagelsen er korrekt, anvendes den føromtalte Shapiro-Wilk test tillige, 

hvor den samme metode og hypotese er identisk for de to nye stikprøver. Resultatet for denne test viser 

følgende:  

 

Tabel 7: Shapiro-Wilk – Output (Finansiel) 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Eftersom p-værdien er større end den valgte alpha (0,05), da kan det ikke afvises, at begge stikprøver 

udspringer fra en normalfordeling. Derfor skal der således anvendes en standard parametrisk test, når 

hypotesen herom skal gennemgå en statistisk test. Ligesom med de forrige stikprøver, er der tale om parret 

data, da credit spreaded for ratingen holdes direkte op imod markedets lånerente ved tilsvarende 

kapitalstruktur. Således er der tale om en naturlig parring af data, hvorfor parret t-test findes hensigtsmæssig 

til formålet. 

 

6.3 De anvendte hypotesetest 
På baggrund af de, i forrige afsnit, fundne konklusioner følger der i indeværende afsnit en behandling af de 

anvendte hypotesetest, som således indgår i afhandlingen. Dette indeholder en redegørelse for både testene 

samt de antagelser og overvejelser, som måtte ligge til grund herfor.   

 
6.3.1 χ2 – Testen 

Afhandlingen søger at analysere, hvorvidt EVA skabes hyppigere i kapitalfondes porteføljeselskaber fremfor 

under øvrige ejerskabsformer. Således vil størrelsen af selve EVA være uden betydning, da det relevante i 
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stikprøven udelukkende er, hvorvidt der skabes positiv- eller negativ EVA. I teorien vil også en EVA lig med 

nul være mulig, men eftersom der er tale om kontinuerte data i forhold til de underliggende elementer, hhv. 

ROIC og WACC, betyder dette, at disse nøgletal kan have uendelige decimaltal, hvorfor en EVA på 0 aldrig 

vil forekomme i praksis. Derfor udelades denne mulighed med rette, hvilket indsnævrer udfaldsrummet til to 

mulige udfald, hvilke som tidligere beskrevet er hhv. positiv- eller negativ EVA.  

 

Testen beror på antagelsen om, at når markedet ligeledes inddeles i to grupper hhv. selskaber der genererer 

positiv- og negativ EVA, da bør fordelingen mellem de to grupper omtrent blive lige store (50/50) jævnfør 

store tals lov. Det bør således kunne antages med rimelighed, at fordelingen mellem selskaberne under øvrig 

ejerskabsform vil antage en 50/50 fordeling mellem selskaber der skaber hhv. positiv- og negativ EVA. Under 

denne antagelse kan en Goodness of Fit test anvendes til at beregne, hvorvidt porteføljeselskaberne antager 

samme fordeling mellem negative- og positive EVA generende selskaber, som markedet antages at gøre. 

Denne metode tester således, hvorvidt porteføljeselskaber har en fordeling, som ligger signifikant over 

forventningen om 50/50 fordelingen mellem positiv og negativ EVA.  

Hypoteserne, der bliver testet vha. X2 – testen er således:  

 

H0: Fordelingen i den observerede stikprøve er lig den forventede population 

H1: Fordelingen i den observerede stikprøve er forskellig fra den forventede population 

 

Testen anvendes ensidet, og vil blive testet på hhv. 10%-, 5%- og 1%-signifikansnvieauer. Nulhypotesen 

forkastes hvis teststørrelsen er mindre end den kritiske værdi. Normalvis beregnes teststørrelsen vha. 

nedenstående formel:127  

χm = 	�
(𝑂j − 𝐸j)m

𝐸j

W

j��

 

Da EVA-analysen anvender en 2x2 tabel kræves i stedet en modificeret udgave, Yates korrektionen. Formlen 

for teststørrelsen bliver således i stedet:128   

χm = 	�
(|𝑂j − 𝐸j| − 0,5)m

𝐸j

W

j��

 

 

I ovenstående formel repræsenterer O de observerede porteføljeselskaber, mens E repræsenterer den 

forventede fordeling, som selskaberne burde antage jf. tidligere beskrevne antagelse. Med en stikprøve på 47 

porteføljeselskaber bør den forventede observation således være hhv. 23,5 selskaber der genererer positiv EVA 

 
127 Newbold et al. (2013) 
128 Newbold et al. (2013) 
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og 23,5 selskaber med negativ EVA. Disse forventede værdier sammenholdes således med de observerede 

værdier for porteføljeselskaberne, hvormed det er muligt at analysere, hvorvidt der er signifikante forskelle 

mellem disse. Resultatet afhænger af hvorvidt teststørrelsen er mindre end den kritiske værdi ud fra det 

anvendte signifikansniveau. For at kunne fremvise den kritiske værdi er signifikansniveauet afgørende, men 

lige så afgørende er at finde frem til antallet af frihedsgrader, da begge informationer er væsentlige, når den 

kritiske værdi aflæses i en chi-i-anden tabel. Måden hvorpå antallet af frihedsgrader beregnes, er ved at tage 

antallet af kolonner og minus med en, hvorefter dette ganges med antallet af rækker minus med en. I en 2x2 

tabel bliver frihedsgraderne således (2 − 1) ∗ (2 − 1) 	= 	1. Herefter kan den kritiske værdi aflæses i en chi-

i-anden tabel, hvilket illustreres i bilag 5. 

 

6.3.2 Wilcoxon Signed-Rank test 

Ud fra kriterierne omtalt ved behandling af delanalysen af den operationelle værdiskabelse vælges Wilcoxon 

Signed-Rank test, eftersom denne er anvendelig i de tilfælde, hvor der ønskes at teste for, hvorvidt 

middelværdien af to populationer er forskellige, når der er tale om parret stikprøver. I tabel 5, er det påvist, at 

middelværdien i stikprøven for kapitalfondenes er størst, men spørgsmålet er så, hvorvidt dette skyldes 

tilfældigheder eller om det reelt skyldes at kapitalfondsejede porteføljeselskaber er bedre til at generere 

operationel værdi for. Derfor anvendes Wilcoxon Signed-Rank testen i den operationelle analyse til at teste de 

anvendte hypoteser for signifikans. Hypoteserne, der vil blive testet vha. Wilcoxon er følgende: 

 

H0: Operationel værdiskabelse i porteføljeselskaberne er lig værdiskabelsen i markedet 

H1: Operationel værdiskabelse i porteføljeselskaberne er større end markedets værdiskabelse 

 

Testen anvendes ensidet, og vil blive testet på hhv. 10%-, 5%- og 1%-signifikansnvieauer. Nulhypotesen 

forkastes hvis T < wp, T er teststørrelsen og wp er den kritiske værdi. Teststørelsen, T findes ved, at opstille 

værdiskabelsen for hhv. porteføljeselskaberne overfor den parrede værdiskabelse for markedet i samme 

periode. Dernest fratrækkes markedets værdiskabelse fra værdiskabelsen i porteføljeselskaberne, hvilket fører 

til en difference, som enten er positiv eller negativ. Ydermere findes den absolutte difference, hvorfor alle 

negative differencer fjernes og erstattes af positive differencer. Baseret på de absolutte differencer rangeres, 

de enkelte par således at den mindste difference tildeles værdien 1, den anden mindste difference tildeles 

værdien 2 og så fremdeles frem til den højeste difference som tildeles værdien 47, hvilket er antallet af 

observerede par i stikprøven, n. Opstår der par med en difference på 0 fjernes parret fra stikprøven og dermed 

reduceres n tilsvarende. Opstår der flere par med samme difference således, at parrene skulle tildeles samme 

rank, da bruges et gennemsnit af de rank som parrene var blevet tildelt, hvis differencen havde været forskellig. 

Denne justering er ikke nødvendig i afhandlingen, eftersom der er tale om kontinuerlige data med uendelige 

kommatal, hvorfor der umuligt kan opstå situationer, hvor to differencer er ens. Når de absolutte differencer 
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alle er rangeret, summeres værdierne af de positive rank sammen jævnfør ∑𝑅� = 𝑇�. Dette gøres tillige med 

de negative rank jævnfør ∑𝑅� = 𝑇�. Summen af de positive og negative rang sammenholdes, og den mindste 

af disse udgør teststørrelsen, da 𝑇 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇�, 𝑇�). Den kritiske værdi bestemmes ved at anvende et Wilcoxon 

Signed-Rank Table, hvor den kritiske værdi identificeres ud fra antallet af observationer samt det anvendte 

signifikansniveau. Eftersom stikprøven er over 30 oplyses den kritiske værdi typisk ikke i diverse 

statistikbøger, hvorfor den kritiske værdi ved en stikprøve større end 30 kan approksimeres på følgende 

måde:129 

𝑤� = [𝑛(𝑛 + 1)/4] + 𝑥��𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)/24 

 

Hvor xp er fraktilen i en standard normalfordeling aflæst af bilag 6. Med udgangspunkt i ovenstående formel 

er bilag 7 udarbejdet, hvilket oplyser de kritiske værdier, indenfor de tre valgte signifikansniveauer som 

teststørrelsen skal sammenlignes med. Hypotesen kan forkastes i tilfældet af, at den kritiske værdi er mindre 

end teststørrelsen og vice versa. Denne metode omtales som den ”Kritisk-værdimetode”.130 Alternativt 

argumenterer Newbold et al. (2013) for, at med en stor stikprøve, vil en normalfordeling være end god 

approksimation for T. De argumenterer ligeledes for at en stor stikprøve opstår, når en stikprøve overstiger 20 

observationer. Baseret på disse argumenter, kan en approksimation for Z-værdien udregnes under antagelsen 

om, at T er normalfordelt:131 

𝑍 =
𝑇 − 𝐸(𝑇)

𝜎�  

Nulhypotesen vil da afvises hvis:132 

𝑍 =
𝑇 − 𝐸(𝑇)

𝜎� < −𝑍� 

 

Måden hvorpå testen bruges er ved at beregne Z-værdien og således de tre underliggende parametre; T, E(T) 

og σT. Parameteren E(T) beregnes på følgende måde: 𝐸(𝑇) = �(���)
�

, eftersom n = antal observeret par i 

stikprøven er denne parameter relativ let at finde frem til. Parameteren σT beregnes på følgende måde: 𝜎� =

��(���)(m���)
m�

, dermed er dette parameter ligesom E(T) relativ let at finde frem til og T beregnes, som nævnt 

tidligere, ved  𝑇 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇�, 𝑇�). Baseret på udregningen af Z-værdien samt kendskabet til, hvorvidt der er tale 

om en tosidet eller ensidet hypotesetest kan p-værdien aflæses ud af en standardnormalfordelings tabel jævnfør 

bilag 8. P-værdien fortæller hvad sandsynligheden er for, at 𝑍� er lig eller større end Z. Er p-værdien 

eksempelvis 0,03 er der 97% sandsynlighed for, at hypotesen kan afvises, mens der er 3% sandsynlighed for 

 
129 Harter & Owen (1970) 
130 Roikjær (2012) 
131 Newbold at al. (2013) 
132 Newbold at al. (2013) 
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at hypotesen ikke kan afvises og derfor må accepteres. P-værdien anvendes således til at påvise den 

approksimative sandsynlighed for, hvorvidt hypotesen kan afvises under den før omtalte antagelse.   

 

6.3.3 Student’s t-test 
Ud fra kriterierne omtalt ved behandlingen af delanalysen af den finansielle værdiskabelse udvælges en 

Student’s t-test, som på dansk også kaldes en parret t-test. Denne test anvendes, da denne er brugbar, når ønsket 

er at teste for, hvorvidt middelværdien af de to populationer er forskellige, når der er tale om normalfordelte 

data samt parrede stikprøver. I tabel 5 ses det, at middelværdien i stikprøven for porteføljeselskaberne er størst, 

hvilket er negativt for værdiskabelsen, da der er tale om gennemsnitligt vægtede kapitalomkostninger. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt dette skyldes tilfældigheder eller om det reelt skyldes, at markedet opnår 

en bedre lånerente end porteføljeselskaberne. For at teste dette anvendes derfor Student t-test i delanalysen af 

den finansielle værdiskabelse til at teste hypoteserne for signifikans. Hypoteserne, som vil blive testet vha, 

Student t-test er således: 

 

H0: Kapitalomkostningen i porteføljeselskaberne er lig kapitalomkostningen i markedet 

H1: Kapitalomkostningen i porteføljeselskaberne er forskellig fra markedets kapitalomkostning 

 

Testen anvendes tosidet, og vil blive testet på hhv. 10%-, 5%- og 1%-signifikansnvieauer. Nulhypotesen 

forkastes hvis e�

V�/√�
< −𝑡���,�/m eller hvis e�

V�/√�
> 𝑡���,�/m, hvor  e�

V�/√�
 er lig teststørrelsen, mens 𝑡���,�/m 

og −𝑡���,�/m er lig den kritiske værdi. Teststørrelsen består af �̅�, 𝑠e	og n. �̅� repræsenterer middelværdien af 

differencerne mellem den gennemsnitligt vægtede kapitalomkostning hos hhv. porteføljeselskaberne og 

markedet. Altså fratrækkes kapitalomkostningen mellem hvert par bestående af hhv. en repræsentant fra 

markedet og en repræsentant fra porteføljeselskaberne, hvilket danner 47 nye værdier nemlig differencerne. 

Middelværdien findes baseret på disse differencer. 𝑆e repræsenterer standardafvigelsen på selvsamme 

differencer, mens n repræsenterer antallet i stikprøven dvs. 47. Den kritiske værdi aflæses af en t-test tabel, 

hvor både signifikansniveauet samt antallet af frihedsgrader er væsentlige parametre, der muliggøre denne 

aflæsning. Signifikansniveuaet er, som tidligere nævnt, hhv. 10%, 5% og 1%, mens antallet af frihedsgrader, 

df, er 46 (df = n – 1).   
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Kapitel 7 – Analyseresultater 
I nærværende kapitel følger en behandling af de tre analyser, hvor der indledningsvist redegøres for den 

overordnede analyse af den samlede økonomiske værdiskabelse. Efterfølgende behandles delanalyserne af 

hhv. den operationelle- og finansielle værdiskabelse. De fundne resultater gennem den statiske analyse 

præsenteres, hvilket afslutningsvist ledsages af en diskussion for hver delanalyse.  

 

7.1 Analyse af økonomiske værdiskabelse 
Indeværende afsnit behandler analysen af den samlede økonomiske værdiskabelse. Afsnittet er således en 

kulmination af de foregående kapitlers behandling af data og øvrige forudsætninger for analysen. 

Indledningsvist præsenteres analysen, efterfulgt af en præsentation af de fundne resultater, afslutningsvist 

foretages derpå en diskussion for analysen af den samlede økonomiske værdiskabelse. 

 

7.1.1 Præsentation af analyse 
Den primære analyse af den samlede økonomiske værdiskabelse tager sit udgangspunkt i nøgletallet EVA. 

Jævnfør kapitel 4 er nøgletallet en kulmination af flere mulige resultatmål for den økonomiske værdiskabelse. 

EVA synes dog de øvrige nøgletal overlegen, under de givne forudsætninger, som gør sig gældende ved de 

unoterede porteføljeselskaber. Bevæggrunden for analysen, er ønsket om at forsøge at forstå, hvorvidt 

kapitalfonde og deres meget særprægede ejerskabsmodel egentlig er de øvrige ejerskabsmodeller overlegen, 

når det kommer til at skabe økonomisk værdi i selskaberne. Positiv EVA er per definition overnormalt afkast, 

og da ønsket er at undersøge hvorvidt porteføljeselskaberne formår at skabe økonomisk værdi, testes der i 

stedet for hyppigheden af positiv EVA snarere end den egentlige størrelse af eventuel EVA, da størrelsen på 

den skabte EVA i og for sig er irrelevant i denne sammenhæng. Analysen antager således to mulige udfald, 

hhv. positiv- eller negativ EVA, som afgør hyppigheden af positiv EVA og dermed, hvorvidt 

ejerskabsmodellen umiddelbart er overlegen. 

 

Måden hvormed EVA opgøres til brug i analysen kan imidlertid både gøres gennem de absolutte- og relative 

værdier, hvilket har vist sig at have en betydning for, hvorvidt der foreligger signifikant økonomisk 

værdiskabelse i visse tilfælde. Begge metoder er således anvendt for at give det fulde overblik, men samtidig 

også illustrere skrøbeligheden i de fundne resultater. Ved den relative metode, hvor udgangspunktet er de 

procentvise EVA værdier, anvendes blot en samlet sum af de årlige spread mellem ROIC og WACC for hvert 

porteføljeselskab. Hvorvidt den summerede værdi er positiv eller negativ danner således grundlag for analysen. 

Denne metode inddrager således ikke hensynet til størrelsen af den investerede kapital, hvorfor metoden 

samtidig også defineres som værende den uvægtede test. Ved den absolutte metode, tages der i stedet afsæt i 

metodikken bag den kapitalværdibaserede værdiansættelsesmetode, EVA-modellen, som inddrager værdien 
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af den investerede kapital primo budgetperioden.133 Den endelige værdi af EVA opgøres således ved at 

summere de årlige absolutte værdier gennem analyseperioden, som dernæst sættes overfor porteføljeselskabets 

investerede kapital primo, hvilket i denne sammenhæng defineres ved år opkøb -1. I følgende eksempel ses 

metoden illustreret: 

𝐸𝑉𝐴X¢V£¤¥S =
(𝐸𝑉𝐴� + 𝐸𝑉𝐴m …+ 𝐸𝑉𝐴�)
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙£�Wø¢��

= 𝑋 

 

Tanken bag den anvendte metode er at forsøge at følge metodikken bag EVA-modellen, hvor den samlede 

værdi af selskabet opgøres ved værdien af den investerede kapital primo tillagt summen af al fremtidig 

kapitaliseret EVA. Det er selvsagt blot tankegangen bag modellen som benyttes, og skal ikke opfattes som et 

egentligt forsøg på at replicere selve modellen.  

 

Begge metoder anerkender således også, i tråd med EVA-modellen, at værdien af selskabet delvist opgøres 

ved de årlige værdier af EVA. Fælles for begge metoder er imidlertid, at der ikke inddrages hensyn til 

tidsværdien af pengestrømmene. EVA værdier, som falder i forskellige analyseår tillægges dermed samme 

tidsmæssige værdier. Derimod er forskellen mellem de to metoder, at den absolutte opgørelsesmetode 

tilgodeser selskaber, som har større investeret kapital i de år, hvor EVA er positiv, og omvendt i de år hvor 

EVA viser sig negativ. Metoden synes således at repræsentere en vægtet test, som inddrager størrelsen af den 

årlige investerede kapital, hvorfor analyseårene vægtes forskelligt i det endelige resultat. Begge metoder har 

således styrker og svagheder. Den relative metode anerkender ikke den investerede kapital, hvorfor den 

umiddelbart udelukker muligheden for, at porteføljeselskaberne kan have meget store absolutte EVA værdier 

i enkelte analyseår, som kan påvirke udfaldet af, hvorvidt det samlede EVA resultat viser sig positivt eller 

negativt. Netop dette anerkender den absolutte metode, hvilket samtidig også betyder, at det endelige udfald 

kan være påvirket af ekstreme værdier i de enkelte analyseår. De to opgørelsesmetoder synes altså begge yderst 

interessante at betragte, da de supplerer hinandens styrker og svagheder. 

 

Testene udføres, som tidligere beskrevet i kapitel 6, ved at sammenholde hyppigheden af hhv. positive- og 

negative EVA værdier i den observerede stikprøve, bestående af 47 porteføljeselskaber, mod en forventet 

observation (”markedet”) med en 50/50 fordeling mellem hhv. positive og negative EVA værdier, hvilket 

defineres som værende markedet. Tillige er der tidligere også argumenteret for den bagvedliggende antagelse 

for fordelingen af den forventede observation, markedet, som tager sit udgangspunkt i store tals lov. For at 

danne et illustrativt overblik, ses i nedenstående figur, processen for analysen af den samlede økonomiske 

værdiskabelse illustreret: 

 

 
133 Petersen et al. (2017) 
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Figur 26: Delanalyse af den samlede økonomiske værdiskabelse  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
7.1.2 Hypotese 

Til at teste for signifikante forskelle i hyppigheden af positiv EVA mellem porteføljeselskaberne og markedet, 

er følgende hypotese opstillet til formålet:  

 

H0: Kapitalfondsejerskabet og de øvrige ejerskabsformer er lige gode til at skabe økonomisk værdi 

H1: Kapitalfondsejerskabet er de øvrige ejerskabsformer overlegent i forhold til at skabe økonomisk værdi 

 

Udgangspunktet for nulhypotesen er, at der ingen signifikante forskelle er mellem de to observationer, hhv. 

stikprøven og den forventede, hvorfor porteføljeselskaberne således hverken er bedre eller værre end resten af 

markedet til at generere økonomiske værdi, trods kapitalfondenes ejerskab. Viser det sig imidlertid, at 

nulhypotesen ej kan accepteres og derfor må forkastes, betyder dette således, at porteføljeselskaberne er 

signifikant bedre til at generere positive EVA værdier og dermed økonomisk værdi, jævnfør 

alternativhypotesen, hvorfor kapitalfondsejerskabsmodellen umiddelbart er øvrige ejerskabsmodeller 

overlegen. 

 

7.1.3 Resultater 

På baggrund af den foretagne statistiske χm-test, er følgende resultater fundne ved de angivne 

signifikansniveauer. Resultaterne præsenteres hver for sig fra den absolutte- og relative opgørelsesmetode, 

hhv. vægtede- og uvægtede metode. 
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Tabel 8: Resultater fra analyse af den samlede økonomiske værdiskabelse jævnfør den absolutte 

opgørelsesmetode 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Jævnfør den absolutte opgørelsesmetode, kan det fra ovenstående tabel udledes, at porteføljeselskaberne under 

kapitalfondenes ejerskab med 95% sikkerhed genererer hyppigere positive EVA værdier sammenlignet med 

det forventede marked. Testen viser således signifikans, hvorfor nulhypotesen i denne test forkastes ned til 5% 

signifikansniveau og alternativhypotesen dermed accepteres. Derimod er det ikke muligt at påvise signifikante 

forskelle ned til 1% signifikansniveau, hvorfor der fortsat er en vis portion usikkerhed forbundet med resultatet 

af testen. 

 

Tabel 9: Resultater fra analyse af den samlede økonomiske værdiskabelse jævnfør den relative 

opgørelsesmetode 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel illustrerer resultaterne af den relative opgørelsesmetode, hvorfra det kan udledes, at 

porteføljeselskaberne under kapitalfondenes ejerskab med 90% sikkerhed generere hyppigere positive EVA 

værdier sammenlignet med det forventede marked. Testen viser således blot signifikante forskelle ved 10% 
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signifikansniveau, hvorfor nulhypotesen i denne test udelukkende kan forkastes ved dette niveau og 

alternativhypotesen herved accepteres. Det er ved denne metode således ikke muligt at påvise signifikante 

forskelle ved 5% signifikansniveau, hvilket står i kontrast til foregående test, absolut opgørelsesmetode. Dette 

er en interessant betragtning, da det umiddelbart tyder på, at størrelsen af den investerede kapital således har 

en betydning for konklusionen. Endvidere synes resultatet af testen dog, grundet det høje signifikansniveau, at 

være forbundet med en væsentlig portion usikkerhed.  

 

Hvis man dykker ned i de underliggende selskaber i testene, fremgår det, jævnfør bilag 10, at det blot er ét 

enkelt selskab, hvor EVA værdien skifter fortegn mellem de to opgørelsesmetoder. Selskabet der er tale om, 

er Ferrosan. Jævnfør bilag 13 - Ferrosan (2), fremgår det, at porteføljeselskabet i løbet af dets 7-årige 

kapitalfondsejerskabsperiode mellem 2005 – 2011, har positive EVA værdier i 4 ud af 7 år. Ferrosan har i de 

tre analyseår, hvor EVA-værdierne viser sig negative, betydelige forskelle i spreadet mellem ROIC og WACC 

– helt op i mod -27,5%. Navnlig i år 2009, hvor selskabets WACC stiger markant grundet den voldsomme 

udvikling i S&P credit spreadet for CCC-ratings, jævnfør figur 13. Ligeledes er 2011 også et dårligt år, hvilket 

dog i dette tilfælde ikke skyldes finansieringsmæssige omstændigheder, men dårlige driftsmæssige resultater, 

hvilket har foranlediget et drastisk fald i selskabets ROIC. Samlet er dette skyld i, at selskabet ender i et negativ 

udfald, jævnfør den relative opgørelsesmetode. Ved den absolutte opgørelsesmetode opvejes disse svært 

negative år imidlertid af, at selskabet i de positive år har en væsentligt højere investeret kapital end i de 

negative. Selvom det positive spread mellem ROIC og WACC umiddelbart er lavere end de, i de negative år, 

så medfører størrelsen af den investerede kapital altså, at de positive år vægter tungere i forhold til det endelige 

udfald.  

 

7.1.4 Diskussion 
På baggrund af forannævnte betragtninger, kan det for nu konkluderes, at kapitalfondsejede porteføljeselskaber 

umiddelbart synes at formå at generere hyppigere positiv EVA i forhold til det øvrige marked. Afhængigt af, 

hvilken af tidligere beskrevne opgørelsesmetoder, som tillægges mest værdi, kan konklusionen desuden 

påvises med hhv. 95% og 90% sikkerhed jævnfør testene ved den absolutte- og relative opgørelsesmetode. Det 

betyder således, at kapitalfondsejerskabsmodellen, under de angivne forudsætninger, synes øvrige 

ejerskabsmodeller overlegen, når det kommer til hyppigheden af at generere økonomisk værdi.  

 

Hvilken opgørelsesmetode, som bør tillægges mest værdi, er imidlertid svær at præcisere nærmere. Begge 

metoder synes at have nogle unikke karakteristika, som gør at de umiddelbart supplerer hinanden fremfor at 

være hinanden overlegen. Dertil er det et spørgsmål om, hvorvidt undersøgeren mener, at den investerede 

kapital bør have en indflydelse på udfaldet, eller om det blot bør være spreadet mellem ROIC og WACC, som 

betragtes. Anvendelsen af begge opgørelsesmetoder fremhæver imidlertid også skrøbeligheden af analysens 
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resultater. Hvorvidt der foreligger signifikans ved 5% signifikansniveau, afgøres af blot ét enkelt selskab, 

hvilket umiddelbart skyldes stikprøvens begrænsede størrelse på 47 porteføljeselskaber. Forud for testene, var 

initialantagelsen imidlertid, at forskellene mellem de to opgørelsesmetoder umiddelbart ville vise sig markant 

større, da tesen for at anvende begge tests var, at størrelsen på den investerede kapital ville tilvejebringe en 

betydelig vægtning mellem de forskellige analyseår og dermed illustrere et mere nuanceret billede. Dette synes 

dog umiddelbart ikke at være tilfældet. Skrøbeligheden ved testene, af en strikprøve bestående 47 

porteføljeselskaber, understreges yderligere ved, at det blot er hhv. 2 og 3 selskaber til forskel, som afgør, 

hvorvidt der foreligger signifikans ved de angivne niveauer. Dertil noteres det, at uagtet hvilken test, som 

anvendes, da foreligger der ikke signifikans ved 1% niveau. Testene påviser således ikke overbevisende 

resultater, hvormed der kan drages ubestridelige konklusioner til fordel for porteføljeselskaberne. 

 
7.2 Analyse af operationel værdiskabelse 
Indeværende afsnit behandler delanalysen af den operationelle værdiskabelse. Afsnittet er således en 

kulmination af de foregående kapitlers behandling af data og øvrige forudsætninger for delanalysen. 

Indledningsvist præsenteres delanalysen, efterfulgt af en præsentation af de fundne resultater, afslutningsvist 

foretages derpå en diskussion for delanalysen af den operationelle værdiskabelse. 

 

7.2.1 Præsentation af operationel delanalyse 

Delanalysen af den operationelle værdiskabelse tager sit afsæt i nøgletallet ROIC, da det er det overordnede 

rentabilitetsmål for selskabets operationelle drift. Nøgletallet favner både over porteføljeselskabets indtægts-

/omkostnings forhold samt dets evne til at udnytte den investerede kapital. Bevæggrunden for analysen tager 

sit afsæt i ønsket om at belyse, hvorfra en eventuel samlet værdiskabelse stammer, gennem en dekomponering 

af EVA. I kapitel 3 er det tidligere behandlet netop hvilke værdiskabende værktøjer, som en kapitalfond typisk 

gør brug af, når den søger at øge værdien af et porteføljeselskab. Blandt disse udgør operationelle forbedringer 

en væsentlig del af den værdiskabelse, som finder sted i porteføljeselskabet. I figur 5 ses udviklingen gennem 

tid illustreret for, hvordan kapitalfonde skaber værdi. Hertil er konklusionen klar, operationelle tiltag udgør en 

stadig stigende andel af den samlede værdi, hvilket også understøttes af, at kapitalfonde i større grad tager en 

mere aktiv rolle i de opkøbte selskaber. Konsekvensligt, er den umiddelbare forventning også, at en analyse, 

baseret på den selekterede stikprøve, gengiver denne tendens og således angiver signifikante forskelle i den 

operationelle værdiskabelse mellem porteføljeselskaberne og markedet. Definitionen for EVA dikterer, at en 

ændring i ROIC direkte påvirker værdiskabelsen. Nøgletallet synes derfor også at være yderst interessant til 

formålet. I nedenstående tabel ses det illustreret, hvordan ændringer i ROIC påvirker selskabets markedsværdi, 
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når WACC antages at være konstant. Udregningerne omkring markedsværdien er baseret på Gordons 

vækstformel omkring uendelige annuiteter tillagt den investeret kapital.134   

 
Tabel 10: Sammenhængen mellem ROIC og markedsværdi ved Gordons vækstformel 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra ovenstående tabel ses det i scenarieanalysen, at der er klar sammenhæng mellem ændringer i ROIC og 

markedsværdien. Den investerede kapital er antaget konstant i alle tre scenarier. ROIC ændres således for at 

illustrere, hvordan en ændring i ROIC påvirker ændringen i markedsværdien (MV). Ændringen i ROIC 

beregnes ved ændring fra 1% til 2%, hvilket svarer til en fordobling af ROIC dvs. 100% stigning. Den næste 

ændring beregnes derefter som ændringen fra 2% til 3% og så fremdeles. Disse ændringer afspejler sig således 

tilsvarende i markedsværdien. 

 

Til at bestemme, hvorvidt porteføljeselskaberne formår at skabe signifikant mere operationel værdi end 

markedet, da er valgt at inddrage aktieindeks (”markedet”) som referencegruppe. Det er i afsnit 5.2.4 tidligere 

beskrevet, hvilke overvejelser der ligger til grund for dette samt hvilke antagelser analysen beror på. 

Aktiekursen er det endelige mål for værdiskabelsen i et selskab, hvorfor det er vurderet særdeles interessant at 

undersøge nærmere, hvilke resultater en sådan analyse afstedkommer. Sammenligning mellem indeks over 

børsnoterede selskaber og unoterede porteføljeselskaber er imidlertid ikke uden udfordringer. Det kræver, som 

beskrevet tidligere, at der foretages en rækker antagelser, som muligvis skaber en bias i analysen, hvilket 

umiddelbart risikerer at svække dens resultater. Tildeling af passende aktieindeks, som reference til de enkelte 

porteføljeselskaber, er sket gennem Small-, Mid- og Large Cap samt de dertilhørende kriterier, hvilke baserer 

sig på selskabers markedsværdi af egenkapitalen jævnfør tabel 4. Da markedsværdien ikke er kendt for de 

unoterede porteføljeselskaber, da er i stedet anvendt den bogførte værdi af egenkapitalen for 

 
134 Petersen et al. (2017) 
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porteføljeselskaberne. Det beskrives desuden i afsnit 5.2.4, at den bogførte værdi af egenkapitalen typisk er 

betydeligt lavere end markedsværdien for børsnoterede selskaber, hvilket risikerer at medfører en systematisk 

underklassificering og en betydelig bias mod mindre selskaber i Small Cap som konsekvens. Selvom det ikke 

kan præciseres nærmere, hvorvidt dette egentlig har haft en indflydelse på analysen, hvis nogen overhovedet, 

eller om porteføljeselskaberne i stikprøven blot overvejende er svarende til Small Cap, synes det umiddelbart 

bekræftet af figur 21, at metoden skaber en overvægt af Small Cap selskaber. I figuren ses det, at 81% af 

porteføljeselskaberne er matched op imod Small Cap og blot ét enkelt har Large Cap som referencegruppe. 

Biasen mod Small Cap er dog søgt minimeret ved at foretage manuelle korrektioner af selskaber, hvor der er 

tilstrækkelig evidens for deres egentlige klassifikation. Jævnfør bilag 9, ses udviklingen i de forskellige 

aktieindeks, som porteføljeselskaberne er sammenholdt med i den statistiske test. Dertil ses det, at Small Cap 

indekset er kommet væsentligt dårligere ud af finanskrisen i forhold til det større Mid Cap indeks, hvilket 

forstærker det mulige bias mod Small Cap i den statistiske test, da porteføljeselskabernes operationelle 

værdiskabelse konsekvensligt fremstår mere overlegen i denne periode.  

 

Til at udføre den statistiske test, er den endelige vækst i ROIC, som sammenholdes med aktieindekset, fundet 

ved udelukkende at anskue udviklingen mellem opkøbs år og exit år, hvorfor de mellemliggende analyseår 

under kapitalfondsejerskabet ikke er medtaget i denne delanalyse. Årsagen hertil er, at det blot er vurderet 

relevant at kortlægge den samlede værdiskabelse, som finder sted mellem køb og exit, da eventuel generering- 

eller destruering af operationel værdi i de mellemliggende analyseår ikke er af betydning før kapitalfondens 

”realisering” ved exit. En inddragelse af de mellemliggende analyseår, kunne derimod kortlægge præcis 

hvornår den operationelle værdiskabelse umiddelbart er størst i løbet af kapitalfondsejerskabet. Det skal dog 

understreges, at dette er uden for afhandlingens fokusområde, hvorfor dette bevidst er undladt. Tilsvarende 

metode er ligeså anvendt ved identificering af udviklingen i det respektive aktieindeks for samme periode. 

Med henvisning til den teoretisk korrekte måde at opgøre selskabers værdi på jævnfør Discounted Cash Flow 

modellen (”DCF”), antages det at aktieindeksene umiddelbart også afspejler værdiskabelsen efter skat, da 

værdiansættelsen tager sit udgangspunkt i de frie cash flows efter skat. Konsekvensligt, er udviklingen i 

porteføljeselskabernes ROIC ligeså baseret på efter skat værdier, hvorfor der er taget udgangspunkt i NOPAT 

ved udregningen af ROIC. Jævnfør afsnit 4.3.3, er alle skattemæssige overvejelser baseret på den pågældende 

marginale skattesats, hvilket også gøres gældende ved udregning af ROIC efter skat. I nedenstående figur ses 

et overblik over delanalysen af den finansielle værdiskabelse illustreret: 
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Figur 27: Delanalyse af operationel værdiskabelse 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

7.2.2 Hypotese 
Til at teste for signifikante forskelle i udviklingen mellem porteføljeselskabernes ROIC og markedet, er 

følgende hypotese opstillet til formålet:  

 
H0: Kapitalfondsejerskabet og de øvrige ejerskabsformer er lige gode til at generere operationel værdi 

H1: Kapitalfondsejerskabet er de øvrige ejerskabsformer overlegent i forhold til at generere operationel 

værdi 

Udgangspunktet for nulhypotesen er, at der ingen signifikante forskelle er mellem udviklingen i 

porteføljeselskabernes ROIC og de respektive aktieindeks, hvorfor porteføljeselskaberne således hverken er 

bedre eller værre end resten af markedet til at generere operationel værdi, trods kapitalfondenes ejerskab. Viser 

det sig imidlertid, at nulhypotesen ej kan accepteres og derfor må forkastes, betyder dette således, at 

porteføljeselskaberne er signifikant bedre til at generere operationel værdi, jævnfør alternativhypotesen, 

hvorfor kapitalfondsejerskabsmodellen umiddelbart er øvrige ejerskabsmodeller overlegen. 

 

7.2.3 Resultater 
På baggrund af den foretagne statistiske Wilcoxon Signed-Rank test, er følgende resultater fundne ved de 

angivne signifikansniveauer: 
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Tabel 11: Resultater fra delanalyse af den operationelle værdiskabelse 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Jævnfør ovenstående tabel, kan det fra resultaterne udledes, at der foreligger signifikante forskelle mellem 

porteføljeselskabernes udvikling i ROIC og de respektive aktieindeks. Dette resultat gør sig endda gældende 

ved samtlige signifikansniveauer, hvorved nulhypotesen ej kan accepteres og således må forkastes til fordel 

for alternativhypotesen. Dette betyder, at det med 99% sikkerhed kan bestemmes, at porteføljeselskaber er 

markedet overlegen i forhold til at skabe operationel værdi, hvorfor kapitalfondsejerskabsmodellen 

umiddelbart synes at gavne værdiskabelsen. De overbevisende resultater i kapitalfondsejerskabsmodellens 

favør synes imidlertid også at indfri forventningerne til resultatet, som følge af tidligere diskussion herom.  

 

7.2.4 Diskussion 
På baggrund af den foretagne Wilcoxon Signed-Rank test synes kapitalfondene således signifikant bedre end 

markedet til at forbedre porteføljeselskabernes driftsmæssige rentabilitet. I overensstemmelse med figur 5, 

synes operationelle forbedringer således at bidrage til den samlede økonomiske værdiskabelse i 

porteføljeselskaberne. Resultaterne skal dog ses i lyset af tidligere diskussion af eventuelle udfordringer, som 

delanalysen lider under.  

 
Hele analysen er baseret på antagelsen om, at den operationelle udvikling i børsnoterede selskaber i udstrakt 

grad afspejler sig i deres markedsværdi samt i overvejende grad også er den primære driver bag den. Jævnfør 

tidligere diskussioner herom, synes denne antagelse med rimelighed godtgjort i et teoretisk henseende. I 

virkelighedens verden, viser det sig imidlertid i flere tilfælde, at der kan være langt fra teori til praksis. Det er 

selvsagt svært entydigt at afgøre, hvorvidt antagelsen ligeså holder stik i praksis eller i hvert fald i hvilken 

grad. Uanset kan det ikke desto mindre konstateres, at aktiemarkederne påvirkes af et utal af udefrakommende 

faktorer, hvilket unægtelig også er afspejlet i de anvendte aktieindeks i analysen. Det samme argument gør sig 
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utvivlsomt også gældende for udviklingen i porteføljeselskabernes ROIC-værdier, da disse unægtelig også er 

påvirkes af udefrakommende faktorer. Spørgsmålet er således ikke hvorvidt udefrakommende faktorer 

påvirker udviklingen, men snarere i hvilken grad denne udvikling er påvirket. Hertil er tesen, at aktiemarkedet 

i væsentligt højere grad er påvirket af øvrige faktorer, hvorfor den egentlige forbedring af driftsmæssig 

rentabilitet i selskaber udgør en mindre andel. Ved en sammenligning af de to, hvor effekten fra 

kapitalfondsejerskabet forsøges isoleret, synes der, på baggrund af forannævnte, at være en risiko for, at denne 

sammenligning i praksis viser sig at være mere kompliceret end først antaget. Hvorvidt udviklingen i de 

respektive aktieindeks er en rimelig referencegruppe for udviklingen i tilsvarende størrelse unoterede 

porteføljeselskaber, giver umiddelbart også anledning til nogle risikomæssige overvejelser, da 

porteføljeselskaberne næppe bærer samme risiko som en investering i markedet gør. Afkastkravet til de 

unoterede porteføljeselskaber er antageligt væsentligt anderledes end den for markedet, hvorfor en direkte 

sammenligning mellem de to synes at være i selskabernes favør, når ikke der korrigeres for de forskellige 

afkastkrav. Jævnfør afsnit 4.3.4, da antages investorer at være risikoaverse, hvorfor der kræves en positiv 

risikopræmie for at påtage sig yderligere risiko ved en investering. Der er således, alt andet lige, krævet et 

højere afkast fra de unoterede porteføljeselskaber, hvorfor en højere udvikling i den driftsmæssige rentabilitet 

også synes nødvendig. Der er imidlertid ikke undersøgt nærmere, hvilke effekter eventuelle risikomæssige 

justeringer måtte have på resultatet. Årsagen hertil er, at dette ikke er vurderet relevant i forhold til delanalysens 

formål. 

 

7.2.4.1 Dekomponering af ROIC  

I forlængelse af foregående test af operationel værdiskabelse, følger i indeværende afsnit en dekomponering 

af ROIC. Den yderligere dekomponering af den operationelle værdiskabelse, er imidlertid ikke genstand for 

statistisk test, hvorfor denne ikke bidrager med endelige konklusioner, men i stedet blot understøtter 

diskussionen af den operationelle værdiskabelse. Formålet med dekomponeringen er at belyse netop hvad der 

primært driver ROIC, hvormed den operationelle værdiskabelse forsøges sporet. ROIC består, som tidligere 

beskrevet, af delkomponenterne overskudsgrad og omsætningshastighed af den investerede kapital, som hhv. 

repræsenterer porteføljeselskabernes indtægts/omkostnings-forhold samt deres evne til at udnytte kapitalen, 

som er stillet til rådighed. Grundet periodiseringsmæssige årsager, tager dekomponeringen blot udgangspunkt 

i årene opkøb, exit-2, exit-1 samt exit. Dette gøres for at sikre sammenlignelighed mellem de forskellige 

tidspunkter ved, at der indgår samme antal porteføljeselskaber i hver, hvilket ikke er muligt, hvis flere år 

inkluderes. I nedenstående figur ses således dekomponeringen af ROIC illustrereret. 
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Figur 28: Dekomponering af ROIC 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Jævnfør ovenstående figur ses det, at både overskudsgraden og omsætningshastigheden af den investerede 

kapital gennemsnitligt bidrager positivt til porteføljeselskabernes udvikling i ROIC. Begge værdier har endda 

overbevisende udviklinger, hvilket også synes at bekræfte resultatet af den foretagne test af den operationelle 

værdiskabelse. Specielt interessant er det imidlertid, at der umiddelbart er tidsmæssig forskel mellem hvornår 

udviklingen er størst. Tages der udgangspunkt i omsætningshastigheden af den investerede kapital ses det, at 

det navnlig er i årene op mod exit, at porteføljeselskaberne formår at forbedre udnyttelsen af den investerede 

kapital, hvorimod der mellem opkøb og exit-2 ses ingen markant ændring. Omvendt ses det dog, at det ved 

overskudsgraden især synes at være i årene umiddelbart efter opkøb, at den største udvikling finder sted, da 

udviklingen mellem årene opkøb og exit-2 her er betydeligt større end årene op mod exit. På baggrund af 

ovenstående betragtninger synes det svært at udlede, hvad der umiddelbart er den primære driver bag ROIC 

og således den operationelle værdiskabelse. Begge delkomponenter ses at have pæne udviklinger i gennemsnit. 

Dertil skal det bemærkes, at der typisk er betydelige forskelle mellem brancher, når det drejer sig om 

overskudsgrader og omsætningshastigheder. Brancher med store anlægsaktiver har som oftest høje 

overskudsgrader, men derimod lave omsætningshastigheder og vice versa ved brancher med små 

anlægsaktiver. Indeværende dekomponeringen er dog blot et gennemsnit mellem alle brancher i afhandlingens 

stikprøve, hvilket formentlig bidrager til dette ”hybrid” resultat, hvor begge nøgletal oplever pæne udviklinger. 

 

7.3 Analyse af finansiel værdiskabelse 
Indeværende afsnit behandler delanalysen af den finansielle værdiskabelse. Afsnittet er således en kulmination 

af de foregående kapitlers behandling af data og øvrige forudsætninger for delanalysen. Indledningsvist 

præsenteres delanalysen, efterfulgt af en præsentation af de fundne resultater, afslutningsvist foretages derpå 

en diskussion for analysen af den finansielle værdiskabelse. 
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7.3.1 Præsentation af finansiel delanalyse 
Delanalysen af den finansielle værdiskabelse tager sit udgangspunkt i porteføljeselskabernes WACC. 

Bevæggrunden for analysen tager sit afsæt i ønsket om at belyse, hvorfra en eventuel samlet værdiskabelse 

stammer. I kapitel 3 er det tidligere behandlet netop hvilke værdiskabende værktøjer, som en kapitalfond typisk 

gør brug af, når den søger at øge værdien af et porteføljeselskab. Optimering af finansieringsmæssige forhold 

udgør en stor andel disse værktøjer, hvorfor det er yderst interessant at belyse dette område nærmere. WACC 

fanger rigtig mange af de finansieringsmæssige aspekter, herunder kapitalstruktur, skat og 

kapitalomkostninger. Definitionen for EVA dikterer tillige, at en ændring i WACC direkte påvirker 

værdiskabelsen. Nøgletallet synes derfor at være yderst interessant til formålet. 

 

WACC beror imidlertid på en række elementer, hvor den nødvendige data hertil ikke er tilgængelig for 

porteføljeselskaberne. Disse er derfor i stedet estimeret gennem en række kvalificerede antagelser jævnfør 

afsnit 4.3. At de forskellige elementer i stedet er tilnærmelsesvist estimeret betyder samtidig også, at analysen 

ikke er nær så specifik på porteføljeselskaberne som det umiddelbart er ønsket. Dertil vanskeliggør det selvsagt 

også en analyse af porteføljeselskabernes forbedringer heraf. I en perfekt verden, hvor der havde været 

tilgængelige markedsværdier mv., da havde det været yderst interessant at dykke ned i, hvordan kapitalfonde 

arbejder med kapitalstrukturen i porteføljeselskaberne. Analysen er imidlertid begrænset til at anvende 

bogførte værdier, hvorfor nærmere analyse heraf ikke er fundet værdiskabende. Under de givne forudsætninger 

foretages analysen således ved, at der estimeres en selskabsspecifik- og branchebestemt WACC. Den eneste 

forskel mellem de to er metoden hvormed fremmedkapitalomkostningen er estimeret. Afgræsningen til 

udelukkende at differentiere mellem kapitalomkostningerne til fremmedkapital skyldes, at det er vurderet 

yderst vanskeligt samt uden nævneværdig værdi at inddrage de øvrige elementer under de givne 

forudsætninger. Estimering af øvrige elementer for en given peer-group tilføjer blot yderligere 

usikkerhedsmomenter til analysen, hvilket umiddelbart svækker konklusionerne yderligere. Dertil er netop 

kapitalomkostningen til fremmedkapital umiddelbart det mest interessante element at betragte i denne 

sammenhæng i forhold til porteføljeselskaberne finansielle stressomkostninger, hvorfor det med rimelighed 

synes tilstrækkeligt blot at fokusere på dette. Grundet denne afgræsning betyder det imidlertid også, at det ikke 

er muligt at inddrage den samlede effekt fra kapitalfondenes finansielle tiltag jævnfør afsnit 3.2. Det betyder 

derfor samtidig, at der eksempelvis er overhængende risiko for, at porteføljeselskaberne ikke krediteres med 

det korrekte skatteskjold, da der blot er taget udgangspunkt i marginale skattesatser for både den 

selskabsspecifikke- og branchebestemte WACC.  

 

Jævnfør afsnit 4.3.2 er den selskabsspecifikke WACC estimeret gennem syntetiske credit ratings samt de 

dertilhørende S&P credit spreads. Denne metode er netop et eksempel på, hvordan manglende adgang til data 
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uhensigtsmæssigt distancerer analysen fra det enkelte porteføljeselskab og derved svækker konklusionerne. 

Initialt var udgangspunktet imidlertid også, at den selskabsspecifikke WACC skulle bero på de effektive 

renteomkostninger, jævnfør porteføljeselskabernes årsrapporter. Metoden måtte dog hurtigt forkastes, da den 

resulterede i ekstreme værdier, som ikke synes egnede til videre analysebrug. Den branchebestemte WACC-

værdi er, jævnfør afsnit 5.2.2 bestemt gennem Damodaran’s database over afkastkrav til fremmedkapital 

fordelt på brancher. Disse værdier sammenholdes således gennem statistisk test for at teste for signifikante 

forskelle, jævnfør afsnit 6.3.3. For at opnå én enkelt hhv. selskabsspecifik- og branchebestemt WACC for hver 

af porteføljeselskaberne, som danner grundlag for testen, da er taget et simpelt gennemsnit mellem hhv. de 

årlige selskabsspecifikke- og branchebestemte WACC-værdier. Dermed er opnået en gennemsnitlig WACC-

værdi gennem hele ejerskabsperioden for begge. Årsagen til, at der anvendes gennemsnitlige værdier er, at det 

forventes at minimere effekten fra outliers uden fuldstændig at ignorere dem. Alternativt kunne brug af median 

værdier være anvendt, men der lægges her til grund, at en sådan metode fuldstændig ville ignorere 

haleværdierne, hvilket ikke synes hensigtsmæssigt, da der således ville udelades yderligere en væsentlig del af 

en eventuel værdiskabelse. Den anvendte metode betyder tillige også, at der ikke måles på årlige forskelle, 

men blot den gennemsnitlige gennem hele ejerskabsperioden. En analyse af årlige WACC-værdier synes 

umiddelbart også interessant, da denne ville belyse, hvornår eventuelle forskelle mellem 

kapitalomkostningerne, og dermed værdiskabelsen, finder sted i løbet af ejerskabet. Dette ligger imidlertid 

uden for denne afhandlings problemformulering, hvorfor dette bevidst er fravalgt. I nedenstående figur ses et 

overblik over delanalysen af den finansielle værdiskabelse illustreret: 

 
Figur 29: Delanalyse af finansiel værdiskabelse 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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7.3.2 Hypotese 

Til at teste for signifikante forskelle mellem den selskabsspecifikke- og branchebestemte WACC er følgende 

hypotese opstillet til formålet:  

 

H0: Kapitalfondsejerskabet og de øvrige ejerskabsformer er lige gode til at generere finansiel værdi 

H1: Kapitalfondsejerskabet er signifikant forskelligt fra de øvrige ejerskabsformer i forhold til at generere 

finansiel værdi 

 

Den anvendte test, Student t-test, er en tosidet test. Det vil sige, at der i denne delanalyse ikke blot testes for, 

hvorvidt der foreligger signifikante forskelle i porteføljeselskabernes favør, men samtidig også, hvorvidt disse 

forskelle skulle være i markedets favør. Delanalysens resultater kan således også indikere, at 

porteføljeselskaberne umiddelbart klarer det dårligere end markedet, når der måles på selskabernes 

kapitalomkostninger til fremmedkapital. Udgangspunktet for nulhypotesen er, at der ingen signifikante 

forskelle er mellem WACC-værdierne, og at porteføljeselskaberne således hverken er bedre eller værre end 

resten af markedet til at generere økonomiske værdi gennem finansielle tiltag. Viser det sig imidlertid, at 

nulhypotesen ej kan accepteres og derfor må forkastes, betyder dette således, at der foreligger signifikante 

forskelle mellem de to, hvilket både kan vise sig i markedets- eller porteføljeselskabernes favør, jævnfør 

alternativhypotesen. 

 

7.3.3 Resultater 
På baggrund af den foretagne statistiske Student’s t-test, er følgende resultater fundne ved de angivne 

signifikansniveauer. 

 

Tabel 12: Resultater fra delanalyse af den finansielle værdiskabelse 

 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Jævnfør ovenstående tabel, kan det fra resultaterne udledes, at der foreligger signifikante forskelle mellem 

porteføljeselskabernes- og markedets WACC-værdier, når der testes på baggrund af kapitalomkostninger til 

fremmedkapital. Dette gør sig endda gældende ved samtlige signifikansniveauer, hvorfor nulhypotesen ej kan 

accepteres og således må forkastes til fordel for alternativhypotesen. Resultaterne af testen viser imidlertid, at 

de signifikante forskelle er i markedets favør, hvilket betyder, at markedet arbejder med en signifikant lavere 

WACC end porteføljeselskaberne gør. Testene viser endda signifikans helt til 99% signifikansniveau, hvorfor 

resultaterne synes særdeles overbevisende i markedets favør. Umiddelbart giver dette dog ikke mening i 

forhold til de i afsnit 3.2 diskuterede værdiskabende redskaber, som anvendes af kapitalfonde. Resultaterne 

giver umiddelbart anledning til nogle overvejelser omkring den anvendte metode, da de står i stærk kontrast 

til, hvad de initiale forventninger var til delanalysen af den finansielle værdiskabelse.   

 

7.3.4 Diskussion 
På baggrund af den foretagne Student’s t-test synes markedet således at være signifikant bedre til at minimere 

selskabers WACC i forhold til porteføljeselskaberne, når der måles på kapitalomkostningerne til 

fremmedkapital. Dette kan endda påvises med 99% sikkerhed jævnfør tabel 12. Fra resultaterne kan det 

omvendt udledes, at porteføljeselskaber har signifikant højere kapitalomkostninger til fremmedkapital end 

markedet, hvilket umiddelbart indikerer, at kapitalfondsejerskabsmodellen direkte medfører højere 

kapitalomkostninger til fremmedkapital og dermed er værdidestruerende på dette område. Dette står i 

særdeleshed i kontrast til diskussionen, jævnfør afsnit 3.2.2, omkring finansielle stressomkostninger mv. I 

forlængelse heraf, skal det understreges, at det med den anvendte metode ikke er muligt at sige noget omkring 

skatteskjoldet, da skattesatsen er holdt konstant mellem de to WACC-værdier, hhv. selskabsspecifik og 

branchebestemt. Det bør således være identisk, hvorfor begge værdier er påvirket ens heraf. Jævnfør 

diskussionen omkring marginal- kontra effektiv skattesats i afsnit 4.3.3, da ville en anvendelse af effektiv 

skattesats antageligt afbilde værdiskabelse bedre, hvorfor resultatet af denne test muligvis ville vise et andet 

udfald, såfremt denne metode i stedet var anvendt. Dette har imidlertid ikke været muligt, hvorfor denne test 

blot er et resultat af den finansielle risiko forbundet med selskaberne.  

 

De overraskende resultater af den udførte test giver anledning til overvejelser omkring den anvendte metode 

til estimeringen af fremmedkapitalen. Ved estimering af den selskabsspecifikke WACC, er der taget 

udgangspunkt i syntetiske kredit-ratings bestemt ved S&P kriterier. De anvendte kriterier tager imidlertid blot 

afsæt i kvantitative regnskabsbaserede kriterier, hvilket betyder, at der ikke er inddraget hensyn til kvalitative 

betragtninger samt kriterier, som er baseret på markedsværdier. De estimerede syntetiske kredit ratings er 

således baseret på få kriterier, som alle beror på bogførte værdier. Dertil er antallet af kriterier begrænset, 

hvorfor hvert kriterie vægter tungt i forhold til den endelige rating. Afkastkravet til fremmedkapitalen bør 

afspejle risikoen, som långiver påtager sig, når der stilles fremmedkapital til rådighed. Gennem anvendelse af 
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syntetiske kredit-ratings forsøges risikoen således kvantificeret gennem S&P kriterierne i forhold til 

markedskonforme vilkår jævnfør gældende rentespænd. I nedenstående figur ses udviklingen illustreret, for 

den relative andel af hver S&P rating i udvalgte analyseår: 

 
Figur 30: Udvikling i S&P ratings relative andel  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Udviklingen i figuren viser en stigende andel af ”investmentgrade” ratings, hvilke omfatter kredit-ratings til 

og med BBB. Andelen udgør i opkøbsåret under 40% og er ved exit knap 60%. Dette er således et udtryk for, 

at risikoen forbundet med porteføljeselskaberne falder mod exit i takt med at gælden tilbagebetales, hvilket 

udmøntes i faldende afkastkrav på fremmedkapitalen. Dette synes at være i overensstemmelse med afsnit 3.2, 

hvor der blev argumenteret for kapitalfondenes initale gearing, som efterfølgende nedbringes med de løbende 

frie cash flow frem mod exit. Hvorvidt de tildelte ratings er ”korrekte” for de enkelte porteføljeselskaber er 

ikke muligt at komme nærmere, da der ikke foreligger yderligere muligheder for at validere dem. Derimod kan 

der stille spørgsmålstegn ved, om S&P’s rating kriterier overhovedet finder anvendelse på kapitalfondsejede 

porteføljeselskaber. Disse er nemlig statiske, og tager således ikke hensyn til særlige omstændigheder 

forbundet med kapitalfondsejerskabsmodellens særprægede anvendelse af fremmedkapital. Blandt kriterierne 

lægges der stor vægt på selskabernes rentedækningsgrad i forhold til hhv. EBITDA og EBIT samt forholdet 

mellem selskabets samlede forpligtelser overfor størrelsen på aktiverne. Det vil sige, at selskaber med høje 

rentebetalinger straffes med en dårligere kredit rating. Sædvanligvis ville dette også være logisk, da høje 

rentebetalinger umiddelbart øger risikoen for, at selskabet ikke er i stand til at vedligeholde sine forpligtelser. 

Derimod bør dette umiddelbart ikke lægge porteføljeselskabernes rating til last, selvom det også øger risikoen, 

da det netop er en del af deres særprægede ejerskabsmodel. Uanset bør porteføljeselskabet i hvert fald ikke 

straffes nær så hårdt ved høje gældsomkostninger, da finansielle stressomkostninger typisk er lavere ved 
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porteføljeselskaber jævnfør afsnit 3.2.2. Derudover synes de anvendte kriterier også at straffe selskaber, som 

arbejder med en meget høj gearing. Det er tidligere beskrevet, at kapitalfonde gør netop dét for at maksimere 

afkastet. Derfor bør porteføljeselskaber ej heller belastes ved, at de indeholder en lille andel egenkapital. 

 

Anvendelse af syntetiske kredit-ratings tillader heller ikke, at kapitalfondene gennem deres forbindelser til 

bank- og kreditinstitutter kan opnå mere favorable vilkår på fremmedkapitalen, til finansieringen af 

porteføljeselskaberne, i forhold til markedet. Jævnfør afsnit 3.2, udgør dette en betydning for hvor meget 

fremmedkapital, der anvendes samt hvilke vilkår denne er optaget på. Selvom det ikke er muligt, at hverken 

af- eller bekræfte, hvorvidt selskabernes ratings er korrekte, så synes ovenstående betragtninger at tegne et 

billede af, at der ved estimeringen af disse ratings er sket en systematisk undervurdering af 

porteføljeselskaberne, hvilket resulterer i et uhensigtsmæssigt højt afkastkrav grundet den dårligere rating. I 

figur 13 er de årlige anvendte rentespænd illustreret, hvilke i nogle perioder viser meget høje værdier, navnlig 

i perioden under finanskrisen. Hvorvidt disse rentespændene står på mål med den risiko som 

porteføljeselskaberne egentlig indeholder, synes i nogle perioder muligvis ej heller sandsynligt. Igen kan der 

henvises til diskussionen omkring finansielle stressomkostninger, som belæg for antagelsen om, at 

porteføljeselskaber næppe bærer samme risikovægtede omkostning som markedet. 

 

Resultaterne af testen synes således påvirket af, at den anvendte metode umiddelbart ikke synes egnet til 

kapitalfondsejede porteføljeselskaber, da metoden ikke tager hensyn til den meget særprægede model. 

Resultaterne skal desuden ses i lyset af, at det ved den anvendte metode ikke har været muligt at opfange den 

fulde effekt fra ejerskabsmodellen på porteføljeselskabernes kapitalomkostninger. Endvidere bør det ligeledes 

overvejes, hvorvidt denne risiko for en systematisk undervurdering, af de egentlige omstændigheder i 

porteføljeselskaberne, er tilpas stor til, at den mulige bias som dette måtte medføre, har en signifikant effekt 

på resultaterne af testen. 

 

I forlængelse af disse betragtninger, er da fortaget en tillægsanalyse af den finansielle værdiskabelse, hvor 

visse af de tidligere anvendte S&P kriterier er ekskluderet. Det betyder samtidig også, at de tilbageværende 

kriterier tillægges utrolig stor vægt, når den årlige WACC skal fastlægges. Testen foretages for at danne en 

forståelse af, om de uhensigtsmæssige rating-kriterier har haft en signifikant indflydelse på resultatet af 

delanalysen af den finansielle værdiskabelse. Testen foretages ved samme metode, blot med nogle ændrede 

værdier. I nedenstående tabel ses resultatet af testen illustreret: 
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Tabel 13: Resultater fra tillægsanalyse af den finansielle værdiskabelse 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Jævnfør ovenstående tabel, kan det fra resultaterne udledes, at der ved ekskludering af de uhensigtsmæssige 

rating-kriterier ikke længere foreligger signifikans i markedets favør. Det betyder således, at nulhypotesen ikke 

længere kan forkastes, og derfor i stedet accepteres. Porteføljeselskaberne og markedet opererer således med 

samme kapitalomkostninger til fremmedkapital og er konsekvensligt lige gode til at generere økonomisk værdi 

gennem finansielle tiltag jævnfør de angivne signifikansniveauer.   

 

Anvendelsen af samtlige rating-kriterier synes således at have en signifikant effekt på analysens resultater, 

hvilket er uhensigtsmæssigt, da det umiddelbart uretmæssigt straffer de kapitalfondsejede porteføljeselskaber 

for at operere med høj gearing og dertilhørende høje renteomkostninger, som netop er en væsentlig del af deres 

forretningsmodel. Tillægsanalysen evner imidlertid ikke at påvise signifikante forskelle i 

porteføljeselskabernes favør, trods ekskluderingen af de belastende rating-kriterier. Således er det fortsat ikke 

muligt at påvise, at kapitalfondsejerskabsmodellen evner at generere signifikant finansiel værdiskabelse 

gennem diverse finansielle tiltag. Dertil skal det også bemærkes, at de resterende rating-kriterier herved 

enkeltvis vægter meget tungt på den årlige syntetiske rating. Derfor er det ej heller fundet passende at foretage 

endnu en analyse af den samlede økonomiske på baggrund af de nye estimerede WACC-værdier for 

porteføljeselskaberne. 
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Kapitel 8 – Diskussion 
I følgende kapitel foretages perifert en opsamlende diskussion af samtlige analyser, som er præsenteret i det 

foregående kapitel. Dertil behandles ligeledes øvrige aspekter, som ikke har været mulige at gennemføre 

statistiske tests på, men som også vurderes relevant at diskutere i forhold til afhandlingens 

problemformulering, herunder governance perspektivet, som jævnfør kapitel 3, også er kendetegnende ved 

kapitalfondenes forbedringer af deres porteføljeselskaber. 

 

På baggrund af forannævnte kapitel, kan det udledes, at porteføljeselskaberne forekommer signifikant bedre 

end markedet til at generere økonomisk værdi. Dertil kan det udledes, at kapitalfondsejerskabsmodellen 

således har en værdiskabende effekt på selskaberne, når de opkøbes af kapitalfondene og dermed skifter ejer. 

Samtidig kan det desuden udledes, at denne økonomiske værdiskabelse umiddelbart synes at stamme fra 

forbedringer af porteføljeselskabernes operationelle rentabilitet, hvilket er i overensstemmelse med tidligere 

behandling heraf.  Derimod synes der ikke at foreligge belæg for, at porteføljeselskaberne formår at generere 

signifikant værdi gennem anvendelse af fremmedkapital. Den udførte test herfor viser initialt, at 

porteføljeselskaberne opererer med signifikant højere kapitalomkostninger til fremmedkapital end markedet, 

hvilket tegner et billede af, at kapitalfondsejerskabet ligefrem er værdiødelæggende i dette aspekt. Det samtidig 

også tidligere behandlet, hvordan testen umiddelbart har nogle uheldige karakteristika, som gør at 

porteføljeselskaberne umiddelbart undervurderes. Dertil muliggør den anvendte metode ej heller, at den fulde 

finansielle værdiskabelse opfanges og dermed krediteres til de kapitalfondsejede porteføljeselskaber. Et 

væsentligt eksempel herpå, er den værdiskabelse, som genereres gennem det opnåede skatteskjold på 

rentebetalingerne ved den løbende servicering af gælden. Jævnfør Miller & Modigliani udgør skatteskjoldet 

værdiforøgelsen mellem hhv. det gearede og ugearede selskab, hvilket ses illustreret ved figur 7. Til trods for 

de juridiske begrænsninger, som i de senere år er indført på størrelsen af skatteskjoldet, jævnfør afsnit 3.2.1, 

da udgør det fortsat en væsentlig betydning. En ekskludering af skatteskjoldets fulde effekt ved anvendelse af 

marginale skattesatser- fremfor effektive, i delanalysen af den finansielle værdiskabelse, risikerer unægtelig at 

undervurdere de kapitalfondsejede porteføljeselskaber ved uhensigtsmæssigt høje WACC-værdier. De højere 

WACC-værdier har tillige en afledt effekt på analysen af den samlede økonomiske værdiskabelse, da disse 

konsekvensligt påvirker EVA negativt i en større grad end hensigtsmæssigt.  

 

Foruden den manglende inddragelse af den fulde effekt fra skatteskjoldet, da evner den anvendte metode i 

delanalysen af den finansielle værdiskabelse ej heller at inddrage porteføljeselskabernes lavere finansielle 

stressomkostninger, da fremmedkapitalomkostningen er defineret ved syntetiske credit ratings. Der er tidligere 

i afsnit 3.2.2 argumenteret for, at kapitalfondsejede porteføljeselskaber opererer med lavere finansielle 

stressomkostninger, og følgeligt opnår sin optimale kapitalstruktur ved et højere gearingsniveau jævnfør 

Trade-off teorien, hvilket illustreres i figur 8. Konsekvensligt bør afkastkravet på fremmedkapitalen være 
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lavere i porteføljeselskaber end i tilsvarende selskaber under anden ejerskabsform ved identiske 

gearingsniveauer. Netop dette aspekt tillader den anvendte metode ikke, hvilket belaster porteføljeselskaberne 

i analysen uhensigtsmæssigt.   

 

Forbedringer af porteføljeselskabernes governancemæssige situation, er tidligere behandlet som ét af 

kapitalfondenes værdiskabende redskaber jævnfør kapitel 3. Der er imidlertid ingen analyse foretaget af dette 

aspekt, da det er yderst kompliceret at kvantificere effekten fra dette, hvorfor der ikke foreligger nogle data 

herfor og således ej heller mulige kvantitative tests. Ved forbedringer af governance søger kapitalfondene at 

minimere eventuelle agentomkostninger, som måtte være eller risikere at opstå i porteføljeselskaberne. 

Jævnfør afsnit 3.1, da opdeler Jensen & Mecklin (1976) disse omkostninger mellem hhv. Monitor-, Bonding- 

og Residual costs, hvoraf navnlig Monitorcosts minimeres betydeligt gennem kapitalfondenes aktive- og 

koncentrerede ejerskab samt deres aggressive anvendelse af markante incitamentsprogrammer til ledelsen. 

Forbedringer af governance i porteføljeselskaberne kommer typisk til udtryk gennem hhv. forbedringer af 

porteføljeselskabets driftsmæssige- og finansielle situation, da minimering af agentomkostninger har en spill-

over effekt på disse aspekter. Der kan således argumenteres for, at porteføljeselskabernes governancemæssige 

forbedringer, som følge af kapitalfondsejerskabet, allerede er medregnet i testen gennem analyserne af de 

øvrige værdiskabende redskaber. Det er dog ikke muligt at isolere denne effekt. I afsnit 3.2.3 behandles det 

tillige, hvordan anvendelse af fremmedkapital umiddelbart minimerer Principal-Agent problemer og således 

har en positiv effekt på selskabets agentomkostninger. Gældens størrelse kræver større løbende fri cash flows 

til at servicere gælden, som har en disciplinerende effekt på ledelsen, hvilket umiddelbart har en afledt effekt 

på driften mv. Eftersom afhandlingens datagrundlag udgøres af kvantitative data, er det ikke muligt at isolere 

denne effekt. Konsekvensligt er det blot antaget, at eventuelle effekter fra governancemæssige forbedringer er 

indregnet i de foreliggende regnskabsdata, som udgør datagrundlaget for denne afhandling.   
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Kapitel 9 – Konklusion 
Nærværende afhandling har til formål at undersøge, hvorvidt kapitalfondsejerskabsmodellen øger den 

økonomiske værdiskabelse i deres porteføljeselskaber således, at disse opnår signifikant overlegen 

performance i forhold til markedet. Kapitalfonde anvender en bredvifte af forskellige værdiskabende tiltag, 

når de søger at øge værdien af sine porteføljeselskaber. Disse opdeles typisk mellem operationelle-, finansielle- 

og governancemæssige forbedringer. Netop denne opdeling danner udgangspunktet for analysen af den 

økonomiske værdiskabelse samt de efterfølgende delanalyser, hvor værdiskabelsen dekomponeres for at 

undersøge, hvorfra værdiskabelsen stammer. Til at kvantificere den økonomiske værdiskabelse er det således 

vurderet, at det regnskabsbaserede nøgletal EVA er bedst egnet til formålet under de givne forudsætninger, da 

dette favner bredt over både finansierings- og driftsmæssige forhold i selskabet, eftersom det foruden de 

driftsrelaterede omkostninger også anerkender kapitalomkostningerne til den investerede kapital i selskabet. 

Dekomponeringen af EVA foranlediger delanalyserne af ROIC og WACC, som repræsenterer værdiskabelse 

fra hhv. de operationelle- og finansielle tiltag. 

 

Afhandlingens analyse baserer sig på en stikprøve bestående af 47 kapitalfondsejede danske 

porteføljeselskaber, som alle er solgt og købt i perioden 2003 – 2018. Med udgangspunkt i DVCA’s liste over 

samtlige buyout transaktioner foretaget i perioden i Danmark, er den endelige stikprøve selekteret gennem 

nøje udvalgte kriterier hertil, som har til formål at skabe et sagligt datagrundlag, der muliggør besvarelsen af 

problemformuleringen. Den anvendte data i analysen tager således udgangspunkt i regnskabsdataene fra de 

offentliggjorte årsrapporter fra porteføljeselskaberne i stikprøven. For at bestemme, hvorvidt 

porteføljeselskaberne formår at overperforme markedet, er de sammenholdt med relevante referencegrupper, 

som repræsenterer markedets værdiskabelse i samme periode. For den økonomiske værdiskabelse er dog testet 

for hyppigheden af positiv EVA overfor markedet, da nøgletallet i sin natur allerede angiver økonomisk 

værdiskabelse. Derimod er der for de dekomponerede delanalyser anvendt udvalgte aktieindeks samt 

branchebestemte WACC-værdier for hhv. delanalyserne af den operationelle- og finansielle værdiskabelse. 

 

På baggrund af de foretagne hypotesetest af værdiskabelsen mellem porteføljeselskaberne og markedet, da 

finder testene, at porteføljeselskaberne med 95% sikkerhed formår at skabe hyppigere positiv EVA i forhold 

til markedet. Resultatet antyder således, at porteføljeselskaberne synes det øvrige marked overlegent, hvorfor 

kapitalfondsejerskabsmodellen umiddelbart er værdiskabende for porteføljeselskaberne. Dertil er det gennem 

hypotesestene af delanalyserne ved dekomponeringen af EVA fundet, at porteføljeselskaberne med 99% 

sikkerhed formår at øge den driftsmæssige rentabilitet og således generere mere operationel værdi end 

markedet i samme periode. Kapitalfondsejerskabet synes således at have en positiv effekt på den driftsmæssige 

rentabilitet i porteføljeselskaberne. Derimod foreligger der intet statistisk belæg for, at porteføljeselskaberne 

formår at mindske deres kapitalomkostninger i højere grad end markedet. Faktisk viser den foretagne test 
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endda, at markedet i gennemsnit opererer med lavere kapitalomkostninger end porteføljeselskaberne gør 

gennem samme periode. Resultat antyder således, at kapitalfondsejerskabet har en negativ indvirkning på 

porteføljeselskabernes kapitalomkostninger.  

 

Nærværende afhandling af værdiskabelsen i kapitalfondsejede porteføljeselskaber finder således, at der 

foreligger statistisk signifikans for, at danske porteføljeselskaber formår at skabe overnormal økonomisk værdi 

hyppigere end markedet. Dertil finder afhandlingens resultater, at den økonomiske værdiskabelse forklares 

ved den operationelle værdi, som kapitalfondene skaber gennem forbedringer af den driftsmæssige rentabilitet 

i porteføljeselskaberne.  
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Kapitel 10 – Perspektivering 
Indeværende afsnit behandler perspektiveringen af udvalgte elementer, som i forbindelse med udarbejdelsen 

af nærværende afhandling, er vurderet interessant at belyse yderligere i forlængelse af den anvendte metode 

samt fundne resultater.   

 

Først og fremmest synes det særdeles interessant at foretage en lignende undersøgelse med en væsentligt større 

stikprøve. Årsagen hertil er, at dette vil medføre, at resultaterne af analyserne fremstår væsentligt mere solide, 

da resultaterne således ikke vil være nær så afhængige og påvirkede af værdierne fra enkelte 

porteføljeselskaber. Dertil vil en større stikprøve ligeledes muliggøre en analyse af porteføljeselskabernes 

branchetilhørsforhold samt eventuelle forskellige derimellem. Netop dette vil påføre nærværende fremstilling 

en yderligere dimension, hvor branchemæssige forskelle belyses samtidig med, at det umiddelbart foranlediger 

bedre referencegrupper. Måden hvorpå økonomisk værdi defineres er utvivlsomt af stor betydning for 

analysens resultater. Derfor synes det nærliggende at undersøge nærmere, om der med fordel er grundlag for 

at foretage lignende analyser blot med en anden definition. Achleitner & Lichtner (2011) anvender eksempelvis 

i sin analyse af 44 danske kapitalfondsejede selskaber den interne rente til at bestemme, hvorvidt 

porteføljeselskaberne fremstår overlegne. Udfordringen ved en sådan metode er imidlertid, at det forudsætter 

kendskab til købs- og salgsværdier for porteføljeselskaberne, hvilke sjælendt er offentligt tilgængelige. Dertil 

er kapitalfonde næppe villige til at oplyse data omkring de løbende cash flow, som er nødvendige for 

beregninger af den interne rente på kapitalfondsniveau. Derfor vil det være svært at få skabt et tilstrækkeligt 

datagrundlag for en sådan analyse. Der er i medier tegnet et skræmmebillede af måden hvorpå kapitalfonde 

opererer, hvor navnlig den høje anvendelse af fremmedkapital og relativt korte ejerskabsperioder, eftersigende 

er et resultat af uetisk adfærd, hvor porteføljeselskaberne tømmes for værdi. Dertil forstærkes denne illusion 

yderligere af sager såsom Nets mv., hvor ledelsen modtager enorme incitamentsprogrammer. Trods 

nærværende afhandling har fundet kapitalfondsejerskabet værdiskabende for porteføljeselskaberne under selve 

ejerskabet, kunne en analyse af, hvordan porteføljeselskaberne klarer sig i årene efter kapitalfondens exit 

ligeledes være særdeles interessant. En sådan analyse vil både kunne udfordre det eksisterende 

skræmmebillede i medierne samtidig med, at det kunne afmystificere kedelige sager såsom OW Bunker sagen, 

som i den grad bidrog til det nuværende omdømme. 

 

Der er således mange muligheder for videre studier af kapitalfonde og ikke mindst porteføljeselskaberne, 

hvilke kunne bidrage til resultaterne af nærværende afhandling og således forstærke den endelige konklusion. 

Det er unægteligt et stort og komplekst univers med et utal af undersøgelsesmuligheder, hvilket bekræftes af 

de utallige studier på områder, hvoraf størstedelen har forskellige metodiske tilgange. Forfatterne har med 

nærværende afhandling søgt at tilvejebringe ny litteratur til det omfattende univers, som forhåbentlig bidrager 

til yderligere diskussioner og overvejelser for fremtidige studier.  
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Bilag 
Bilag 1: Standard & Poor’s rating  

 
Kilde: S&P Global (2019) & egen tilvirkning 

 
 
Bilag 2: EURO udviklingen i perioden 2004-2018  

 
Kilde: Nationalbanken (2019) & egen tilvirkning 
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Bilag 3: Histogram og QQ-plots for stikprøverne i den operationelle værdiskabelse 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Bilag 4: Histogram og QQ-plots for stikprøverne i den finansielle værdiskabelse 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 5: Chi-i-anden tabel 

 
 

Kilde: Newbold, Carlson & Throne (2013)  
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Bilag 6: Fraktiler i den normerede normalfordeling 

 
 

Kilde: Bendsen (2008) 
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Bilag 7: Kritisk værdi for Wilcoxon Signed-Rank test 
Approximation af den kritiske værdi, Wp   

n W0,005 W0,01 W0,05 W0,10 W0,50 n*(n+1)/2 
1     1 1 
2     2 3 
3    1 3 6 
4    1 5 10 
5   1 3 8 15 
6   3 4 11 21 
7   4 6 14 28 
8  1 6 9 18 36 
9 1 3 9 12 23 45 
10 2 5 11 15 28 55 
11 4 7 14 19 33 66 
12 6 9 18 23 39 78 
13 9 12 22 27 46 91 
14 12 15 26 32 53 105 
15 15 19 31 37 60 120 
16 18 23 36 43 68 136 
17 22 27 42 49 77 153 
18 27 32 48 56 86 171 
19 31 37 54 63 95 190 
20 36 43 61 71 105 210 
21 42 49 68 79 116 231 
22 48 55 76 87 127 253 
23 54 62 84 96 138 276 
24 60 69 92 105 150 300 
25 67 76 101 115 163 325 
26 75 84 111 125 176 351 
27 82 92 121 136 189 378 
28 91 101 131 147 203 406 
29 99 110 141 158 218 435 
30 108 119 153 170 233 465 
31 117 129 164 183 248 496 
32 127 140 176 195 264 528 
33 137 150 188 209 281 561 
34 148 161 201 223 298 595 
35 159 173 215 237 315 630 
36 170 185 228 251 333 666 
37 182 197 242 267 352 703 
38 194 210 257 282 371 741 
39 207 223 272 298 390 780 
40 220 237 288 315 410 820 
41 233 251 304 332 431 861 
42 247 265 320 349 452 903 
43 261 280 337 367 473 946 
44 276 296 354 385 495 990 
45 291 311 372 404 518 1.035 
46 306 328 390 423 541 1.081 
47 322 344 409 443 564 1.128 
48 338 361 428 463 588 1.176 
49 355 379 447 484 613 1.225 
50 372 397 467 505 638 1.275 

 
Kilde: Egen tilvirkning   
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Bilag 8: Normalfordelingstabel 

 
Kilde: Newbold, Carlson & Throne (2013) 

 



S i d e  126 | 220 
 

Bilag 9: Udviklingen i indeksene 
 

 

 
Kilde: Bloomberg, Datastream & egen tilvirkning 
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Bilag 10: Oversigt over EVA absolut & EVA relativ ud fra porteføljeselskabet 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 11: Figuroversigt 
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Bilag 12: Tabeloversigt 
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Bilag 13: Porteføljeselskaberne 
Biblioteksmedier (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2008 3
Salgsår og måned 2013 7

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 351.174 322.052 314.495 312.959 304.490 321.435
Driftsomkostninger -312.202 -285.032 -277.108 -279.474 -276.965 -316.187
EBITDA 38.972 37.020 37.387 33.485 27.525 5.248
Afskrivninger -9.880 -6.182 -6.332 -6.643 -6.910 -6.023
EBIT 29.092 30.838 31.055 26.842 20.615 -775
Anden drift 80 314 1.357 300 -8.722 -1.825
Finansielle indtægter 7 19 55 30 242 79
Finansielle omkostninger -623 -898 -1.429 -1.109 -1.892 -3.010
Resultat før skat 28.556 30.273 31.038 26.063 10.243 -5.531
Skat -7.508 -7.339 -7.920 -6.664 -2.661 1.378
Årets resultat 21.048 22.934 23.118 19.399 7.582 -4.153

Balancen: 2013 2013 2013 2013 2013 2008
Anlægsaktiver i alt 42.393 39.924 34.930 35.167 37.798 44.794
Omsætningsaktiver i alt 65.273 68.186 66.206 68.186 49.616 59.850
Aktiver i alt 107.666 108.110 101.136 103.353 87.414 104.644
Egenkapital 34.039 40.991 34.157 41.039 31.640 24.059
Hensatte forpligtelser 224 0 0 0 0 0
Gældsforpligtelser 73.403 67.119 66.979 62.314 55.774 80.585
Passiver i alt 107.666 108.110 101.136 103.353 87.414 104.644

Reformulering: 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Investeret kapital 46.864 58.742 53.479 55.693 51.962 69.967
Netterentebærende gæld 12.825 17.751 19.322 14.654 20.322 45.908

Nøgletal (Operationel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 6,2% 7,2% 7,4% 6,4% 5,1% -0,2%
AOH 7,5 5,5 5,9 5,6 5,9 4,6
ROIC efter skat 46,6% 39,4% 43,6% 36,1% 29,8% -0,8%

Nøgletal (Finansiel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin 11,1% 11,5% 11,9% 10,7% 9,0% 1,6%
ROIC før skat 62,1% 52,5% 58,1% 48,2% 39,7% -1,1%
EBIT rentedækningsgrad 46,7 34,3 21,7 24,2 10,9 -0,3
EBITDA rentedækningsgrad 62,6 41,2 26,2 30,2 14,5 1,7
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8

Rating 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AAA AAA AAA AAA AAA CCC
EBIT rentedækningsgrad AAA AAA AAA AAA AA CCC
EBITDA rentedækningsgrad AAA AAA AA AAA AA CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B BB B BB B CCC
Samlet rating A A A A BBB CCC

Koncernregnskab
Biblioteksmedier A/S 

17260839
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Biblioteksmedier (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Publishing & Newspapers
Antal selskaber i peer group 85
Industriens gearet beta 0,86
Industriens, D/E 0,38
Industriens ugearet beta 0,62
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabets beta 0,86 0,89 0,98 0,85 1,02 1,81
Markedsrisikopræmie 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7%
Risikofrie rente 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2%
CAPM 6,3% 5,9% 8,0% 6,9% 8,6% 12,7%

Kapitalstruktur 2013 2012 2011 2010 2009 2008
D/E 0,38 0,43 0,57 0,36 0,64 1,91
D/V 0,27 0,30 0,36 0,26 0,39 0,66
E/V 0,73 0,70 0,64 0,74 0,61 0,34

Kapitalomkostningen 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Industriens lånerente før skat 4,7% 4,4% 5,4% 6,0% 9,6% 7,9%
Industriens WACC efter skat 5,5% 5,1% 6,5% 6,2% 8,1% 8,3%
Rentespænd jf. rating 1,2% 2,6% 2,6% 1,9% 4,0% 14,6%
Syntetiske lånerente før skat 3,0% 4,0% 5,3% 4,8% 7,6% 18,8%
WACC* efter skat 5,2% 5,0% 6,5% 6,0% 7,5% 13,6%

Operationel værdiskabelse 2013 2008
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 62,1% -1,1%
Værdiskabelse: 5704,4%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 142,52 170,51
Værdiskabelse: -16,4%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 6,6%
Selskabets WACC (gns.) 7,3%

Årlig værdiskabelse 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EVA i % 41,4% 34,3% 37,0% 30,1% 22,3% -14,5%
EVA i 1.000 kr. 19.393 20.175 19.808 16.787 11.586 -10.119

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 62.394
Summen af EVA i kr. 77.629
EVA absolut 124,4%
EVA relativ, % 150,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Bisca A/S (1) 

  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2006 3
Salgsår og måned 2011 4

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 728.419 734.950 741.016 714.922 711.146
Driftsomkostninger -660.199 -669.361 -686.879 -680.113 -710.259
EBITDA 68.220 65.589 54.137 34.809 887
Afskrivninger -22.033 -19.750 -19.128 -24.449 -27.118
EBIT 46.187 45.839 35.009 10.360 -26.231
Anden drift -6.314 -6.260 -6.156 -5.749 -6.104
Finansielle indtægter 835 3.739 4.202 2.407 2.658
Finansielle omkostninger -20.367 -13.221 -24.478 -13.310 -11.283
Resultat før skat 20.341 30.097 8.577 -6.292 -40.960
Skat -6.862 -9.251 -3.575 -2.690 9.558
Årets resultat 13.479 20.846 5.002 -8.982 -31.402

Balancen: 2010 2009 2008 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 192.022 187.026 187.822 194.917 231.399
Omsætningsaktiver i alt 159.280 174.923 162.627 186.120 185.770
Aktiver i alt 351.302 361.949 350.449 381.037 417.169
Egenkapital 116.505 101.186 70.611 74.508 44.533
Hensatte forpligtelser 437 381 401 189 80
Gældsforpligtelser 234.360 260.382 279.437 306.340 372.556
Passiver i alt 351.302 361.949 350.449 381.037 417.169

Reformulering: 2010 2009 2008 2007 2006
Investeret kapital 208.690 214.714 207.283 239.540 257.633
Netterentebærende gæld 92.185 113.528 136.672 165.032 213.100

Nøgletal (Operationel) 2010 2009 2008 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat 4,8% 4,7% 3,5% 1,1% -2,7%
AOH 3,5 3,4 3,6 3,0 2,8
ROIC efter skat 16,6% 16,0% 12,7% 3,2% -7,3%

Nøgletal (Finansiel) 2010 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin 9,4% 8,9% 7,3% 4,9% 0,1%
ROIC før skat 22,1% 21,3% 16,9% 4,3% -10,2%
EBIT rentedækningsgrad 2,3 3,5 1,4 0,8 -2,3
EBITDA rentedækningsgrad 3,3 5,0 2,2 2,6 0,1
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9

Rating 2010 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AA A BBB CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad BB BB B CCC CCC
EBITDA rentedækningsgrad B BB B B CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B B CCC CCC CCC
Samlet rating BB BB B CCC CCC

Koncernregnskab
Bisca A/S
27702279
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Bisca A/S (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Food Processing
Antal selskaber i peer group 141
Industriens gearet beta 0,72
Industriens, D/E 0,24
Industriens ugearet beta 0,58
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2010 2009 2008 2007 2006
Selskabets beta 1,04 1,24 1,71 1,87 3,37
Markedsrisikopræmie 4,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 2,9% 3,6% 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 7,8% 9,6% 12,3% 12,9% 18,6%

Kapitalstruktur 2010 2009 2008 2007 2006
D/E 0,79 1,12 1,94 2,21 4,79
D/V 0,44 0,53 0,66 0,69 0,83
E/V 0,56 0,47 0,34 0,31 0,17

Kapitalomkostningen 2010 2009 2008 2007 2006
Industriens lånerente før skat 5,6% 9,3% 7,5% 6,1% 5,8%
Industriens WACC efter skat 6,2% 8,2% 7,9% 7,2% 6,7%
Rentespænd jf. rating 4,9% 9,1% 10,8% 4,5% 5,1%
Syntetiske lånerente før skat 7,8% 12,6% 15,0% 8,7% 8,9%
WACC* efter skat 6,9% 9,6% 11,6% 8,5% 8,6%

Operationel værdiskabelse 2010 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 22,1% -10,2%
Værdiskabelse: 326,4%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 175,66 402,36
Værdiskabelse: -56,3%

Finansielle værdiskabelse
Industriens WACC (gns.) 7,2%
Selskabets WACC (gns.) 9,0%

Årlig værdiskabelse 2010 2009 2008 2007 2006
EVA i % 9,7% 6,5% 1,1% -5,3% -15,9%
EVA i 1.000 kr. 20.163 13.865 2.243 -12.600 -40.920

Økonomisk værdiskabelse
Opkøb primo investeret kapital 286.394
Summen af EVA i kr. -17.250
EVA absolut -6,0%
EVA relativ, % -3,9%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ

Ejerskabsperioden

Ejerskabsperioden
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Chr. Hansen (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2005 7
Salgsår og måned 2010 6

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 2.641.927 2.271.221 2.053.271 1.728.461 1.459.799
Driftsomkostninger -1.686.886 -1.514.027 -1.458.890 -1.383.163 -1.168.510
EBITDA 955.041 757.194 594.381 345.298 291.289
Afskrivninger -100.893 -82.581 -65.053 -58.916 -55.877
EBIT 854.148 674.613 529.328 286.382 235.412
Anden drift -133.187 -49.898 302.756 -101.599 -61.801
Finansielle indtægter 67.596 34.201 121.508 96.946 47.682
Finansielle omkostninger -45.682 -42.572 -127.076 -116.883 -52.695
Resultat før skat 742.875 616.344 826.516 164.846 168.598
Skat -200.404 -151.680 -200.959 -47.254 -50.347
Årets resultat 542.471 464.664 625.557 117.592 118.251

Balancen: 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
Anlægsaktiver i alt 1.362.151 1.199.306 1.108.177 905.733 811.074
Omsætningsaktiver i alt 1.009.344 1.011.811 1.457.285 880.670 816.219
Aktiver i alt 2.371.495 2.211.117 2.565.462 1.786.403 1.627.293
Egenkapital 748.981 663.280 1.129.968 667.321 544.470
Hensatte forpligtelser 150.117 97.829 45.894 6.269 2.234
Gældsforpligtelser 1.472.397 1.450.008 1.389.600 1.112.904 1.080.589
Passiver i alt 2.371.495 2.211.117 2.565.462 1.786.494 1.627.293

Reformulering: 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
Investeret kapital 1.225.478 1.050.406 1.350.346 828.235 685.425
Netterentebærende gæld 476.497 387.126 220.378 160.914 140.955

Nøgletal (Operationel) 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat 24,2% 22,3% 19,3% 12,4% 11,6%
AOH 2,2 2,2 1,5 2,1 2,1
ROIC efter skat 52,3% 48,2% 29,4% 25,9% 24,7%

Nøgletal (Finansiel) 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
EBITDA margin 36,1% 33,3% 28,9% 20,0% 20,0%
ROIC før skat 69,7% 64,2% 39,2% 34,6% 34,3%
EBIT rentedækningsgrad 18,7 15,8 4,2 2,5 4,5
EBITDA rentedækningsgrad 20,9 17,8 4,7 3,0 5,5
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7

Rating 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
EBITDA margin AAA AAA AAA A A
ROIC før skat AAA AAA AAA AA AA
EBIT rentedækningsgrad AA AA BBB BB BBB
EBITDA rentedækningsgrad AA AA BB B BB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B B BB B B
Samlet rating AA AA A BBB BBB

Koncernregnskab
Chr. Hansen
12516479
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Chr. Hansen (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Chemical (Basic)
Antal selskaber i peer group 55
Industriens gearet beta 0,98
Industriens, D/E 0,32
Industriens ugearet beta 0,74
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Mid Cap

Ejernes afkastningskrav 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
Selskabets beta 1,21 1,18 0,89 0,92 0,93
Markedsrisikopræmie 4,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 2,9% 3,6% 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 8,6% 9,3% 8,4% 8,5% 7,9%

Kapitalstruktur 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
D/E 0,64 0,58 0,20 0,24 0,26
D/V 0,39 0,37 0,16 0,19 0,21
E/V 0,61 0,63 0,84 0,81 0,79

Kapitalomkostningen 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
Industriens lånerente før skat 5,6% 9,3% 7,5% 6,1% 5,8%
Industriens WACC efter skat 6,9% 8,5% 7,9% 7,7% 7,2%
Rentespænd jf. rating 1,7% 1,4% 1,9% 0,9% 0,8%
Syntetiske lånerente før skat 4,6% 5,0% 6,1% 5,1% 4,6%
WACC* efter skat 6,6% 7,3% 7,8% 7,6% 7,0%

Operationel værdiskabelse 2009/10 2005/06
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 69,7% 34,3%
Værdiskabelse: 111,4%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 200,15 417,33
Værdiskabelse: -52,0%

Finansielle værdiskabelse
Industriens WACC (gns.) 7,6%
Selskabets WACC (gns.) 7,2%

Årlig værdiskabelse 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
EVA i % 45,7% 40,9% 21,6% 18,3% 17,8%
EVA i 1.000 kr. 559.740 429.415 292.122 151.951 121.693

Økonomisk værdiskabelse
Opkøb primo investeret kapital 773.353
Summen af EVA i kr. 1.554.920
EVA absolut 201,1%
EVA relativ, % 144,3%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv

Ejerskabsperioden

Ejerskabsperioden
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Confac A/S (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2010 11
Salgsår og måned 2015 4

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 140.155 114.696 117.478 87.567
Driftsomkostninger -132.082 -110.400 -107.374 -81.127
EBITDA 8.074 4.296 10.104 6.440
Afskrivninger -1.723 -1.685 -1.596 -894
EBIT 6.350 2.612 8.508 5.546
Anden drift 0 0 0 0
Finansielle indtægter 102 280 63 42
Finansielle omkostninger -1.276 -1.477 -2.142 -2.835
Resultat før skat 5.177 1.414 6.429 2.753
Skat -1.174 -315 -1.620 -693
Årets resultat 4.003 1.099 4.809 2.060

Balancen: 2014 2013 2012 2011
Anlægsaktiver i alt 19.394 19.741 21.037 21.523
Omsætningsaktiver i alt 32.592 28.564 28.083 27.876
Aktiver i alt 51.986 48.305 49.119 49.399
Egenkapital 10.335 6.391 5.321 -5.489
Hensatte forpligtelser 1.221 47 0 0
Gældsforpligtelser 40.430 41.868 43.799 54.888
Passiver i alt 51.986 48.305 49.119 49.399

Reformulering: 2014 2013 2012 2011
Investeret kapital 22.532 22.845 21.997 25.674
Netterentebærende gæld 12.197 16.454 16.676 31.162

Nøgletal (Operationel) 2014 2013 2012 2011
Selskabsskat 24,5% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 3,4% 1,7% 5,4% 4,8%
AOH 6,2 5,0 5,3 3,4
ROIC efter skat 21,3% 8,6% 29,0% 16,2%

Nøgletal (Finansiel) 2014 2013 2012 2011
EBITDA margin 5,8% 3,7% 8,6% 7,4%
ROIC før skat 28,2% 11,4% 38,7% 21,6%
EBIT rentedækningsgrad 5,0 1,8 4,0 2,0
EBITDA rentedækningsgrad 6,3 2,9 4,7 2,3
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,9 0,9 1,1

Rating 2014 2013 2012 2011
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AA B AAA A
EBIT rentedækningsgrad BBB B BBB B
EBITDA rentedækningsgrad BBB B BB B
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC CCC CCC CCC
Samlet rating BB B BB B

Koncernregnskab
Confac A/S
30714032
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Confac A/S (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Building Materials
Antal selskaber i peer group 83
Industriens gearet beta 1,03
Industriens, D/E 0,35
Industriens ugearet beta 0,76
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2014 2013 2012 2011
Selskabets beta 1,66 2,72 3,15 1,03
Markedsrisikopræmie 6,0% 5,3% 5,1% 5,4%
Risikofrie rente 1,2% 1,7% 1,4% 2,7%
CAPM 11,2% 16,2% 17,4% 8,2%

Kapitalstruktur 2014 2013 2012 2011
D/E 1,18 2,57 3,13 0,35
D/V 0,54 0,72 0,76 0,26
E/V 0,46 0,28 0,24 0,74

Kapitalomkostningen 2014 2013 2012 2011
Industriens lånerente før skat 3,4% 4,3% 4,0% 5,0%
Industriens WACC efter skat 6,5% 6,8% 6,5% 7,1%
Rentespænd jf. rating 2,4% 5,4% 5,3% 7,6%
Syntetiske lånerente før skat 3,6% 7,1% 6,6% 10,3%
WACC* efter skat 6,6% 8,4% 8,0% 8,1%

Operationel værdiskabelse 2014 2011
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 28,2% 21,6%
Værdiskabelse: 31,3%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 176,51 133,12
Værdiskabelse: 32,6%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 6,7%
Selskabets WACC (gns.) 7,8%

Årlig værdiskabelse 2014 2013 2012 2011
EVA i % 14,7% 0,2% 21,0% 8,1%
EVA i 1.000 kr. 3.311 49 4.627 2.077

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 26.592
Summen af EVA i kr. 10.064
EVA absolut 37,8%
EVA relativ, % 44,0%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Damixa (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2009 7
Salgsår og måned 2014 7

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 201.157 213.289 195.821 206.695 362.890
Driftsomkostninger -184.519 -196.817 -172.612 -204.875 -468.904
EBITDA 16.638 16.472 23.209 1.820 -106.014
Afskrivninger -2.744 -4.430 286 -3.714 -37.674
EBIT 13.894 12.042 23.495 -1.894 -143.688
Anden drift 0 0 -7.210 -12.816 -13.223
Finansielle indtægter 246 41 3.439 5.202 8.615
Finansielle omkostninger -694 -609 -5.301 -3.677 -3.496
Resultat før skat 13.446 11.474 14.423 -13.185 -151.792
Skat 10.073 -4.378 -511 0 65.843
Årets resultat 23.519 7.096 13.912 -13.185 -85.949

Balancen: 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Anlægsaktiver i alt 5.851 7.625 10.457 13.919 16.195
Omsætningsaktiver i alt 84.704 100.334 124.862 118.946 111.607
Aktiver i alt 90.555 107.959 135.319 132.865 127.802
Egenkapital 45.728 22.133 26.615 11.942 25.654
Hensatte forpligtelser 1.724 2.845 26.587 31.331 38.790
Gældsforpligtelser 43.103 82.981 82.117 89.592 63.358
Passiver i alt 90.555 107.959 135.319 132.865 127.802

Reformulering: 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Investeret kapital 40.976 36.517 34.492 41.036 25.653
Netterentebærende gæld 7.893 14.384 7.877 29.094 4.428

Nøgletal (Operationel) 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Selskabsskat 24,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 5,2% 4,2% 9,0% -0,7% -29,7%
AOH 4,9 5,8 5,7 5,0 14,1
ROIC efter skat 25,6% 24,7% 51,1% -3,5% -420,1%

Nøgletal (Finansiel) 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
EBITDA margin 8,3% 7,7% 11,9% 0,9% -29,2%
ROIC før skat 33,9% 33,0% 68,1% -4,6% -560,1%
EBIT rentedækningsgrad 20,0 19,8 4,4 -0,5 -41,1
EBITDA rentedækningsgrad 24,0 27,0 4,4 0,5 -30,3
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,5 0,8 0,8 0,9 0,8

Rating 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AA AA AAA CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad AA AA BBB CCC CCC
EBITDA rentedækningsgrad AA AAA BB CCC CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB CCC CCC CCC CCC
Samlet rating BBB BBB BB CCC CCC

Koncernregnskab
Damixa

56416218
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Damixa (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Machinery
Antal selskaber i peer group 208
Industriens gearet beta 1,18
Industriens, D/E 0,17
Industriens ugearet beta 1,01
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Selskabets beta 1,18 1,66 1,30 3,46 1,18
Markedsrisikopræmie 6,0% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7%
Risikofrie rente 1,2% 1,7% 1,4% 2,7% 2,9%
CAPM 8,3% 10,5% 8,0% 21,4% 8,4%

Kapitalstruktur 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
D/E 0,17 0,65 0,30 2,44 0,17
D/V 0,15 0,39 0,23 0,71 0,15
E/V 0,85 0,61 0,77 0,29 0,85

Kapitalomkostningen 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Industriens lånerente før skat 3,4% 4,3% 4,0% 5,0% 5,6%
Industriens WACC efter skat 7,4% 7,7% 6,9% 8,9% 7,8%
Rentespænd jf. rating 1,3% 1,9% 5,3% 11,6% 10,8%
Syntetiske lånerente før skat 2,5% 3,6% 6,6% 14,3% 13,7%
WACC* efter skat 7,3% 7,5% 7,3% 13,8% 8,7%

Operationel værdiskabelse 2013/14 2009/10
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 33,9% -560,1%
Værdiskabelse: 106,1%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 167,79 170,65
Værdiskabelse: -1,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,7%
Selskabets WACC (gns.) 8,9%

Årlig værdiskabelse 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
EVA i % 18,3% 17,3% 43,8% -17,3% -428,8%
EVA i 1.000 kr. 7.487 6.306 15.100 -7.081 -110.001

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 25.653
Summen af EVA i kr. -88.190
EVA absolut -343,8%
EVA relativ, % -366,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Damolin (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2010 12
Salgsår og måned 2017 1

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 318.620 330.459 320.158 316.186 297.305 284.470
Driftsomkostninger -266.182 -271.327 -277.870 -281.074 -265.301 -241.442
EBITDA 52.438 59.132 42.288 35.112 32.004 43.028
Afskrivninger -14.504 -20.590 -19.841 -20.757 -20.474 -20.154
EBIT 37.934 38.542 22.447 14.355 11.530 22.874
Anden drift -41 0 75 36 19 261
Finansielle indtægter 4.448 714 43 17 101 190
Finansielle omkostninger -8.338 -2.962 -3.674 -4.063 -10.429 -6.582
Resultat før skat 34.003 36.294 18.891 10.345 1.221 16.743
Skat -10.183 -10.856 -6.046 -3.230 -1.829 -6.231
Årets resultat 23.820 25.438 12.845 7.115 -608 10.512

Balancen: 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Anlægsaktiver i alt 102.911 108.074 116.600 130.462 138.399 137.057
Omsætningsaktiver i alt 103.913 95.809 93.583 94.065 102.193 94.455
Aktiver i alt 206.824 203.883 210.183 224.527 240.592 231.512
Egenkapital 121.923 98.272 72.754 61.999 56.884 59.565
Hensatte forpligtelser 5.443 5.296 6.185 7.348 8.669 9.112
Gældsforpligtelser 76.458 100.315 131.244 155.180 175.039 162.835
Passiver i alt 203.824 203.883 210.183 224.527 240.592 231.512

Reformulering: 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Investeret kapital 160.982 158.723 161.361 176.249 184.984 179.191
Netterentebærende gæld 39.059 60.451 88.607 114.250 128.100 119.626

Nøgletal (Operationel) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Selskabsskat 22,0% 23,5% 24,5% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 9,3% 8,9% 5,3% 3,4% 2,9% 6,0%
AOH 2,0 2,1 2,0 1,8 1,6 1,6
ROIC efter skat 18,4% 18,6% 10,5% 6,1% 4,7% 9,6%

Nøgletal (Finansiel) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EBITDA margin 16,5% 17,9% 13,2% 11,1% 10,8% 15,1%
ROIC før skat 23,6% 24,3% 13,9% 8,1% 6,2% 12,8%
EBIT rentedækningsgrad 4,5 13,0 6,1 3,5 1,1 3,5
EBITDA rentedækningsgrad 6,3 20,0 11,5 8,6 3,1 6,5
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7

Rating 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EBITDA margin BBB BBB B CCC CCC B
ROIC før skat AA AA BBB B CCC BB
EBIT rentedækningsgrad BBB AA A BB B BB
EBITDA rentedækningsgrad BBB AA A BBB B BBB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt A BB B B CCC B
Samlet rating A A BBB B CCC BB

Koncernregnskab
Damolin

33364105
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Damolin (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Oil/Gas (Production and Exploration)
Antal selskaber i peer group 116
Industriens gearet beta 1,53
Industriens, D/E 1,11
Industriens ugearet beta 0,73
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Selskabets beta 0,96 1,17 1,61 2,07 2,36 2,19
Markedsrisikopræmie 6,0% 5,6% 6,0% 5,3% 5,1% 5,4%
Risikofrie rente 0,3% 0,5% 1,2% 1,7% 1,4% 2,7%
CAPM 6,0% 7,1% 10,9% 12,7% 13,4% 14,5%

Kapitalstruktur 2016 2015 2014 2013 2012 2011
D/E 0,32 0,62 1,22 1,84 2,25 2,01
D/V 0,24 0,38 0,55 0,65 0,69 0,67
E/V 0,76 0,62 0,45 0,35 0,31 0,33

Kapitalomkostningen 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Industriens lånerente før skat 5,1% 4,6% 4,6% 5,5% 5,2% 6,2%
Industriens WACC efter skat 5,5% 5,7% 6,8% 7,2% 6,8% 7,9%
Rentespænd jf. rating 0,9% 0,8% 1,3% 5,4% 11,6% 5,3%
Syntetiske lånerente før skat 1,2% 1,3% 2,5% 7,1% 13,0% 8,0%
WACC* efter skat 4,8% 4,8% 5,9% 7,9% 10,9% 8,8%

Operationel værdiskabelse 2016 2011
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 23,6% 12,8%
Værdiskabelse: 92,0%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 216,12 126,97
Værdiskabelse: 70,2%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 6,7%
Selskabets WACC (gns.) 7,2%

Årlig værdiskabelse 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EVA i % 13,6% 13,8% 4,6% -1,8% -6,2% 0,7%
EVA i 1.000 kr. 21.871 21.920 7.378 -3.186 -11.451 1.321

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 179.191
Summen af EVA i kr. 37.854
EVA absolut 21,1%
EVA relativ, % 24,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Damcos (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2004 6
Salgsår og måned 2006 10

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 547.247 466.423 405.290
Driftsomkostninger -462.111 -391.579 -346.907
EBITDA 85.136 74.844 58.383
Afskrivninger -14.890 -15.084 -14.389
EBIT 70.246 59.760 43.994
Anden drift 0 0 0
Finansielle indtægter 11.396 2.280 664
Finansielle omkostninger -10.354 -18.973 -3.464
Resultat før skat 71.288 43.067 41.194
Skat -19.697 -14.863 -11.558
Årets resultat 51.591 28.204 29.636

Balancen: 2006 2005 2004
Anlægsaktiver i alt 123.619 119.336 105.176
Omsætningsaktiver i alt 268.685 214.678 165.705
Aktiver i alt 392.304 334.014 270.881
Egenkapital 207.420 159.022 125.490
Hensatte forpligtelser 15.287 15.890 12.395
Gældsforpligtelser 169.597 159.102 132.996
Passiver i alt 392.304 334.014 270.881

Reformulering: 2006 2005 2004
Investeret kapital 202.630 159.709 188.971
Netterentebærende gæld 35.801 27.447 63.481

Nøgletal (Operationel) 2006 2005 2004
Selskabsskat 28,0% 28,0% 30,0%
OG efter skat 9,2% 9,2% 7,6%
AOH 2,7 2,9 2,1
ROIC efter skat 25,0% 26,9% 16,3%

Nøgletal (Finansiel) 2006 2005 2004
EBITDA margin 15,6% 16,0% 14,4%
ROIC før skat 34,7% 37,4% 23,3%
EBIT rentedækningsgrad 6,8 3,1 12,7
EBITDA rentedækningsgrad 8,2 3,9 16,9
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,5 0,5 0,5

Rating 2006 2005 2004
EBITDA margin BBB BBB B
ROIC før skat AA AAA AA
EBIT rentedækningsgrad A BB AA
EBITDA rentedækningsgrad BBB BB AA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BBB BB BB
Samlet rating A BBB A

Koncernregnskab

49698119
Danfoss Marine Systems (nu Damcos)
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Damcos (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Machinery
Antal selskaber i peer group 208
Industriens gearet beta 1,18
Industriens, D/E 0,17
Industriens ugearet beta 1,01
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2006 2005 2004
Selskabets beta 1,18 1,18 1,52
Markedsrisikopræmie 4,4% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 3,8% 3,4% 4,3%
CAPM 9,0% 8,8% 11,0%

Kapitalstruktur 2006 2005 2004
D/E 0,17 0,17 0,51
D/V 0,15 0,15 0,34
E/V 0,85 0,85 0,66

Kapitalomkostningen 2006 2005 2004
Industriens lånerente før skat 5,8% 5,5% 6,6%
Industriens WACC efter skat 8,3% 8,1% 8,8%
Rentespænd jf. rating 0,4% 0,8% 0,4%
Syntetiske lånerente før skat 4,2% 4,2% 4,7%
WACC* efter skat 8,1% 8,0% 8,4%

Operationel værdiskabelse 2006 2004
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 34,7% 23,3%
Værdiskabelse: 53,2%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 402,36 197,26
Værdiskabelse: 104,0%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 8,4%
Selskabets WACC (gns.) 8,1%

Årlig værdiskabelse 2006 2005 2004
EVA i % 16,8% 19,0% 7,9%
EVA i 1.000 kr. 34.116 30.325 14.975

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 157.309
Summen af EVA i kr. 79.415
EVA absolut 50,5%
EVA relativ, % 43,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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DT Group (1) 

  

Navn: Danske Trælasthandel (nu DT Group)
Cvr.:
Købsår og måned 2003 7
Salgsår og måned 2006 9

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 17.642.000 15.973.000 15.107.000
Driftsomkostninger -16.399.000 -14.855.000 -14.208.000
EBITDA 1.243.000 1.118.000 899.000
Afskrivninger -212.000 -228.000 -438.000
EBIT 1.031.000 890.000 461.000
Anden drift 0 -3.000 0
Finansielle indtægter 41.000 48.000 63.000
Finansielle omkostninger -185.000 -286.000 -202.000
Resultat før skat 887.000 649.000 322.000
Skat -261.000 -192.000 -109.000
Årets resultat 626.000 457.000 213.000

Balancen: 2005/06 2004/05 2003/04
Anlægsaktiver i alt 3.653.000 3.593.000 3.551.000
Omsætningsaktiver i alt 4.213.000 4.640.000 4.887.000
Aktiver i alt 7.866.000 8.233.000 8.438.000
Egenkapital 1.277.000 2.213.000 3.265.000
Hensatte forpligtelser 0 0 196.000
Gældsforpligtelser 6.589.000 6.020.000 4.977.000
Passiver i alt 7.866.000 8.233.000 8.438.000

Reformulering: 2005/06 2004/05 2003/04
Investeret kapital 4.361.000 4.651.000 4.927.000
Netterentebærende gæld 3.084.000 2.438.000 1.662.000

Nøgletal (Operationel) 2005/06 2004/05 2003/04
Selskabsskat 28,0% 28,0% 30,0%
OG efter skat 4,2% 4,0% 2,1%
AOH 4,0 3,4 3,1
ROIC efter skat 17,0% 13,8% 6,5%

Nøgletal (Finansiel) 2005/06 2004/05 2003/04
EBITDA margin 7,0% 7,0% 6,0%
ROIC før skat 23,6% 19,1% 9,4%
EBIT rentedækningsgrad 5,6 3,1 2,3
EBITDA rentedækningsgrad 6,7 3,9 4,5
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,7 0,6

Rating 2005/06 2004/05 2003/04
EBITDA margin CCC CCC CCC
ROIC før skat AA BBB B
EBIT rentedækningsgrad BBB BB BB
EBITDA rentedækningsgrad BBB BB BB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC B BB
Samlet rating BB BB B

Koncernregnskab

55828415
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Industrimatching
Industri jf. Damodaran Retail (Building Supply)
Antal selskaber i peer group 22
Industriens gearet beta 0,76
Industriens, D/E 0,96
Industriens ugearet beta 0,39
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Mid Cap

Ejernes afkastningskrav 2005/06 2004/05 2003/04
Selskabets beta 1,33 0,82 0,59
Markedsrisikopræmie 4,4% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 3,8% 3,4% 4,3%
CAPM 9,6% 7,1% 6,9%

Kapitalstruktur 2005/06 2004/05 2003/04
D/E 2,42 1,10 0,51
D/V 0,71 0,52 0,34
E/V 0,29 0,48 0,66

Kapitalomkostningen 2005/06 2004/05 2003/04
Industriens lånerente før skat 5,8% 5,5% 6,6%
Industriens WACC efter skat 5,8% 5,5% 6,1%
Rentespænd jf. rating 2,1% 2,5% 3,8%
Syntetiske lånerente før skat 5,9% 5,9% 8,1%
WACC* efter skat 5,9% 5,6% 6,5%

Operationel værdiskabelse 2005/06 2003/04
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 23,6% 9,4%
Værdiskabelse: 159,9%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 409,2 192,31
Værdiskabelse: 112,8%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 5,8%
Selskabets WACC (gns.) 6,0%

Årlig værdiskabelse 2005/06 2004/05 2003/04
EVA i % 11,2% 8,2% 0,1%
EVA i 1.000 kr. 487.162 379.107 4.130

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 5.358.000
Summen af EVA i kr. 870.399
EVA absolut 16,2%
EVA relativ, % 19,4%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Dantec Dynamics A/S (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2006 3
Salgsår og måned 2010 2

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 185.864 162.254 161.863 156.230
Driftsomkostninger -169.236 -148.205 -144.770 -153.419
EBITDA 16.628 14.049 17.093 2.811
Afskrivninger -3.999 -3.528 -3.075 -3.271
EBIT 12.629 10.521 14.018 -460
Anden drift 0 0 0 0
Finansielle indtægter 1.339 1.852 510 419
Finansielle omkostninger -4.096 -2.707 -2.990 -4.031
Resultat før skat 9.872 9.666 11.538 -4.072
Skat -2.616 -3.030 -4.929 252
Årets resultat 7.256 6.636 6.609 -3.820

Balancen: 2009 2008 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 13.314 12.711 9.338 9.405
Omsætningsaktiver i alt 99.080 92.385 95.373 84.389
Aktiver i alt 112.394 105.096 104.711 93.794
Egenkapital 38.939 35.169 31.367 26.135
Hensatte forpligtelser 4.571 4.648 5.403 6.075
Gældsforpligtelser 68.884 65.279 67.941 61.584
Passiver i alt 112.394 105.096 104.711 93.794

Reformulering: 2009 2008 2007 2006
Investeret kapital 54.931 50.625 37.137 41.492
Netterentebærende gæld 15.992 15.456 5.770 15.357

Nøgletal (Operationel) 2009 2008 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat 5,1% 4,9% 6,5% -0,2%
AOH 3,4 3,2 4,4 3,8
ROIC efter skat 17,2% 15,6% 28,3% -0,8%

Nøgletal (Finansiel) 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin 8,9% 8,7% 10,6% 1,8%
ROIC før skat 23,0% 20,8% 37,7% -1,1%
EBIT rentedækningsgrad 3,1 3,9 4,7 -0,1
EBITDA rentedækningsgrad 4,1 5,2 5,7 0,7
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,7 0,7 0,7

Rating 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AA A AAA CCC
EBIT rentedækningsgrad BB BBB BBB CCC
EBITDA rentedækningsgrad BB BB BB CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B B B B
Samlet rating BB BB BB CCC

Koncernregnskab
Dantec Dynamics A/S

15107588
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Dantec Dynamics A/S (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Construction Supplies
Antal selskaber i peer group 102
Industriens gearet beta 1,05
Industriens, D/E 0,56
Industriens ugearet beta 0,67
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2009 2008 2007 2006
Selskabets beta 0,95 0,97 0,80 1,07
Markedsrisikopræmie 4,9% 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 3,6% 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 8,2% 8,8% 7,9% 8,5%

Kapitalstruktur 2009 2008 2007 2006
D/E 0,41 0,44 0,18 0,59
D/V 0,29 0,31 0,16 0,37
E/V 0,71 0,69 0,84 0,63

Kapitalomkostningen 2009 2008 2007 2006
Industriens lånerente før skat 9,3% 7,5% 6,1% 5,8%
Industriens WACC efter skat 7,9% 7,8% 7,4% 6,9%
Rentespænd jf. rating 9,1% 6,2% 2,2% 5,1%
Syntetiske lånerente før skat 12,6% 10,4% 6,5% 8,9%
WACC* efter skat 8,6% 8,5% 7,4% 7,7%

Operationel værdiskabelse 2009 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 23,0% -1,1%
Værdiskabelse: 2260,2%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 170,39 402,36
Værdiskabelse: -57,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,5%
Selskabets WACC (gns.) 8,1%

Årlig værdiskabelse 2009 2008 2007 2006
EVA i % 8,7% 7,1% 20,9% -8,5%
EVA i 1.000 kr. 4.752 3.598 7.751 -3.545

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 42.686
Summen af EVA i kr. 12.557
EVA absolut 29,4%
EVA relativ, % 28,1%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Dong Energi A/S (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2014 1
Salgsår og måned 2017 5

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 66.093.000 67.131.000 69.514.000
Driftsomkostninger -46.984.000 -58.401.000 -53.125.000
EBITDA 19.109.000 8.730.000 16.389.000
Afskrivninger -5.232.000 -6.857.000 -17.566.000
EBIT 13.877.000 1.873.000 -1.177.000
Anden drift 0 0 0
Finansielle indtægter 9.429.000 9.353.000 6.519.000
Finansielle omkostninger -8.954.000 -10.714.000 -7.455.000
Resultat før skat 14.352.000 512.000 -2.113.000
Skat -2.191.000 455.000 -3.171.000
Årets resultat 12.161.000 967.000 -5.284.000

Balancen: 2016 2015 2014
Anlægsaktiver i alt 73.584.000 84.832.000 90.995.000
Omsætningsaktiver i alt 62.905.000 62.625.000 58.919.000
Aktiver i alt 136.489.000 147.457.000 149.914.000
Egenkapital 57.500.000 51.736.000 61.533.000
Hensatte forpligtelser 9.039.000 19.188.000 15.934.000
Gældsforpligtelser 69.950.000 76.533.000 72.447.000
Passiver i alt 136.489.000 147.457.000 149.914.000

Reformulering: 2016 2015 2014
Investeret kapital 67.458.000 74.776.000 83.038.000
Netterentebærende gæld 9.958.000 23.040.000 21.505.000

Nøgletal (Operationel) 2016 2015 2014
Selskabsskat 22,0% 23,5% 24,5%
OG efter skat 16,4% 2,1% -1,3%
AOH 1,0 0,9 0,8
ROIC efter skat 16,0% 1,9% -1,1%

Nøgletal (Finansiel) 2016 2015 2014
EBITDA margin 28,9% 13,0% 23,6%
ROIC før skat 20,6% 2,5% -1,4%
EBIT rentedækningsgrad 1,5 0,2 -0,2
EBITDA rentedækningsgrad 2,1 0,8 2,2
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,6 0,6

Rating 2016 2015 2014
EBITDA margin AAA B AA
ROIC før skat A CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad B CCC CCC
EBITDA rentedækningsgrad B CCC B
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB B BB
Samlet rating BBB CCC BB

Koncernregnskab
Dong Energy A/S 

36213728
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Dong Energi A/S (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Oil/Gas Distribution
Antal selskaber i peer group 27
Industriens gearet beta 1,18
Industriens, D/E 1,14
Industriens ugearet beta 0,55
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Large Cap

Ejernes afkastningskrav 2016 2015 2014
Selskabets beta 0,65 0,80 0,74
Markedsrisikopræmie 6,0% 5,6% 6,0%
Risikofrie rente 0,3% 0,5% 1,2%
CAPM 4,1% 5,0% 5,6%

Kapitalstruktur 2016 2015 2014
D/E 0,17 0,45 0,35
D/V 0,15 0,31 0,26
E/V 0,85 0,69 0,74

Kapitalomkostningen 2016 2015 2014
Industriens lånerente før skat 3,9% 3,4% 3,4%
Industriens WACC efter skat 4,0% 4,2% 4,8%
Rentespænd jf. rating 1,6% 8,4% 2,4%
Syntetiske lånerente før skat 1,9% 8,9% 3,6%
WACC* efter skat 3,7% 5,5% 4,9%

Operationel værdiskabelse 2016 2014
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 20,6% -1,4%
Værdiskabelse: 1599,4%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 218,81 156,36
Værdiskabelse: 39,9%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 4,4%
Selskabets WACC (gns.) 4,7%

Årlig værdiskabelse 2016 2015 2014
EVA i % 12,3% -3,6% -6,0%
EVA i 1.000 kr. 8.295.025 -2.698.460 -4.947.001

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 93.861.000
Summen af EVA i kr. 649.565
EVA absolut 0,7%
EVA relativ, % 2,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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EG (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2008 7
Salgsår og måned 2013 6

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 1.501.500 1.330.400 1.031.000 924.337
Driftsomkostninger -1.358.300 -1.201.800 -947.700 -845.539
EBITDA 143.200 128.600 83.300 78.798
Afskrivninger -76.000 -49.200 -21.800 -23.262
EBIT 67.200 79.400 61.500 55.536
Anden drift 0 0 0 3.273
Finansielle indtægter 2.400 1.400 4.000 7.182
Finansielle omkostninger -1.200 -2.100 -2.700 -744
Resultat før skat 68.400 78.700 62.800 65.247
Skat -20.000 -20.200 -17.100 -14.881
Årets resultat 48.400 58.500 45.700 50.366

Balancen: 2012 2011 2010 2009
Anlægsaktiver i alt 627.200 564.000 253.100 216.254
Omsætningsaktiver i alt 359.500 365.300 358.500 354.417
Aktiver i alt 986.700 929.300 611.600 570.671
Egenkapital 441.000 390.100 306.400 259.307
Hensatte forpligtelser 500 400 200 382
Gældsforpligtelser 545.200 538.800 305.000 310.982
Passiver i alt 986.700 929.300 611.600 570.671

Reformulering: 2012 2011 2010 2009
Investeret kapital 561.800 523.500 279.300 164.224
Netterentebærende gæld 120.800 133.400 34.409 29.120

Nøgletal (Operationel) 2012 2011 2010 2009
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 3,4% 4,5% 4,5% 4,5%
AOH 2,7 2,5 3,7 5,6
ROIC efter skat 9,0% 11,4% 16,5% 25,4%

Nøgletal (Finansiel) 2012 2011 2010 2009
EBITDA margin 9,5% 9,7% 8,1% 8,5%
ROIC før skat 12,0% 15,2% 22,0% 33,8%
EBIT rentedækningsgrad 56,0 37,8 22,8 74,6
EBITDA rentedækningsgrad 119,3 61,2 30,9 105,9
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,6 0,5 0,5

Rating 2012 2011 2010 2009
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat BB BBB AA AA
EBIT rentedækningsgrad AAA AAA AAA AAA
EBITDA rentedækningsgrad AAA AAA AAA AAA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB BB BB BB
Samlet rating BBB BBB A A

Koncernregnskab
EG

84667811
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EG (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Software (System & Application)
Antal selskaber i peer group 246
Industriens gearet beta 1,1
Industriens, D/E 0,11
Industriens ugearet beta 0,99
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2012 2011 2010 2009
Selskabets beta 1,26 1,33 1,10 1,10
Markedsrisikopræmie 5,1% 5,4% 4,7% 4,9%
Risikofrie rente 1,4% 2,7% 2,9% 3,6%
CAPM 7,8% 9,9% 8,1% 9,0%

Kapitalstruktur 2012 2011 2010 2009
D/E 0,27 0,34 0,11 0,11
D/V 0,22 0,25 0,10 0,10
E/V 0,78 0,75 0,90 0,90

Kapitalomkostningen 2012 2011 2010 2009
Industriens lånerente før skat 4,4% 5,4% 6,0% 9,6%
Industriens WACC efter skat 6,8% 8,4% 7,7% 8,8%
Rentespænd jf. rating 3,0% 3,1% 1,9% 2,7%
Syntetiske lånerente før skat 4,3% 5,8% 4,8% 6,2%
WACC* efter skat 6,8% 8,5% 7,6% 8,5%

Operationel værdiskabelse 2012 2009
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 12,0% 33,8%
Værdiskabelse: -64,6%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 126,97 170,39
Værdiskabelse: -25,5%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,9%
Selskabets WACC (gns.) 7,9%

Årlig værdiskabelse 2012 2011 2010 2009
EVA i % 2,2% 2,9% 8,9% 16,8%
EVA i 1.000 kr. 12.168 15.291 24.869 27.636

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 236.893
Summen af EVA i kr. 79.965
EVA absolut 33,8%
EVA relativ, % 30,8%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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EXHAUSTO (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2012 12
Salgsår og måned 2016 6

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 469.462 474.391 492.673
Driftsomkostninger -470.270 -462.639 -486.589
EBITDA -808 11.752 6.084
Afskrivninger -16.403 -18.082 -18.657
EBIT -17.211 -6.330 -12.573
Anden drift 0 0 0
Finansielle indtægter 4.899 3.424 1.840
Finansielle omkostninger -3.881 -2.743 -5.030
Resultat før skat -16.193 -5.649 -15.763
Skat 2.179 -261 4.205
Årets resultat -14.014 -5.910 -11.558

Balancen: 2015 2014 2013
Anlægsaktiver i alt 139.008 125.555 129.236
Omsætningsaktiver i alt 190.411 177.485 168.994
Aktiver i alt 329.419 303.040 298.230
Egenkapital 169.166 183.250 189.875
Hensatte forpligtelser 10.557 13.115 17.167
Gældsforpligtelser 149.696 106.675 91.188
Passiver i alt 329.419 303.040 298.230

Reformulering: 2015 2014 2013
Investeret kapital 151.663 124.654 158.170
Netterentebærende gæld 29.198 31.629 32.772

Nøgletal (Operationel) 2015 2014 2013
Selskabsskat 23,5% 24,5% 25,0%
OG efter skat -2,8% -1,0% -1,9%
AOH 3,1 3,8 3,1
ROIC efter skat -8,7% -3,8% -6,0%

Nøgletal (Finansiel) 2015 2014 2013
EBITDA margin -0,2% 2,5% 1,2%
ROIC før skat -11,3% -5,1% -7,9%
EBIT rentedækningsgrad -4,4 -2,3 -2,5
EBITDA rentedækningsgrad -0,2 4,3 1,2
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,5 0,4 0,4

Rating 2015 2014 2013
EBITDA margin CCC CCC CCC
ROIC før skat CCC CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad CCC CCC CCC
EBITDA rentedækningsgrad CCC BB CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB A AA
Samlet rating CCC B B

Koncernregnskab
EXHAUSTO
18683741
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EXHAUSTO (2) 
Industrimatching
Industri jf. Damodaran Machinery
Antal selskaber i peer group 208
Industriens gearet beta 1,18
Industriens, D/E 0,17
Industriens ugearet beta 1,01
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2015 2014 2013
Selskabets beta 1,18 1,18 1,18
Markedsrisikopræmie 5,6% 6,0% 5,3%
Risikofrie rente 0,5% 1,2% 1,7%
CAPM 7,1% 8,3% 8,0%

Kapitalstruktur 2015 2014 2013
D/E 0,17 0,17 0,17
D/V 0,15 0,15 0,15
E/V 0,85 0,85 0,85

Kapitalomkostningen 2015 2014 2013
Industriens lånerente før skat 3,4% 3,4% 4,3%
Industriens WACC efter skat 6,4% 7,4% 7,3%
Rentespænd jf. rating 8,4% 4,5% 5,4%
Syntetiske lånerente før skat 8,9% 5,7% 7,1%
WACC* efter skat 7,1% 7,7% 7,6%

Operationel værdiskabelse 2015 2013
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: -11,3% -7,9%
Værdiskabelse: -45,6%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 148,44 142,52
Værdiskabelse: 4,2%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,1%
Selskabets WACC (gns.) 7,4%

Årlig værdiskabelse 2015 2014 2013
EVA i % -15,7% -11,5% -13,6%
EVA i 1.000 kr. -23.886 -14.354 -21.452

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 102.616
Summen af EVA i kr. -59.692
EVA absolut -58,2%
EVA relativ, % -40,8%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Ferrosan (1) 

  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2005 2
Salgsår og måned 2011 12

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 560.786 1.177.631 945.645 1.320.100 1.210.805 1.138.096 910.872
Driftsomkostninger -542.424 -966.879 -804.734 -1.068.287 -984.536 -932.625 -777.964
EBITDA 18.362 210.752 140.911 251.813 226.269 205.471 132.908
Afskrivninger -47.179 -57.947 -61.735 -62.590 -56.514 -49.455 -39.290
EBIT -28.817 152.805 79.176 189.223 169.755 156.016 93.618
Anden drift 83.928 -37 -3.000 724 693 0 0
Finansielle indtægter 53.609 90.743 95.859 125.596 56.801 44.957 31.011
Finansielle omkostninger -52.840 -169.969 -162.881 -221.409 -90.959 -71.389 -53.772
Resultat før skat 55.880 73.542 9.154 94.134 136.290 129.584 70.857
Skat -1.311 -26.789 -7.457 -46.278 -40.264 -44.359 -28.646
Årets resultat 54.569 46.753 1.697 47.856 96.026 85.225 42.211

Balancen: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Anlægsaktiver i alt 690.840 535.722 563.681 576.698 633.432 566.445 603.325
Omsætningsaktiver i alt 427.661 518.367 506.884 582.536 510.304 527.787 498.430
Aktiver i alt 1.118.501 1.054.089 1.070.565 1.159.234 1.143.736 1.094.232 1.101.755
Egenkapital 232.839 179.175 148.442 231.839 341.314 292.896 391.584
Hensatte forpligtelser 6.807 35.618 41.852 44.542 43.004 45.668 40.354
Gældsforpligtelser 878.855 839.296 880.271 882.853 759.418 755.668 669.817
Passiver i alt 1.118.501 1.054.089 1.070.565 1.159.234 1.143.736 1.094.232 1.101.755

Reformulering: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Investeret kapital 120.953 639.920 699.794 818.124 913.737 877.912 754.252
Netterentebærende gæld 37.138 460.745 551.352 586.285 572.423 585.016 362.668

Nøgletal (Operationel) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 28,0% 28,0%
OG efter skat -3,9% 9,7% 6,3% 10,8% 10,5% 9,9% 7,4%
AOH 4,6 1,8 1,4 1,6 1,3 1,3 1,2
ROIC efter skat -17,9% 17,9% 8,5% 17,3% 13,9% 12,8% 8,9%

Nøgletal (Finansiel) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
EBITDA margin 3,3% 17,9% 14,9% 19,1% 18,7% 18,1% 14,6%
ROIC før skat -23,8% 23,9% 11,3% 23,1% 18,6% 17,8% 12,4%
EBIT rentedækningsgrad -0,5 0,9 0,5 0,9 1,9 2,2 1,7
EBITDA rentedækningsgrad 0,3 1,2 0,9 1,1 2,5 2,9 2,5
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6

Rating 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
EBITDA margin CCC BBB B A A BBB B
ROIC før skat CCC AA B AA BBB BBB BB
EBIT rentedækningsgrad CCC B CCC B B BB B
EBITDA rentedækningsgrad CCC CCC CCC CCC B B B
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC CCC CCC CCC B B B
Samlet rating CCC BB CCC BB BB BB B

Koncernregnskab
Ferrosan 
13246092



S i d e  155 | 220 
 

Ferrosan (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Healthcare Products
Antal selskaber i peer group 170
Industriens gearet beta 1,26
Industriens, D/E 0,16
Industriens ugearet beta 1,09
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Selskabets beta 1,26 3,88 5,12 3,83 2,91 3,26 2,09
Markedsrisikopræmie 5,4% 4,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4% 4,6%
Risikofrie rente 2,7% 2,9% 3,6% 4,2% 4,3% 3,8% 3,4%
CAPM 9,5% 21,1% 28,7% 22,2% 17,6% 18,1% 13,0%

Kapitalstruktur 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
D/E 0,16 2,57 3,71 2,53 1,68 2,00 0,93
D/V 0,14 0,72 0,79 0,72 0,63 0,67 0,48
E/V 0,86 0,28 0,21 0,28 0,37 0,33 0,52

Kapitalomkostningen 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Industriens lånerente før skat 5,4% 6,0% 9,6% 7,9% 6,5% 6,2% 5,9%
Industriens WACC efter skat 8,7% 9,1% 11,8% 10,5% 9,6% 9,0% 8,8%
Rentespænd jf. rating 11,6% 4,9% 21,7% 6,2% 2,2% 2,1% 4,0%
Syntetiske lånerente før skat 14,3% 7,8% 25,3% 10,4% 6,5% 5,9% 7,4%
WACC* efter skat 9,7% 10,1% 21,0% 11,9% 9,6% 8,9% 9,3%

Operationel værdiskabelse 2011 2005
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: -23,8% 12,4%
Værdiskabelse: -299,9%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 126,97 330,9
Værdiskabelse: -61,6%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 9,7%
Selskabets WACC (gns.) 11,5%

Årlig værdiskabelse 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
EVA i % -27,5% 7,8% -12,5% 5,4% 4,3% 3,9% -0,4%
EVA i 1.000 kr. -33.291 49.797 -87.664 44.469 39.421 34.159 -2.804

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 576.034
Summen af EVA i kr. 44.088
EVA absolut 7,7%
EVA relativ, % -19,0%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Gram Commercial (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2005 7
Salgsår og måned 2008 9

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 301.135 309.561 275.303
Driftsomkostninger -239.726 -252.812 -227.161
EBITDA 61.409 56.749 48.142
Afskrivninger -36.518 -28.300 -24.111
EBIT 24.891 28.449 24.031
Anden drift 0 0 0
Finansielle indtægter 285 698 1.708
Finansielle omkostninger -7.282 -3.319 -1.844
Resultat før skat 17.894 25.828 23.895
Skat -5.140 -7.156 -5.323
Årets resultat 12.754 18.672 18.572

Balancen: 2008 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 75.464 67.057 62.044
Omsætningsaktiver i alt 100.122 91.829 108.715
Aktiver i alt 175.586 158.886 170.759
Egenkapital 89.243 76.638 81.759
Hensatte forpligtelser 0 0 0
Gældsforpligtelser 86.343 82.248 89.000
Passiver i alt 175.586 158.886 170.759

Reformulering: 2008 2007 2006
Investeret kapital 107.697 92.529 82.813
Netterentebærende gæld 18.454 15.891 1.054

Nøgletal (Operationel) 2008 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat 6,2% 6,9% 6,3%
AOH 2,8 3,3 3,3
ROIC efter skat 17,3% 23,1% 20,9%

Nøgletal (Finansiel) 2008 2007 2006
EBITDA margin 20,4% 18,3% 17,5%
ROIC før skat 23,1% 30,7% 29,0%
EBIT rentedækningsgrad 3,4 8,6 13,0
EBITDA rentedækningsgrad 8,4 17,1 26,1
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,5 0,5 0,5

Rating 2008 2007 2006
EBITDA margin A BBB BBB
ROIC før skat AA AA AA
EBIT rentedækningsgrad BB A AA
EBITDA rentedækningsgrad BBB AA AA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB BB BB
Samlet rating BBB A A

Koncernregnskab
Gram Commercial

12006632
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Gram Commercial (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Machinery
Antal selskaber i peer group 208
Industriens gearet beta 1,18
Industriens, D/E 0,17
Industriens ugearet beta 1,01
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2008 2007 2006
Selskabets beta 1,21 1,21 1,02
Markedsrisikopræmie 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 9,9% 9,8% 8,3%

Kapitalstruktur 2008 2007 2006
D/E 0,21 0,21 0,01
D/V 0,17 0,17 0,01
E/V 0,83 0,83 0,99

Kapitalomkostningen 2008 2007 2006
Industriens lånerente før skat 7,5% 6,1% 5,8%
Industriens WACC efter skat 9,2% 8,9% 8,2%
Rentespænd jf. rating 2,9% 0,5% 0,4%
Syntetiske lånerente før skat 7,1% 4,8% 4,2%
WACC* efter skat 9,1% 8,8% 8,2%

Operationel værdiskabelse 2008 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 23,1% 29,0%
Værdiskabelse: -17,0%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 170,51 402,36
Værdiskabelse: -57,6%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 8,8%
Selskabets WACC (gns.) 8,7%

Årlig værdiskabelse 2008 2007 2006
EVA i % 8,2% 14,3% 12,7%
EVA i 1.000 kr. 8.836 13.224 10.489

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 70.606
Summen af EVA i kr. 32.548
EVA absolut 46,1%
EVA relativ, % 35,2%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Expan Holding (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2004 1
Salgsår og måned 2007 8

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 722.275 716.440 611.229 521.895
Driftsomkostninger -653.134 -653.979 -550.561 -468.076
EBITDA 69.141 62.461 60.668 53.819
Afskrivninger -14.122 -15.399 -14.983 -14.222
EBIT 55.019 47.062 45.685 39.597
Anden drift -7.826 -3.247 -4.826 -2.845
Finansielle indtægter 2.542 1.067 627 458
Finansielle omkostninger -5.399 -3.751 -4.863 -7.050
Resultat før skat 44.336 41.131 36.623 30.160
Skat -9.395 -12.502 -320 -8.805
Årets resultat 34.941 28.629 36.303 21.355

Balancen: 2007 2006 2005 2004
Anlægsaktiver i alt 122.479 122.627 122.255 119.548
Omsætningsaktiver i alt 183.977 188.289 168.671 116.546
Aktiver i alt 306.456 310.916 290.926 236.094
Egenkapital 102.899 68.081 75.918 60.137
Hensatte forpligtelser 27.911 35.305 32.484 31.419
Gældsforpligtelser 175.646 207.530 182.524 144.538
Passiver i alt 306.456 310.916 290.926 236.094

Reformulering: 2007 2006 2005 2004
Investeret kapital 137.966 144.415 146.377 130.975
Netterentebærende gæld 35.067 76.334 70.459 70.838

Nøgletal (Operationel) 2007 2006 2005 2004
Selskabsskat 25,0% 28,0% 28,0% 30,0%
OG efter skat 5,7% 4,7% 5,4% 5,3%
AOH 5,2 5,0 4,2 4,0
ROIC efter skat 29,9% 23,5% 22,5% 21,2%

Nøgletal (Finansiel) 2007 2006 2005 2004
EBITDA margin 9,6% 8,7% 9,9% 10,3%
ROIC før skat 39,9% 32,6% 31,2% 30,2%
EBIT rentedækningsgrad 10,2 12,5 9,4 5,6
EBITDA rentedækningsgrad 12,8 16,7 12,5 7,6
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,8 0,7 0,7

Rating 2007 2006 2005 2004
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AAA AA AA AA
EBIT rentedækningsgrad AA AA A BBB
EBITDA rentedækningsgrad A AA A BBB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B CCC B B
Samlet rating BBB BBB BBB BB

Koncernregnskab

21474878
H+H Fiboment (nu Expan Holding)
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Expan Holding (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Building Materials
Antal selskaber i peer group 83
Industriens gearet beta 1,03
Industriens, D/E 0,35
Industriens ugearet beta 0,76
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2007 2006 2005 2004
Selskabets beta 1,02 1,62 1,47 1,66
Markedsrisikopræmie 4,6% 4,4% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 4,3% 3,8% 3,4% 4,3%
CAPM 8,9% 10,9% 10,1% 11,6%

Kapitalstruktur 2007 2006 2005 2004
D/E 0,34 1,12 0,93 1,18
D/V 0,25 0,53 0,48 0,54
E/V 0,75 0,47 0,52 0,46

Kapitalomkostningen 2007 2006 2005 2004
Industriens lånerente før skat 6,1% 5,8% 5,5% 6,6%
Industriens WACC efter skat 7,8% 7,4% 7,2% 7,8%
Rentespænd jf. rating 0,9% 0,8% 0,8% 2,1%
Syntetiske lånerente før skat 5,1% 4,6% 4,2% 6,4%
WACC* efter skat 7,6% 6,9% 6,7% 7,7%

Operationel værdiskabelse 2007 2004
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 39,9% 30,2%
Værdiskabelse: 41,3%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 391,44 197,26
Værdiskabelse: 98,4%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,5%
Selskabets WACC (gns.) 7,2%

Årlig værdiskabelse 2007 2006 2005 2004
EVA i % 22,3% 16,6% 15,8% 13,4%
EVA i 1.000 kr. 30.711 23.925 23.081 17.568

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 129.963
Summen af EVA i kr. 95.286
EVA absolut 73,3%
EVA relativ, % 68,0%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Hamlet Protein (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2007 5
Salgsår og måned 2015 6

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Exit +3 Opkøb -3 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 547.249 476.046 374.848 308.122 307.027 220.882 246.332 244.790
Driftsomkostninger -478.146 -426.196 -348.556 -270.002 -260.128 -209.316 -246.940 -191.216
EBITDA 69.103 49.850 26.292 38.120 46.899 11.566 -608 53.574
Afskrivninger -24.930 -24.766 -26.732 -16.095 -16.285 -18.006 -19.413 -17.593
EBIT 44.173 25.084 -440 22.025 30.614 -6.440 -20.021 35.981
Anden drift 336 4.403 6.195 -2.376 -1.528 -1.082 -313 123
Finansielle indtægter 527 828 250 5.173 569 2.437 401 1.034
Finansielle omkostninger -11.014 -5.638 -5.730 -3.686 -5.840 -5.080 -8.369 -5.729
Resultat før skat 34.022 24.677 275 21.136 23.815 -10.165 -28.302 31.409
Skat -8.519 -4.810 112 -5.921 -6.494 2.472 6.969 -6.660
Årets resultat 25.503 19.867 387 15.215 17.321 -7.693 -21.333 24.749

Balancen: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Anlægsaktiver i alt 248.801 209.570 223.396 200.246 117.626 129.417 144.823 152.037
Omsætningsaktiver i alt 152.311 119.267 102.155 78.825 78.504 67.893 57.068 61.237
Aktiver i alt 401.112 328.837 325.551 279.071 196.130 197.310 201.891 213.274
Egenkapital 135.308 104.632 85.817 86.784 71.569 54.787 61.056 51.572
Hensatte forpligtelser 10.277 10.267 10.286 10.453 6.575 2.206 4.207 11.237
Gældsforpligtelser 255.527 229.543 229.448 181.834 117.986 140.317 136.628 150.465
Passiver i alt 401.112 344.442 325.551 279.071 196.130 197.310 201.891 213.274

Reformulering: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Investeret kapital 324.707 271.459 285.769 145.167 156.750 158.585 170.876 182.340
Netterentebærende gæld 189.399 166.827 199.952 58.383 85.181 103.798 109.820 130.768

Nøgletal (Operationel) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Selskabsskat 24,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 6,1% 4,0% -0,1% 5,4% 7,5% -2,2% -6,1% 11,0%
AOH 1,7 1,8 1,3 2,1 2,0 1,4 1,4 1,3
ROIC efter skat 10,3% 6,9% -0,1% 11,4% 14,6% -3,0% -8,8% 14,8%

Nøgletal (Finansiel) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin 12,6% 10,5% 7,0% 12,4% 15,3% 5,2% -0,2% 21,9%
ROIC før skat 13,6% 9,2% -0,2% 15,2% 19,5% -4,1% -11,7% 19,7%
EBIT rentedækningsgrad 4,0 4,4 -0,1 6,0 5,2 -1,3 -2,4 6,3
EBITDA rentedækningsgrad 6,3 8,8 4,6 10,3 8,0 2,3 -0,1 9,4
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8

Rating 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin B CCC CCC B B CCC CCC A
ROIC før skat BBB B CCC BBB A CCC CCC A
EBIT rentedækningsgrad BBB BBB CCC BBB BBB CCC CCC A
EBITDA rentedækningsgrad BBB BBB BB A BBB B CCC A
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B B B B B B B CCC
Samlet rating BB BB B BB BB CCC CCC BBB

Koncernregnskab
Hamlet Protein

16049441
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Hamlet Protein (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Food Processing
Antal selskaber i peer group 141
Industriens gearet beta 0,72
Industriens, D/E 0,24
Industriens ugearet beta 0,58
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Selskabets beta 1,40 1,51 1,94 0,97 1,28 1,69 1,63 2,06
Markedsrisikopræmie 6,0% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7% 4,6%
Risikofrie rente 1,2% 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2% 4,3%
CAPM 9,6% 9,8% 11,3% 8,0% 8,9% 11,8% 11,9% 13,7%

Kapitalstruktur 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
D/E 1,40 1,59 2,33 0,67 1,19 1,89 1,80 2,54
D/V 0,58 0,61 0,70 0,40 0,54 0,65 0,64 0,72
E/V 0,42 0,39 0,30 0,60 0,46 0,35 0,36 0,28

Kapitalomkostningen 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Industriens lånerente før skat 3,4% 4,3% 4,0% 5,0% 5,6% 9,3% 7,5% 6,1%
Industriens WACC efter skat 5,5% 5,7% 5,5% 6,3% 6,3% 8,6% 7,9% 7,2%
Rentespænd jf. rating 2,4% 3,4% 8,5% 5,3% 4,9% 21,7% 14,6% 0,9%
Syntetiske lånerente før skat 3,6% 5,1% 9,9% 8,0% 7,8% 25,3% 18,8% 5,1%
WACC* efter skat 5,6% 6,1% 8,6% 7,2% 7,2% 16,5% 13,3% 6,6%

Operationel værdiskabelse 2014 2009
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 13,6% 19,7%
Værdiskabelse: -30,6%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 148,44 391,44
Værdiskabelse: -62,1%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 6,6%
Selskabets WACC (gns.) 8,9%

Årlig værdiskabelse 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EVA i % 4,7% 0,8% -8,7% 4,2% 7,4% -19,5% -22,1% 8,2%
EVA i 1.000 kr. 15.240 2.228 -24.793 6.103 11.616 -30.988 -37.755 14.891

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 133.767
Summen af EVA i kr. -43.457
EVA absolut -32,5%
EVA relativ, % -25,0%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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HusCompagniet (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2006 10
Salgsår og måned 2011 5

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 1.008.990 800.852 1.042.916 811.228
Driftsomkostninger -907.824 -712.691 -890.969 -696.601
EBITDA 101.166 88.161 151.947 114.627
Afskrivninger -22.629 -22.685 -22.604 -22.058
EBIT 78.537 65.476 129.343 92.569
Anden drift 0 0 0 0
Finansielle indtægter 1.522 1.602 3.096 1.109
Finansielle omkostninger -22.691 -34.892 -41.264 -34.751
Resultat før skat 57.368 32.185 91.175 58.927
Skat -18.878 -12.851 -28.197 -18.184
Årets resultat 38.490 19.334 62.978 40.743

Balancen: 2010 2009 2008 2007
Anlægsaktiver i alt 300.277 320.512 341.733 360.341
Omsætningsaktiver i alt 441.220 411.895 447.009 383.299
Aktiver i alt 741.497 732.407 788.742 743.640
Egenkapital 310.903 100.387 81.053 34.713
Hensatte forpligtelser 8.142 5.597 7.078 8.112
Gældsforpligtelser 422.451 626.423 700.611 700.815
Passiver i alt 741.497 732.407 788.742 743.640

Reformulering: 2010 2009 2008 2007
Investeret kapital 473.832 557.536 662.974 621.048
Netterentebærende gæld 162.929 457.149 581.922 586.335

Nøgletal (Operationel) 2010 2009 2008 2007
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 5,8% 6,1% 9,3% 8,6%
AOH 2,1 1,4 1,6 1,3
ROIC efter skat 12,4% 8,8% 14,6% 11,2%

Nøgletal (Finansiel) 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin 10,0% 11,0% 14,6% 14,1%
ROIC før skat 16,6% 11,7% 19,5% 14,9%
EBIT rentedækningsgrad 3,5 1,9 3,1 2,7
EBITDA rentedækningsgrad 4,5 2,5 3,7 3,3
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,9 0,9 1,0

Rating 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin CCC CCC B B
ROIC før skat BBB BB A BBB
EBIT rentedækningsgrad BB B BB BB
EBITDA rentedækningsgrad BB B BB B
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB CCC CCC CCC
Samlet rating BB B BB B

Koncernregnskab
HusCompagniet

28505035
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HusCompagniet (2) 

   

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Engineering/Construction
Antal selskaber i peer group 147
Industriens gearet beta 1,13
Industriens, D/E 0,92
Industriens ugearet beta 0,59
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2010 2009 2008 2007
Selskabets beta 0,90 3,26 4,80 10,51
Markedsrisikopræmie 4,7% 4,9% 4,7% 4,6%
Risikofrie rente 2,9% 3,6% 4,2% 4,3%
CAPM 7,1% 19,6% 26,8% 52,6%

Kapitalstruktur 2010 2009 2008 2007
D/E 0,52 4,55 7,18 16,89
D/V 0,34 0,82 0,88 0,94
E/V 0,66 0,18 0,12 0,06

Kapitalomkostningen 2010 2009 2008 2007
Industriens lånerente før skat 6,0% 9,6% 7,9% 6,5%
Industriens WACC efter skat 6,2% 9,5% 8,5% 7,5%
Rentespænd jf. rating 4,9% 12,4% 6,2% 3,2%
Syntetiske lånerente før skat 7,8% 16,0% 10,4% 7,5%
WACC* efter skat 6,7% 13,3% 10,1% 8,2%

Operationel værdiskabelse 2010 2007
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 16,6% 14,9%
Værdiskabelse: 11,2%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 175,66 391,44
Værdiskabelse: -55,1%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,9%
Selskabets WACC (gns.) 9,6%

Årlig værdiskabelse 2010 2009 2008 2007
EVA i % 5,8% -4,5% 4,5% 2,9%
EVA i 1.000 kr. 27.303 -25.283 29.737 18.241

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 559.267
Summen af EVA i kr. 49.998
EVA absolut 8,9%
EVA relativ, % 8,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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IDdesign (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2007 11
Salgsår og måned 2013 9

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 2.416.765 1.657.250 1.647.237 1.660.000 1.669.000 1.351.776
Driftsomkostninger -2.451.716 -1.728.482 -1.695.082 -1.743.000 -1.774.000 -1.458.610
EBITDA -34.951 -71.232 -47.845 -83.000 -105.000 -106.834
Afskrivninger -21.636 -426.079 -50.836 -60.000 -71.000 -51.781
EBIT -56.587 -497.311 -98.681 -143.000 -176.000 -158.615
Anden drift 66 236 -15 0 0 0
Finansielle indtægter 118.732 5.016 7.149 6.000 4.000 17.570
Finansielle omkostninger -22.095 -22.000 -24.396 -32.000 -29.000 -57.681
Resultat før skat 40.116 -514.059 -115.943 -169.000 -201.000 -198.726
Skat 0 -81.584 -1.886 49.000 21.000 48.306
Årets resultat 40.116 -595.643 -117.829 -120.000 -180.000 -150.420

Balancen: 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Anlægsaktiver i alt 109.561 86.377 504.367 548.000 594.000 650.058
Omsætningsaktiver i alt 461.968 436.346 592.363 550.000 547.000 542.563
Aktiver i alt 571.529 522.723 1.096.730 1.098.000 1.141.000 1.192.621
Egenkapital 94.021 2.079.907 295.152 257.000 175.000 144.118
Hensatte forpligtelser 8.902 0 0 0 0 0
Gældsforpligtelser 468.606 790.348 801.578 841.000 966.000 1.048.503
Passiver i alt 571.529 2.870.255 1.096.730 1.098.000 1.141.000 1.192.621

Reformulering: 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Investeret kapital 76.725 2.325.128 410.906 493.000 500.000 582.906
Netterentebærende gæld 11.085 245.221 115.754 236.000 325.000 438.788

Nøgletal (Operationel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat -1,8% -22,5% -4,5% -6,5% -7,9% -8,8%
AOH 31,5 0,7 4,0 3,4 3,3 2,3
ROIC efter skat -55,3% -16,0% -18,0% -21,8% -26,4% -20,4%

Nøgletal (Finansiel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin -1,4% -4,3% -2,9% -5,0% -6,3% -7,9%
ROIC før skat -73,8% -21,4% -24,0% -29,0% -35,2% -27,2%
EBIT rentedækningsgrad -2,6 -22,6 -4,0 -4,5 -6,1 -2,7
EBITDA rentedækningsgrad -1,6 -3,2 -2,0 -2,6 -3,6 -1,9
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 1,5 0,7 0,8 0,8 0,9

Rating 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat CCC CCC CCC CCC CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad CCC CCC CCC CCC CCC CCC
EBITDA rentedækningsgrad CCC CCC CCC CCC CCC CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC CCC B CCC CCC CCC
Samlet rating CCC B CCC CCC CCC CCC

Koncernregnskab
Iddesign

28505108
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IDdesign (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Homebuilding
Antal selskaber i peer group 46
Industriens gearet beta 0,92
Industriens, D/E 0,12
Industriens ugearet beta 0,82
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabets beta 0,92 0,92 1,15 1,58 2,35 3,33
Markedsrisikopræmie 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7%
Risikofrie rente 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2%
CAPM 6,6% 6,0% 8,9% 10,3% 15,1% 19,9%

Kapitalstruktur 2013 2012 2011 2010 2009 2008
D/E 0,12 0,12 0,39 0,92 1,86 3,04
D/V 0,11 0,11 0,28 0,48 0,65 0,75
E/V 0,89 0,89 0,72 0,52 0,35 0,25

Kapitalomkostningen 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Industriens lånerente før skat 4,3% 4,0% 5,0% 5,6% 9,3% 7,5%
Industriens WACC efter skat 6,3% 5,7% 7,4% 7,4% 9,8% 9,2%
Rentespænd jf. rating 7,4% 8,5% 11,6% 10,8% 21,7% 14,6%
Syntetiske lånerente før skat 9,1% 9,9% 14,3% 13,7% 25,3% 18,8%
WACC* efter skat 6,6% 6,2% 9,4% 10,3% 17,6% 15,5%

Operationel værdiskabelse 2013 2008
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: -73,8% -27,2%
Værdiskabelse: -171,0%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 122,22 148,74
Værdiskabelse: -17,8%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,6%
Selskabets WACC (gns.) 10,9%

Årlig værdiskabelse 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EVA i % -62,0% -22,2% -27,4% -32,1% -44,0% -35,9%
EVA i 1.000 kr. -47.535 -516.913 -112.573 -158.069 -220.007 -209.453

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 694.194
Summen af EVA i kr. -1.264.550
EVA absolut -182,2%
EVA relativ, % -223,6%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Intego (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2007 9
Salgsår og måned 2010 8

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 303.722 346.309 424.971
Driftsomkostninger -281.976 -322.499 -397.594
EBITDA 21.746 23.810 27.377
Afskrivninger -8.525 -8.459 -5.209
EBIT 13.221 15.351 22.168
Anden drift 0 0 0
Finansielle indtægter 785 1.849 930
Finansielle omkostninger -5 -10 -604
Resultat før skat 14.001 17.190 22.494
Skat -4.383 -5.042 -6.323
Årets resultat 9.618 12.148 16.171

Balancen: 2009/10 2008/09 2007/08
Anlægsaktiver i alt 18.309 20.989 23.554
Omsætningsaktiver i alt 126.595 154.501 145.275
Aktiver i alt 144.904 175.490 168.829
Egenkapital 34.824 54.569 52.421
Hensatte forpligtelser 17.263 13.838 8.783
Gældsforpligtelser 92.817 107.083 107.626
Passiver i alt 144.904 175.490 168.829

Reformulering: 2009/10 2008/09 2007/08
Investeret kapital 4.474 6.821 35.633
Netterentebærende gæld 10.489 16.436 15.789

Nøgletal (Operationel) 2009/10 2008/09 2007/08
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 3,3% 3,3% 3,9%
AOH 67,9 50,8 11,9
ROIC efter skat 221,6% 168,8% 46,7%

Nøgletal (Finansiel) 2009/10 2008/09 2007/08
EBITDA margin 7,2% 6,9% 6,4%
ROIC før skat 295,5% 225,1% 62,2%
EBIT rentedækningsgrad 2794,0 1535,1 36,7
EBITDA rentedækningsgrad 4595,5 2381,0 45,4
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,7 0,7

Rating 2009/10 2008/09 2007/08
EBITDA margin CCC CCC CCC
ROIC før skat AAA AAA AAA
EBIT rentedækningsgrad AAA AAA AAA
EBITDA rentedækningsgrad AAA AAA AAA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC B B
Samlet rating A A A

Koncernregnskab
Intego

31165563
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Intego (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Electrical Equipment
Antal selskaber i peer group 127
Industriens gearet beta 1,36
Industriens, D/E 0,30
Industriens ugearet beta 1,05
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2009/10 2008/09 2007/08
Selskabets beta 1,36 1,36 1,36
Markedsrisikopræmie 4,7% 4,9% 4,7%
Risikofrie rente 2,9% 3,6% 4,2%
CAPM 9,3% 10,2% 10,6%

Kapitalstruktur 2009/10 2008/09 2007/08
D/E 0,30 0,30 0,30
D/V 0,23 0,23 0,23
E/V 0,77 0,77 0,77

Kapitalomkostningen 2009/10 2008/09 2007/08
Industriens lånerente før skat 6,0% 9,6% 7,9%
Industriens WACC efter skat 8,2% 9,5% 9,5%
Rentespænd jf. rating 1,9% 2,7% 1,9%
Syntetiske lånerente før skat 4,8% 6,2% 6,1%
WACC* efter skat 8,0% 9,0% 9,2%

Operationel værdiskabelse 2009/10 2007/08
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 295,5% 62,2%
Værdiskabelse: 375,0%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 167,3 257,02
Værdiskabelse: -34,9%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 9,1%
Selskabets WACC (gns.) 8,7%

Årlig værdiskabelse 2009/10 2008/09 2007/08
EVA i % 213,7% 159,8% 37,4%
EVA i 1.000 kr. 9.559 10.903 13.342

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 43.086
Summen af EVA i kr. 33.804
EVA absolut 78,5%
EVA relativ, % 410,9%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Jernstøberiet Dania A/S (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2006 3
Salgsår og måned 2009 9

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 132.668 348.379 297.154 255.198
Driftsomkostninger -137.270 -308.601 -273.184 -227.964
EBITDA -4.602 39.778 23.970 27.234
Afskrivninger -47.425 -17.118 -16.383 -16.253
EBIT -52.027 22.660 7.587 10.981
Anden drift 0 0 0 0
Finansielle indtægter 304 303 247 154
Finansielle omkostninger -3.664 -3.681 -3.288 -2.210
Resultat før skat -55.387 19.282 4.546 8.925
Skat 13.852 -4.861 -211 -2.781
Årets resultat -41.535 14.421 4.335 6.144

Balancen: 2009 2008 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 75.867 121.265 130.483 113.257
Omsætningsaktiver i alt 48.581 68.741 70.324 56.409
Aktiver i alt 124.448 190.006 200.807 169.666
Egenkapital 55.968 87.962 75.248 73.482
Hensatte forpligtelser 0 9.013 9.273 8.894
Gældsforpligtelser 68.480 93.032 116.286 87.293
Passiver i alt 124.448 190.007 200.807 169.669

Reformulering: 2009 2008 2007 2006
Investeret kapital 85.933 153.853 161.732 137.796
Netterentebærende gæld 29.965 65.891 86.484 64.314

Nøgletal (Operationel) 2009 2008 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat -29,4% 4,9% 1,9% 3,1%
AOH 1,5 2,3 1,8 1,9
ROIC efter skat -45,4% 11,0% 3,5% 5,7%

Nøgletal (Finansiel) 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin -3,5% 11,4% 8,1% 10,7%
ROIC før skat -60,5% 14,7% 4,7% 8,0%
EBIT rentedækningsgrad -14,2 6,2 2,3 5,0
EBITDA rentedækningsgrad -1,3 10,8 7,3 12,3
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,5 0,6 0,6

Rating 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat CCC BBB CCC B
EBIT rentedækningsgrad CCC A BB BBB
EBITDA rentedækningsgrad CCC A BBB A
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB BB BB BB
Samlet rating CCC BBB B BB

Koncernregnskab
Jernstøberiet Dania A/S

11793991
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Jernstøberiet Dania A/S (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Steel
Antal selskaber i peer group 52
Industriens gearet beta 1,35
Industriens, D/E 0,63
Industriens ugearet beta 0,83
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2009 2008 2007 2006
Selskabets beta 1,28 1,45 1,79 1,56
Markedsrisikopræmie 4,9% 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 3,6% 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 9,8% 11,0% 12,5% 10,7%

Kapitalstruktur 2009 2008 2007 2006
D/E 0,54 0,75 1,15 0,88
D/V 0,35 0,43 0,53 0,47
E/V 0,65 0,57 0,47 0,53

Kapitalomkostningen 2009 2008 2007 2006
Industriens lånerente før skat 9,6% 7,9% 6,5% 6,2%
Industriens WACC efter skat 8,9% 8,8% 8,4% 7,8%
Rentespænd jf. rating 21,7% 2,9% 3,2% 2,1%
Syntetiske lånerente før skat 25,3% 7,1% 7,5% 5,9%
WACC* efter skat 13,0% 8,6% 8,8% 7,7%

Operationel værdiskabelse 2009 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: -60,5% 8,0%
Værdiskabelse: -891,4%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 170,39 402,36
Værdiskabelse: -57,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 8,5%
Selskabets WACC (gns.) 9,5%

Årlig værdiskabelse 2009 2008 2007 2006
EVA i % -58,4% 2,5% -5,3% -1,9%
EVA i 1.000 kr. -50.199 3.786 -8.547 -2.683

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 83.801
Summen af EVA i kr. -57.643
EVA absolut -68,8%
EVA relativ, % -63,2%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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KMD (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2009 3
Salgsår og måned 2012 12

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 4.698.700 4.266.300 3.951.900 3.826.900
Driftsomkostninger -3.987.300 -3.697.100 -3.469.800 -3.568.800
EBITDA 711.400 569.200 482.100 258.100
Afskrivninger -139.300 -135.600 -129.600 -133.400
EBIT 572.100 433.600 352.500 124.700
Anden drift 19.800 7.900 2.200 0
Finansielle indtægter 18.400 6.700 3.800 38.700
Finansielle omkostninger -7.900 -17.200 -29.000 -27.500
Resultat før skat 602.400 431.000 329.500 135.900
Skat -154.100 -108.400 -85.300 -27.000
Årets resultat 448.300 322.600 244.200 108.900

Balancen: 2012 2011 2010 2009
Anlægsaktiver i alt 1.227.100 1.154.700 822.500 739.400
Omsætningsaktiver i alt 1.354.500 1.047.600 1.114.500 1.188.600
Aktiver i alt 2.581.600 2.202.300 1.937.000 1.928.000
Egenkapital 969.200 699.400 674.200 426.100
Hensatte forpligtelser 227.900 203.800 79.800 27.500
Gældsforpligtelser 1.384.500 1.299.100 1.183.000 1.474.400
Passiver i alt 2.581.600 2.202.300 1.937.000 1.928.000

Reformulering: 2012 2011 2010 2009
Investeret kapital 951.200 809.400 576.800 732.400
Netterentebærende gæld 169.804 110.000 118.120 306.300

Nøgletal (Operationel) 2012 2011 2010 2009
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 9,1% 7,6% 6,7% 2,4%
AOH 4,9 5,3 6,9 5,2
ROIC efter skat 45,1% 40,2% 45,8% 12,8%

Nøgletal (Finansiel) 2012 2011 2010 2009
EBITDA margin 15,1% 13,3% 12,2% 6,7%
ROIC før skat 60,1% 53,6% 61,1% 17,0%
EBIT rentedækningsgrad 72,4 25,2 12,2 4,5
EBITDA rentedækningsgrad 90,1 33,1 16,6 9,4
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,7 0,7 0,8

Rating 2012 2011 2010 2009
EBITDA margin B B B CCC
ROIC før skat AAA AAA AAA BBB
EBIT rentedækningsgrad AAA AAA AA BBB
EBITDA rentedækningsgrad AAA AAA AA A
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB B B CCC
Samlet rating A A A BB

Koncernregnskab
KMD

26911745
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KMD (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Computer Services
Antal selskaber i peer group 217
Industriens gearet beta 1,09
Industriens, D/E 0,18
Industriens ugearet beta 0,93
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2012 2011 2010 2009
Selskabets beta 1,09 1,07 1,09 1,59
Markedsrisikopræmie 5,1% 5,4% 4,7% 4,9%
Risikofrie rente 1,4% 2,7% 2,9% 3,6%
CAPM 6,9% 8,5% 8,0% 11,4%

Kapitalstruktur 2012 2011 2010 2009
D/E 0,18 0,16 0,18 0,72
D/V 0,15 0,14 0,15 0,42
E/V 0,85 0,86 0,85 0,58

Kapitalomkostningen 2012 2011 2010 2009
Industriens lånerente før skat 4,4% 5,4% 6,0% 9,6%
Industriens WACC efter skat 6,4% 7,9% 7,5% 9,7%
Rentespænd jf. rating 2,6% 2,6% 1,9% 9,1%
Syntetiske lånerente før skat 4,0% 5,3% 4,8% 12,6%
WACC* efter skat 6,3% 7,9% 7,4% 10,6%

Operationel værdiskabelse 2012 2009
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 60,1% 17,0%
Værdiskabelse: 253,2%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 116,45 170,39
Værdiskabelse: -31,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,8%
Selskabets WACC (gns.) 8,0%

Årlig værdiskabelse 2012 2011 2010 2009
EVA i % 38,8% 32,3% 38,5% 2,2%
EVA i 1.000 kr. 368.883 261.520 221.951 15.957

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 864.000
Summen af EVA i kr. 868.310
EVA absolut 100,5%
EVA relativ, % 111,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Kompan (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2005 3
Salgsår og måned 2014 3

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Exit +3 Opkøb -3 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb 
Nettoomsætning 455.587 437.362 436.713 431.325 391.671 410.948 415.263 385.817 819.501
Driftsomkostninger -361.563 -378.510 -371.895 -326.998 -302.581 -361.126 -339.485 -311.404 -749.356
EBITDA 94.024 58.852 64.818 104.327 89.090 49.822 75.778 74.413 70.145
Afskrivninger -23.392 -23.946 -25.636 -34.638 -36.541 -25.923 -18.640 -19.352 -13.148
EBIT 70.632 34.906 39.182 69.689 52.549 23.899 57.138 55.061 56.997
Anden drift 27.451 -16.720 46.095 -3.471 12.491 22.955 35.923 30.315 -47.035
Finansielle indtægter 14.828 27.909 27.364 18.466 12.489 7.919 6.449 2.701 1.138
Finansielle omkostninger -24.868 -19.191 -9.589 -7.180 -8.866 -29.981 -14.538 -10.805 -8.827
Resultat før skat 88.043 26.904 103.052 77.504 68.663 24.792 84.972 77.272 2.273
Skat -13.182 -10.121 -14.109 -16.843 -12.122 -3.175 -18.035 -12.767 628
Årets resultat 74.861 16.783 88.943 60.661 56.541 21.617 66.937 64.505 2.901

Balancen: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Anlægsaktiver i alt 252.309 185.235 206.885 213.240 249.849 284.487 253.432 295.317 182.158
Omsætningsaktiver i alt 345.461 383.177 445.662 351.172 312.434 200.530 204.909 190.479 304.358
Aktiver i alt 597.770 568.412 652.547 564.412 562.283 485.017 458.341 485.796 486.516
Egenkapital 390.718 324.185 297.308 212.640 136.102 75.638 125.755 130.686 130.630
Hensatte forpligtelser 40.859 41.968 39.172 37.351 43.517 44.111 34.056 44.737 64.633
Gældsforpligtelser 166.193 202.259 316.067 314.421 382.664 365.268 298.530 310.373 291.253
Passiver i alt 597.770 568.412 652.547 564.412 562.283 485.017 458.341 485.796 486.516

Reformulering: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Investeret kapital 81.683 102.086 434.430 317.054 56.636 69.436 77.298 95.936 265.725
Netterentebærende gæld 414.474 343.895 137.122 104.414 144.377 80.237 133.401 138.632 135.095

Nøgletal (Operationel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 28,0% 28,0%
OG efter skat 11,6% 6,0% 6,7% 12,1% 10,1% 4,4% 10,3% 10,3% 5,0%
AOH 5,6 4,3 1,0 1,4 6,9 5,9 5,4 4,0 3,1
ROIC efter skat 64,9% 25,6% 6,8% 16,5% 69,6% 25,8% 55,4% 41,3% 15,4%

Nøgletal (Finansiel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
EBITDA margin 20,6% 13,5% 14,8% 24,2% 22,7% 12,1% 18,2% 19,3% 8,6%
ROIC før skat 86,5% 34,2% 9,0% 22,0% 92,8% 34,4% 73,9% 57,4% 21,4%
EBIT rentedækningsgrad 2,8 1,8 4,1 9,7 5,9 0,8 3,9 5,1 6,5
EBITDA rentedækningsgrad 3,8 3,1 6,8 14,5 10,0 1,7 5,2 6,9 7,9
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

Rating 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
EBITDA margin A B B AA AA B BBB A CCC
ROIC før skat AAA AA B AA AAA AA AAA AAA A
EBIT rentedækningsgrad BB B BBB A BBB CCC BBB BBB A
EBITDA rentedækningsgrad BB B BBB AA A CCC BB BBB BBB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt AA BBB BB BB CCC CCC B B B
Samlet rating A BB BB A A B BBB BBB BB

Koncernregnskab
Kompan

40559817
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Kompan (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Hospitals/Healthcare Facilities
Antal selskaber i peer group 33
Industriens gearet beta 0,79
Industriens, D/E 1,06
Industriens ugearet beta 0,38
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Selskabets beta 0,79 0,79 0,56 0,57 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78
Markedsrisikopræmie 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4% 4,6%
Risikofrie rente 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2% 4,3% 3,8% 3,4%
CAPM 5,9% 5,4% 5,7% 5,6% 7,4% 7,9% 7,9% 7,3% 7,0%

Kapitalstruktur 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
D/E 1,06 1,06 0,46 0,49 1,06 1,06 1,06 1,06 1,03
D/V 0,51 0,51 0,32 0,33 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
E/V 0,49 0,49 0,68 0,67 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Kapitalomkostningen 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Industriens lånerente før skat 4,3% 4,0% 5,0% 5,6% 9,3% 7,5% 6,1% 5,8% 5,5%
Industriens WACC efter skat 4,5% 4,2% 5,1% 5,1% 7,2% 6,7% 6,2% 5,7% 5,4%
Rentespænd jf. rating 1,2% 5,3% 5,3% 1,9% 2,7% 10,8% 0,9% 0,8% 2,5%
Syntetiske lånerente før skat 3,0% 6,6% 8,0% 4,8% 6,2% 15,0% 5,1% 4,6% 5,9%
WACC* efter skat 4,0% 5,2% 5,8% 4,9% 6,0% 9,6% 5,8% 5,2% 5,6%

Operationel værdiskabelse 2013 2005
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 86,5% 21,4%
Værdiskabelse: 319,9%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 142,52 330,9
Værdiskabelse: -56,9%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 5,6%
Selskabets WACC (gns.) 5,8%

Årlig værdiskabelse 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
EVA i % 60,8% 20,5% 1,0% 11,6% 63,6% 16,2% 49,6% 36,1% 9,9%
EVA i 1.000 kr. 49.691 20.905 4.151 36.659 36.002 11.236 38.370 34.617 26.185

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 236.944
Summen af EVA i kr. 257.818
EVA absolut 108,8%
EVA relativ, % 269,2%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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LEO Pharma Animal Health (nu VetXX) (1) 

 
  

Navn: LEO Pharma Animal Health (nu VetXX)
Cvr.:
Købsår og måned 2005 4
Salgsår og måned 2007 12

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 280.601 260.761 244.930
Driftsomkostninger -228.073 -228.214 -223.206
EBITDA 52.528 32.547 21.724
Afskrivninger -3.563 -3.132 -2.599
EBIT 48.965 29.415 19.125
Anden drift -40 0 0
Finansielle indtægter 670 828 5.171
Finansielle omkostninger -8.535 -9 -398
Resultat før skat 41.060 30.234 23.898
Skat -10.576 -9.563 -5.459
Årets resultat 30.484 20.671 18.439

Balancen: 2007 2006 2005
Anlægsaktiver i alt 32.042 38.045 37.784
Omsætningsaktiver i alt 146.737 101.559 74.015
Aktiver i alt 178.779 139.604 111.799
Egenkapital 102.502 77.665 68.065
Hensatte forpligtelser 1.567 3.328 1.653
Gældsforpligtelser 74.710 58.611 42.081
Passiver i alt 178.779 139.604 111.799

Reformulering: 2007 2006 2005
Investeret kapital 35.822 42.407 37.336
Netterentebærende gæld 195.922 148.449 130.099

Nøgletal (Operationel) 2007 2006 2005
Selskabsskat 25,0% 28,0% 28,0%
OG efter skat 13,1% 8,1% 5,6%
AOH 7,8 6,1 6,6
ROIC efter skat 102,5% 49,9% 36,9%

Nøgletal (Finansiel) 2007 2006 2005
EBITDA margin 18,7% 12,5% 8,9%
ROIC før skat 136,7% 69,4% 51,2%
EBIT rentedækningsgrad 5,7 3268,3 48,1
EBITDA rentedækningsgrad 6,2 3616,3 54,6
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,4 0,4 0,4

Rating 2007 2006 2005
EBITDA margin A B CCC
ROIC før skat AAA AAA AAA
EBIT rentedækningsgrad BBB AAA AAA
EBITDA rentedækningsgrad BBB AAA AAA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BBB BBB A
Samlet rating A A A

Koncernregnskab

10114241
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LEO Pharma Animal Health (nu VetXX) (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Retail (General)
Antal selskaber i peer group 17
Industriens gearet beta 0,73
Industriens, D/E 1,91
Industriens ugearet beta 0,25
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2007 2006 2005
Selskabets beta 0,73 0,73 0,73
Markedsrisikopræmie 4,6% 4,4% 4,6%
Risikofrie rente 4,3% 3,8% 3,4%
CAPM 7,6% 7,0% 6,7%

Kapitalstruktur 2007 2006 2005
D/E 1,91 1,91 1,91
D/V 0,66 0,66 0,66
E/V 0,34 0,34 0,34

Kapitalomkostningen 2007 2006 2005
Industriens lånerente før skat 6,1% 5,8% 5,5%
Industriens WACC efter skat 5,6% 5,1% 4,9%
Rentespænd jf. rating 0,5% 0,4% 0,3%
Syntetiske lånerente før skat 4,8% 4,2% 3,7%
WACC* efter skat 5,0% 4,4% 4,1%

Operationel værdiskabelse 2007 2005
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 136,7% 51,2%
Værdiskabelse: 178,0%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 391,44 330,9
Værdiskabelse: 18,3%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 5,2%
Selskabets WACC (gns.) 4,5%

Årlig værdiskabelse 2007 2006 2005
EVA i % 97,5% 45,5% 32,8%
EVA i 1.000 kr. 34.942 19.311 12.251

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 39.798
Summen af EVA i kr. 66.505
EVA absolut 167,1%
EVA relativ, % 175,9%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Legoland (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2005 7
Salgsår og måned 2013 11

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Exit +3 Opkøb -3 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 577.331 569.951 557.968 544.367 497.341 512.426 480.261 417.567
Driftsomkostninger -428.417 -405.610 -395.026 -387.546 -361.448 -356.597 -332.923 -306.126
EBITDA 148.914 164.341 162.942 156.821 135.893 155.829 147.338 111.441
Afskrivninger -33.087 -32.739 -30.890 -30.619 -28.532 -27.656 -25.934 -25.025
EBIT 115.827 131.602 132.052 126.202 107.361 128.173 121.404 86.416
Anden drift 0 0 0 0 0 0 0 -1.067
Finansielle indtægter 22.232 19.312 19.854 12.334 8.883 27.613 14.051 4.852
Finansielle omkostninger -15.914 -17.147 -18.568 -41.631 -26.887 -40.371 -27.192 -22.298
Resultat før skat 122.145 133.767 133.338 96.905 89.357 115.415 108.263 67.903
Skat -26.685 -33.539 -33.449 -26.194 -23.984 -28.938 -26.052 -19.094
Årets resultat 95.460 100.228 99.889 70.711 65.373 86.477 82.211 48.809

Balancen: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 498.046 482.301 451.633 445.512 448.533 422.800 386.578 376.716
Omsætningsaktiver i alt 559.818 491.093 428.478 332.484 208.682 190.586 139.783 114.175
Aktiver i alt 1.057.864 973.394 880.111 777.996 657.215 613.386 526.361 490.891
Egenkapital 805.608 702.953 602.245 504.062 216.039 155.756 83.254 145.045
Hensatte forpligtelser 28.862 28.617 26.088 22.388 17.921 12.448 11.881 10.181
Gældsforpligtelser 223.394 241.824 251.778 251.547 423.255 445.182 431.226 335.665
Passiver i alt 1.057.864 973.394 880.111 777.997 657.215 613.386 526.361 490.891

Reformulering: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Investeret kapital 479.313 435.326 393.865 385.909 412.016 386.495 361.035 351.378
Netterentebærende gæld 197.132 172.013 147.369 123.344 195.977 230.739 277.781 206.333

Nøgletal (Operationel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat 15,0% 17,3% 17,7% 17,4% 16,2% 18,8% 19,0% 14,9%
AOH 1,2 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2
ROIC efter skat 18,1% 22,7% 25,1% 24,5% 19,5% 24,9% 25,2% 17,7%

Nøgletal (Finansiel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin 25,8% 28,8% 29,2% 28,8% 27,3% 30,4% 30,7% 26,7%
ROIC før skat 24,2% 30,2% 33,5% 32,7% 26,1% 33,2% 33,6% 24,6%
EBIT rentedækningsgrad 7,3 7,7 7,1 3,0 4,0 3,2 4,5 3,9
EBITDA rentedækningsgrad 9,4 9,6 8,8 3,8 5,1 3,9 5,4 5,0
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 0,7

Rating 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA
ROIC før skat AA AA AA AA AA AA AA AA
EBIT rentedækningsgrad A A A BB BBB BB BBB BBB
EBITDA rentedækningsgrad A A BBB BB BB BB BB BB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt AA AA AA AA B B CCC B
Samlet rating AA AA AA A BBB BBB BBB BBB

Koncernregnskab

36887613
Legoland (nu en del af Merlin Entertainment Group)
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Legoland (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Entertainment
Antal selskaber i peer group 132
Industriens gearet beta 1,14
Industriens, D/E 0,24
Industriens ugearet beta 0,92
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Selskabets beta 1,14 1,14 1,14 1,14 1,75 2,27 3,97 0,92
Markedsrisikopræmie 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 7,8% 7,2% 8,8% 8,3% 12,1% 14,9% 22,5% 7,8%

Kapitalstruktur 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
D/E 0,24 0,24 0,24 0,24 0,91 1,48 3,34 1,42
D/V 0,20 0,20 0,20 0,20 0,48 0,60 0,77 0,59
E/V 0,80 0,80 0,80 0,80 0,52 0,40 0,23 0,41

Kapitalomkostningen 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Industriens lånerente før skat 4,7% 4,4% 5,4% 6,0% 9,6% 7,9% 6,5% 6,2%
Industriens WACC efter skat 6,9% 6,4% 7,9% 7,5% 9,8% 9,5% 8,9% 5,8%
Rentespænd jf. rating 0,5% 2,2% 3,2% 1,9% 4,0% 2,9% 0,9% 0,8%
Syntetiske lånerente før skat 2,3% 3,6% 5,9% 4,8% 7,6% 7,1% 5,1% 4,6%
WACC* efter skat 6,6% 6,3% 8,0% 7,3% 9,1% 9,2% 8,1% 5,2%

Operationel værdiskabelse 2013 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 24,2% 24,6%
Værdiskabelse: 2,4%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 142,52 402,36
Værdiskabelse: -64,6%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,9%
Selskabets WACC (gns.) 7,5%

Årlig værdiskabelse 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EVA i % 11,5% 16,4% 17,2% 17,2% 10,5% 15,7% 17,1% 12,5%
EVA i 1.000 kr. 55.296 71.336 67.636 66.351 43.159 60.690 61.654 44.018

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 339.512
Summen af EVA i kr. 470.141
EVA absolut 138,5%
EVA relativ, % 118,1%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Maersk Medical (nu Unomedical) (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2003 1
Salgsår og måned 2008 9

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 1.457.018 1.984.716 1.979.534 1.916.555 1.803.634 1.819.587
Driftsomkostninger -1.273.247 -1.741.416 -1.686.284 -1.574.308 -1.459.956 -1.404.972
EBITDA 183.771 243.300 293.250 342.247 343.678 414.615
Afskrivninger -69.492 -93.295 -96.389 -101.329 -107.050 -110.317
EBIT 114.279 150.005 196.861 240.918 236.628 304.298
Anden drift -42.348 -12.056 -66.776 -68.482 -105.790 -64.330
Finansielle indtægter 22.793 15.028 16.613 12.461 12.397 9.898
Finansielle omkostninger -70.204 -44.706 -37.072 -41.163 -50.879 -51.558
Resultat før skat 24.520 108.271 109.626 143.734 92.356 198.308
Skat -3.474 -12.997 -41.150 -37.363 -34.363 -57.634
Årets resultat 21.046 95.274 68.476 106.371 57.993 140.674

Balancen: 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Anlægsaktiver i alt 1.186.840 626.942 616.313 518.628 528.050 666.979
Omsætningsaktiver i alt 471.300 676.282 719.151 837.304 985.012 783.200
Aktiver i alt 1.658.140 1.303.224 1.335.464 1.355.932 1.513.062 1.450.179
Egenkapital 770.925 310.154 232.683 247.116 236.128 183.292
Hensatte forpligtelser 32.535 10.010 13.702 69.531 83.148 56.667
Gældsforpligtelser 854.680 983.060 1.089.079 1.039.285 1.193.786 1.210.220
Passiver i alt 1.658.140 1.303.224 1.335.464 1.355.932 1.513.062 1.450.179

Reformulering: 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Investeret kapital 558.898 924.929 851.974 776.604 791.426 1.000.107
Netterentebærende gæld 122.963 614.775 619.291 529.488 555.298 816.815

Nøgletal (Operationel) 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Selskabsskat 25,0% 25,0% 28,0% 28,0% 30,0% 30,0%
OG efter skat 5,9% 5,7% 7,2% 9,1% 9,2% 11,7%
AOH 2,6 2,1 2,3 2,5 2,3 1,8
ROIC efter skat 15,3% 12,2% 16,6% 22,3% 20,9% 21,3%

Nøgletal (Finansiel) 2008 2007 2006 2005 2004 2003
EBITDA margin 12,6% 12,3% 14,8% 17,9% 19,1% 22,8%
ROIC før skat 20,4% 16,2% 23,1% 31,0% 29,9% 30,4%
EBIT rentedækningsgrad 1,6 3,4 5,3 5,9 4,7 5,9
EBITDA rentedækningsgrad 2,6 5,4 7,9 8,3 6,8 8,0
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Rating 2008 2007 2006 2005 2004 2003
EBITDA margin B B B BBB A AA
ROIC før skat A BBB AA AA AA AA
EBIT rentedækningsgrad B BB BBB BBB BBB BBB
EBITDA rentedækningsgrad B BB BBB BBB BBB BBB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB CCC CCC CCC CCC CCC
Samlet rating BB BB BB BBB BBB BBB

Koncernregnskab

64153315
Maersk Medical (nu Unomedical)
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Maersk Medical (nu Unomedical) (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Healthcare Products
Antal selskaber i peer group 170
Industriens gearet beta 1,26
Industriens, D/E 0,16
Industriens ugearet beta 1,09
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Selskabets beta 1,26 3,24 3,98 3,42 3,64 5,93
Markedsrisikopræmie 4,7% 4,6% 4,4% 4,6% 4,4% 4,6%
Risikofrie rente 4,2% 4,3% 3,8% 3,4% 4,3% 4,3%
CAPM 10,1% 19,2% 21,3% 19,1% 20,3% 31,6%

Kapitalstruktur 2008 2007 2006 2005 2004 2003
D/E 0,16 1,98 2,66 2,14 2,35 4,46
D/V 0,14 0,66 0,73 0,68 0,70 0,82
E/V 0,86 0,34 0,27 0,32 0,30 0,18

Kapitalomkostningen 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Industriens lånerente før skat 7,9% 6,5% 6,2% 5,9% 7,0% 8,1%
Industriens WACC efter skat 9,6% 9,7% 9,1% 9,0% 9,5% 10,4%
Rentespænd jf. rating 6,2% 2,2% 2,1% 0,8% 0,8% 1,3%
Syntetiske lånerente før skat 10,4% 6,5% 5,9% 4,2% 5,1% 5,6%
WACC* efter skat 9,8% 9,6% 8,9% 8,1% 8,5% 9,0%

Operationel værdiskabelse 2008 2003
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 20,4% 30,4%
Værdiskabelse: -28,0%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 170,51 145,2
Værdiskabelse: 17,4%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 9,5%
Selskabets WACC (gns.) 9,0%

Årlig værdiskabelse 2008 2007 2006 2005 2004 2003
EVA i % 5,5% 2,5% 7,7% 14,2% 12,4% 12,3%
EVA i 1.000 kr. 30.837 23.324 65.635 110.365 97.982 123.342

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 877.076
Summen af EVA i kr. 451.484
EVA absolut 51,5%
EVA relativ, % 54,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Matas (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2007 2
Salgsår og måned 2013 6

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 3.200.000 3.097.200 2.991.600 2.947.900 3.011.400 2.861.100
Driftsomkostninger -2.611.100 -2.518.500 -2.461.100 -2.463.800 -2.567.800 -2.467.600
EBITDA 588.900 578.700 530.500 484.100 443.600 393.500
Afskrivninger -132.500 -126.600 -132.000 -135.800 -130.700 -124.700
EBIT 456.400 452.100 398.500 348.300 312.900 268.800
Anden drift -100 1.400 -400 -100 100 0
Finansielle indtægter 8.100 6.100 10.300 4.900 19.500 9.000
Finansielle omkostninger -88.700 -138.700 -193.700 -272.600 -326.900 -419.600
Resultat før skat 375.700 320.900 214.700 80.500 5.600 -141.800
Skat -112.700 -101.500 -72.400 -52.900 -40.100 25.600
Årets resultat 263.000 219.400 142.300 27.600 -34.500 -116.200

Balancen: 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Anlægsaktiver i alt 4.493.500 4.552.500 4.616.700 4.734.000 4.763.100 4.717.700
Omsætningsaktiver i alt 1.276.800 1.043.900 1.040.000 1.286.700 1.157.500 1.012.500
Aktiver i alt 5.770.300 5.596.400 5.656.700 6.020.700 5.920.600 5.730.200
Egenkapital 2.359.400 2.096.400 1.877.000 1.701.000 1.020.300 1.102.200
Hensatte forpligtelser 0 0 0 0 0 0
Gældsforpligtelser 3.410.900 3.500.000 3.779.700 4.319.700 4.900.300 4.628.000
Passiver i alt 5.770.300 5.596.400 5.656.700 6.020.700 5.920.600 5.730.200

Reformulering: 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Investeret kapital 4.389.200 4.471.600 4.678.000 4.683.500 4.678.500 4.697.800
Netterentebærende gæld 2.029.800 2.375.200 2.801.000 2.982.500 3.658.200 3.595.600

Nøgletal (Operationel) 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 10,7% 10,9% 10,0% 8,9% 7,8% 7,0%
AOH 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
ROIC efter skat 7,8% 7,6% 6,4% 5,6% 5,0% 4,3%

Nøgletal (Finansiel) 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
EBITDA margin 18,4% 18,7% 17,7% 16,4% 14,7% 13,8%
ROIC før skat 10,4% 10,1% 8,5% 7,4% 6,7% 5,7%
EBIT rentedækningsgrad 5,1 3,3 2,1 1,3 1,0 0,6
EBITDA rentedækningsgrad 6,6 4,2 2,7 1,8 1,4 0,9
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8

Rating 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
EBITDA margin BBB A BBB BBB B B
ROIC før skat B B B B B CCC
EBIT rentedækningsgrad BBB BB B B B CCC
EBITDA rentedækningsgrad BBB BB B CCC CCC CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB BB B B CCC CCC
Samlet rating BB BB B B B CCC

Koncernregnskab
Matas

27528406
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Matas (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Retail (General)
Antal selskaber i peer group 17
Industriens gearet beta 0,73
Industriens, D/E 1,91
Industriens ugearet beta 0,25
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Mid Cap

Ejernes afkastningskrav 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Selskabets beta 0,47 0,53 0,62 0,69 1,15 1,07
Markedsrisikopræmie 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7%
Risikofrie rente 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2%
CAPM 4,2% 4,1% 6,1% 6,1% 9,2% 9,2%

Kapitalstruktur 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
D/E 0,86 1,13 1,49 1,75 3,59 3,26
D/V 0,46 0,53 0,60 0,64 0,78 0,77
E/V 0,54 0,47 0,40 0,36 0,22 0,23

Kapitalomkostningen 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Industriens lånerente før skat 4,3% 4,0% 5,0% 5,6% 9,3% 7,5%
Industriens WACC efter skat 3,8% 3,5% 4,7% 4,9% 7,4% 6,5%
Rentespænd jf. rating 3,4% 5,3% 7,6% 6,8% 12,4% 14,6%
Syntetiske lånerente før skat 5,1% 6,6% 10,3% 9,7% 16,0% 18,8%
WACC* efter skat 4,0% 4,5% 7,1% 6,9% 11,4% 13,0%

Operationel værdiskabelse 2012/13 2007/08
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 10,4% 5,7%
Værdiskabelse: 81,7%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 238,02 388,25
Værdiskabelse: -38,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 5,1%
Selskabets WACC (gns.) 7,8%

Årlig værdiskabelse 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
EVA i % 3,8% 3,0% -0,7% -1,3% -6,4% -8,7%
EVA i 1.000 kr. 165.323 135.651 -31.486 -59.716 -297.446 -407.213

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 4.344.700
Summen af EVA i kr. -494.887
EVA absolut -11,4%
EVA relativ, % -10,2%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Netcompany (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2006 8
Salgsår og måned 2011 1

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 274.683 240.006 341.828 260.539
Driftsomkostninger -298.625 -317.830 -379.178 -386.462
EBITDA -23.942 -77.824 -37.350 -125.923
Afskrivninger -5.601 -6.584 -6.692 -44.980
EBIT -29.543 -84.408 -44.042 -170.903
Anden drift 16.299 13.959 9.689 1.647
Finansielle indtægter 2.921 1.468 597 493
Finansielle omkostninger -3.129 -2.670 -2.330 -2.007
Resultat før skat -13.452 -71.651 -36.086 -170.770
Skat 0 0 -14.500 3.844
Årets resultat -13.452 -71.651 -50.586 -166.926

Balancen: 2010 2009 2008 2007
Anlægsaktiver i alt 9.406 16.628 14.001 15.231
Omsætningsaktiver i alt 84.803 110.132 154.487 112.986
Aktiver i alt 94.209 126.760 168.488 128.217
Egenkapital 27.999 40.988 37.902 314.521
Hensatte forpligtelser 3.360 590 11.497 0
Gældsforpligtelser 62.850 85.182 119.089 214.901
Passiver i alt 94.209 126.760 168.488 529.422

Reformulering: 2010 2009 2008 2007
Investeret kapital 26.090 25.278 50.391 369.625
Netterentebærende gæld 4.905 7.181 12.489 55.104

Nøgletal (Operationel) 2010 2009 2008 2007
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat -8,1% -26,4% -9,7% -49,2%
AOH 10,5 9,5 6,8 0,7
ROIC efter skat -84,9% -250,4% -65,6% -34,7%

Nøgletal (Finansiel) 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin -8,7% -32,4% -10,9% -48,3%
ROIC før skat -113,2% -333,9% -87,4% -46,2%
EBIT rentedækningsgrad -9,4 -31,6 -18,9 -85,2
EBITDA rentedækningsgrad -7,7 -29,1 -16,0 -62,7
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,7 0,8 1,7

Rating 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat CCC CCC CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad CCC CCC CCC CCC
EBITDA rentedækningsgrad CCC CCC CCC CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B B CCC CCC
Samlet rating CCC CCC CCC CCC

Koncernregnskab
Netcompany 

14814833
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Netcompany (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Computer Services
Antal selskaber i peer group 217
Industriens gearet beta 1,09
Industriens, D/E 0,18
Industriens ugearet beta 0,93
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Mid Cap

Ejernes afkastningskrav 2010 2009 2008 2007
Selskabets beta 1,09 1,09 1,23 1,09
Markedsrisikopræmie 4,7% 4,9% 4,7% 4,6%
Risikofrie rente 2,9% 3,6% 4,2% 4,3%
CAPM 8,0% 8,9% 10,0% 9,3%

Kapitalstruktur 2010 2009 2008 2007
D/E 0,18 0,18 0,33 0,18
D/V 0,15 0,15 0,25 0,15
E/V 0,85 0,85 0,75 0,85

Kapitalomkostningen 2010 2009 2008 2007
Industriens lånerente før skat 6,0% 9,6% 7,9% 6,5%
Industriens WACC efter skat 7,5% 8,7% 9,0% 8,6%
Rentespænd jf. rating 10,8% 21,7% 14,6% 4,5%
Syntetiske lånerente før skat 13,7% 25,3% 18,8% 8,7%
WACC* efter skat 8,4% 10,4% 11,0% 8,9%

Operationel værdiskabelse 2010 2007
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: -113,2% -46,2%
Værdiskabelse: 144,9%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 224,63 450,13
Værdiskabelse: -50,1%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 8,4%
Selskabets WACC (gns.) 9,6%

Årlig værdiskabelse 2010 2009 2008 2007
EVA i % -93,3% -260,9% -76,6% -43,5%
EVA i 1.000 kr. -24.337 -65.939 -38.586 -160.922

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 64.077
Summen af EVA i kr. -289.784
EVA absolut -452,2%
EVA relativ, % -474,1%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Noa Noa (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2006 12
Salgsår og måned 2015 1

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Exit +3 Opkøb -3 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 409.957 455.491 470.360 536.793 555.119 422.353 463.014 564.399
Driftsomkostninger -408.645 -455.097 -459.972 -508.994 -477.276 -371.494 -423.682 -454.845
EBITDA 1.312 394 10.388 27.799 77.843 50.859 39.332 109.554
Afskrivninger -24.379 -32.616 -32.654 -27.820 -15.926 -13.912 -10.436 -12.429
EBIT -23.067 -32.222 -22.266 -21 61.917 36.947 28.896 97.125
Anden drift 0 0 0 0 0 1.225 13.423 1.345
Finansielle indtægter 793 701 317 2.524 3.303 10.754 8.359 4.969
Finansielle omkostninger -5.978 -4.241 -9.426 -10.159 -3.265 -3.085 -5.211 -1.404
Resultat før skat -28.252 -35.762 -31.375 -7.656 61.955 45.841 45.467 102.035
Skat -12.199 1.398 6.639 1.562 -13.394 -12.029 -8.066 -26.076
Årets resultat -40.451 -34.364 -24.736 -6.094 48.561 33.812 37.401 75.959

Balancen: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Anlægsaktiver i alt 76.086 93.338 118.710 116.663 113.541 104.536 132.537 84.253
Omsætningsaktiver i alt 141.280 171.141 169.029 172.295 208.536 195.059 241.597 235.887
Aktiver i alt 217.366 264.479 287.739 288.958 322.077 299.595 374.134 320.140
Egenkapital 41.429 58.695 112.162 140.427 162.566 111.933 254.064 220.952
Hensatte forpligtelser 133 455 470 741 0 2.643 3.476 3.110
Gældsforpligtelser 175.804 205.329 175.107 147.790 159.511 185.019 116.594 96.078
Passiver i alt 217.366 264.479 287.739 288.958 322.077 299.595 374.134 320.140

Reformulering: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Investeret kapital 134.188 138.725 159.048 186.743 147.375 111.663 134.056 164.979
Netterentebærende gæld 92.759 80.030 46.886 46.316 32.708 22.521 51.118 44.456

Nøgletal (Operationel) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Selskabsskat 24,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat -4,2% -5,3% -3,6% 0,0% 8,4% 6,6% 4,7% 12,9%
AOH 3,1 3,3 3,0 2,9 3,8 3,8 3,5 3,4
ROIC efter skat -13,0% -17,4% -10,5% 0,0% 31,5% 24,8% 16,2% 44,2%

Nøgletal (Finansiel) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin 0,3% 0,1% 2,2% 5,2% 14,0% 12,0% 8,5% 19,4%
ROIC før skat -17,2% -23,2% -14,0% 0,0% 42,0% 33,1% 21,6% 58,9%
EBIT rentedækningsgrad -3,9 -7,6 -2,4 0,0 19,0 12,0 5,5 69,2
EBITDA rentedækningsgrad 0,2 0,1 1,1 2,7 23,8 16,5 7,5 78,0
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3

Rating 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC B B CCC A
ROIC før skat CCC CCC CCC CCC AAA AA A AAA
EBIT rentedækningsgrad CCC CCC CCC CCC AA AA BBB AAA
EBITDA rentedækningsgrad CCC CCC CCC B AA AA BBB AAA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC CCC BB BB BB B AA AA
Samlet rating CCC CCC CCC B A BBB BBB AA

Koncernregnskab
Noa Noa
60746214
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Noa Noa (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Apparel
Antal selskaber i peer group 122
Industriens gearet beta 0,9
Industriens, D/E 0,20
Industriens ugearet beta 0,75
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Selskabets beta 2,43 1,77 1,06 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90
Markedsrisikopræmie 6,0% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7% 4,6%
Risikofrie rente 1,2% 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2% 4,3%
CAPM 15,8% 11,1% 6,8% 8,1% 7,1% 8,0% 8,4% 8,4%

Kapitalstruktur 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
D/E 2,24 1,36 0,42 0,33 0,20 0,20 0,20 0,20
D/V 0,69 0,58 0,29 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17
E/V 0,31 0,42 0,71 0,75 0,83 0,83 0,83 0,83

Kapitalomkostningen 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Industriens lånerente før skat 3,4% 4,3% 4,0% 5,0% 5,6% 9,3% 7,5% 6,1%
Industriens WACC efter skat 6,6% 6,6% 5,7% 7,0% 6,6% 7,8% 8,0% 7,8%
Rentespænd jf. rating 5,8% 7,4% 11,6% 7,6% 1,9% 4,0% 2,9% 0,3%
Syntetiske lånerente før skat 6,9% 9,1% 13,0% 10,3% 4,8% 7,6% 7,1% 4,5%
WACC* efter skat 8,5% 8,7% 7,6% 8,0% 6,5% 7,6% 7,9% 7,6%

Operationel værdiskabelse 2014 2007
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: -17,2% 58,9%
Værdiskabelse: -129,4%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 148,44 391,44
Værdiskabelse: -62,1%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,0%
Selskabets WACC (gns.) 7,8%

Årlig værdiskabelse 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EVA i % -21,5% -26,1% -18,1% -8,0% 25,0% 17,2% 8,2% 36,6%
EVA i 1.000 kr. -28.805 -36.179 -28.862 -14.925 36.814 19.221 11.058 60.379

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 149.254
Summen af EVA i kr. 18.702
EVA absolut 12,5%
EVA relativ, % 13,4%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Novenco Group (1) 

 
 
 
 
 
  

Navn: Novenco Group (før York Novenco Group)
Cvr.:
Købsår og måned 2006 2
Salgsår og måned 2013 7

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Exit +3 Opkøb -3 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 222.951 270.290 490.347 622.672 710.933 752.853 786.636 761.104
Driftsomkostninger -240.664 -313.472 -513.704 -670.073 -762.435 -821.910 -870.247 -723.480
EBITDA -17.713 -43.182 -23.357 -47.401 -51.502 -69.057 -83.611 37.624
Afskrivninger -13.741 -13.583 -15.188 -16.358 -11.201 -11.151 -13.586 -11.756
EBIT -31.454 -56.765 -38.545 -63.759 -62.703 -80.208 -97.197 25.868
Anden drift -7.642 -3.045 19.857 27.252 8.524 -11.419 176.269 10.554
Finansielle indtægter 827 6.191 2.174 4.339 1.765 3.467 967 1.109
Finansielle omkostninger -4.648 -1.816 -7.700 -4.267 -10.174 -15.103 -17.690 -6.584
Resultat før skat -42.917 -55.435 -24.214 -36.435 -62.588 -103.263 62.349 30.947
Skat 8.251 11.850 7.706 14.596 16.203 20.142 -15.555 -8.706
Årets resultat -34.666 -43.585 -16.508 -21.839 -46.385 -83.121 46.794 22.241

Balancen: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 47.849 73.790 81.484 171.479 146.289 116.747 133.722 153.267
Omsætningsaktiver i alt 153.938 171.106 199.085 305.486 351.782 352.431 582.570 330.810
Aktiver i alt 201.787 244.896 280.569 476.965 498.071 469.178 716.292 484.077
Egenkapital 18.663 43.205 86.678 102.499 116.888 115.244 172.925 120.837
Hensatte forpligtelser 651 3.396 3.769 25.180 34.311 44.807 24.340 2.619
Gældsforpligtelser 182.473 198.295 190.122 349.286 346.872 309.127 519.027 360.621
Passiver i alt 201.787 244.896 280.569 476.965 498.071 469.178 716.292 484.077

Reformulering: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Investeret kapital 58.617 77.434 72.389 78.672 68.158 47.024 41.648 125.222
Netterentebærende gæld 39.954 34.229 14.961 17.691 20.175 19.891 29.847 4.385

Nøgletal (Operationel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat -10,6% -15,8% -5,9% -7,7% -6,6% -8,0% -9,3% 2,4%
AOH 3,8 3,5 6,8 7,9 10,4 16,0 18,9 6,1
ROIC efter skat -40,2% -55,0% -39,9% -60,8% -69,0% -127,9% -175,0% 14,9%

Nøgletal (Finansiel) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin -7,9% -16,0% -4,8% -7,6% -7,2% -9,2% -10,6% 4,9%
ROIC før skat -53,7% -73,3% -53,2% -81,0% -92,0% -170,6% -233,4% 20,7%
EBIT rentedækningsgrad -6,8 -31,3 -5,0 -14,9 -6,2 -5,3 -5,5 3,9
EBITDA rentedækningsgrad -3,8 -23,8 -3,0 -11,1 -5,1 -4,6 -4,7 5,7
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Rating 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC A
EBIT rentedækningsgrad CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC BBB
EBITDA rentedækningsgrad CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC BB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC CCC B CCC CCC CCC CCC CCC
Samlet rating CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC BB

Koncernregnskab

16926647
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Novenco Group (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Machinery
Antal selskaber i peer group 208
Industriens gearet beta 1,18
Industriens, D/E 0,17
Industriens ugearet beta 1,01
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Selskabets beta 3,16 1,80 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,04
Markedsrisikopræmie 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 18,5% 10,6% 9,1% 8,4% 9,4% 9,8% 9,7% 8,4%

Kapitalstruktur 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
D/E 2,14 0,79 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,04
D/V 0,68 0,44 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,04
E/V 0,32 0,56 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,96

Kapitalomkostningen 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Industriens lånerente før skat 4,3% 4,0% 5,0% 5,6% 9,3% 7,5% 6,1% 5,8%
Industriens WACC efter skat 8,1% 7,2% 8,3% 7,8% 9,0% 9,2% 8,9% 8,3%
Rentespænd jf. rating 7,4% 11,6% 11,6% 10,8% 21,7% 14,6% 4,5% 2,1%
Syntetiske lånerente før skat 9,1% 13,0% 14,3% 13,7% 25,3% 18,8% 8,7% 5,9%
WACC* efter skat 10,6% 10,2% 9,3% 8,7% 10,8% 10,4% 9,2% 8,3%

Operationel værdiskabelse 2013 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: -53,7% 20,7%
Værdiskabelse: -370,6%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 142,52 402,36
Værdiskabelse: -64,6%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 8,3%
Selskabets WACC (gns.) 9,7%

Årlig værdiskabelse 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EVA i % -50,8% -65,2% -49,2% -69,5% -79,8% -138,3% -184,3% 6,6%
EVA i 1.000 kr. -29.779 -50.466 -35.640 -54.674 -54.369 -65.046 -76.736 8.289

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 24.006
Summen af EVA i kr. -358.420
EVA absolut -1493,0%
EVA relativ, % -630,4%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ



S i d e  188 | 220 
 

Pandora (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2008 3
Salgsår og måned 2010 10

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2
Nettoomsætning 6.658.000 6.666.000 3.543.974
Driftsomkostninger -4.379.000 -3.985.000 -1.971.822
EBITDA 2.279.000 2.681.000 1.572.152
Afskrivninger -221.000 -265.000 -148.183
EBIT 2.058.000 2.416.000 1.423.969
Anden drift 0 0 0
Finansielle indtægter 642.000 54.000 79.008
Finansielle omkostninger -331.000 -218.000 -314.069
Resultat før skat 2.369.000 2.252.000 1.188.908
Skat -332.000 -381.000 -184.309
Årets resultat 2.037.000 1.871.000 1.004.599

Balancen: 2011 2010 2009
Anlægsaktiver i alt 5.148.000 4.999.000 3.838.013
Omsætningsaktiver i alt 2.903.000 3.960.000 1.977.766
Aktiver i alt 8.051.000 8.959.000 5.815.779
Egenkapital 5.411.000 4.315.000 1.648.399
Hensatte forpligtelser 294.000 612.000 68.355
Gældsforpligtelser 2.346.000 4.032.000 4.099.025
Passiver i alt 8.051.000 8.959.000 5.815.779

Reformulering: 2011 2010 2009
Investeret kapital 6.268.000 6.188.000 4.447.324
Netterentebærende gæld 857.000 1.873.000 2.798.925

Nøgletal (Operationel) 2011 2010 2009
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 23,2% 27,2% 30,1%
AOH 1,1 1,1 0,8
ROIC efter skat 24,6% 29,3% 24,0%

Nøgletal (Finansiel) 2011 2010 2009
EBITDA margin 34,2% 40,2% 44,4%
ROIC før skat 32,8% 39,0% 32,0%
EBIT rentedækningsgrad 6,2 11,1 4,5
EBITDA rentedækningsgrad 6,9 12,3 5,0
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,3 0,5 0,7

Rating 2011 2010 2009
EBITDA margin AAA AAA AAA
ROIC før skat AA AAA AA
EBIT rentedækningsgrad A AA BBB
EBITDA rentedækningsgrad BBB A BB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt AA BB B
Samlet rating AA AA BBB

Koncernregnskab
Pandora

28505116
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Pandora (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Precious Metals
Antal selskaber i peer group 47
Industriens gearet beta 1,07
Industriens, D/E 0,40
Industriens ugearet beta 0,76
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Mid Cap

Ejernes afkastningskrav 2011 2010 2009
Selskabets beta 0,88 1,09 2,06
Markedsrisikopræmie 5,4% 4,7% 4,9%
Risikofrie rente 2,7% 2,9% 3,6%
CAPM 7,5% 8,0% 13,7%

Kapitalstruktur 2011 2010 2009
D/E 0,16 0,43 1,70
D/V 0,14 0,30 0,63
E/V 0,86 0,70 0,37

Kapitalomkostningen 2011 2010 2009
Industriens lånerente før skat 6,2% 6,9% 10,5%
Industriens WACC efter skat 7,1% 7,2% 10,0%
Rentespænd jf. rating 3,2% 1,7% 4,0%
Syntetiske lånerente før skat 5,9% 4,6% 7,6%
WACC* efter skat 7,0% 6,6% 8,6%

Operationel værdiskabelse 2011 2009
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 32,8% 32,0%
Værdiskabelse: 2,5%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 224,63 160,73
Værdiskabelse: 39,8%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 8,1%
Selskabets WACC (gns.) 7,4%

Årlig værdiskabelse 2011 2010 2009
EVA i % 17,6% 22,6% 15,4%
EVA i 1.000 kr. 1.101.914 1.400.575 683.551

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 3.751.778
Summen af EVA i kr. 3.186.039
EVA absolut 84,9%
EVA relativ, % 55,6%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Plus Pack A/S (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2006 3
Salgsår og måned 2009 5

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 734.873 730.464 709.167
Driftsomkostninger -692.305 -676.945 -448.884
EBITDA 42.568 53.519 260.283
Afskrivninger -20.053 -18.302 -232.265
EBIT 22.515 35.217 28.018
Anden drift -77 0 0
Finansielle indtægter 2.814 1.271 778
Finansielle omkostninger -19.292 -14.421 -13.631
Resultat før skat 5.960 22.067 15.165
Skat -320 -9.399 -5.501
Årets resultat 5.640 12.668 9.664

Balancen: 2008 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 136.097 135.160 131.965
Omsætningsaktiver i alt 274.480 314.073 279.988
Aktiver i alt 410.577 449.233 411.953
Egenkapital 101.160 109.164 100.638
Hensatte forpligtelser 13.167 11.528 11.580
Gældsforpligtelser 296.250 328.541 299.735
Passiver i alt 410.577 449.233 411.953

Reformulering: 2008 2007 2006
Investeret kapital 243.550 231.243 230.601
Netterentebærende gæld 142.390 122.079 129.963

Nøgletal (Operationel) 2008 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat 2,3% 3,6% 2,8%
AOH 3,0 3,2 3,1
ROIC efter skat 6,9% 11,4% 8,7%

Nøgletal (Finansiel) 2008 2007 2006
EBITDA margin 5,8% 7,3% 36,7%
ROIC før skat 9,2% 15,2% 12,1%
EBIT rentedækningsgrad 1,2 2,4 2,1
EBITDA rentedækningsgrad 2,2 3,7 19,1
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,8 0,8

Rating 2008 2007 2006
EBITDA margin CCC CCC AAA
ROIC før skat B BBB BB
EBIT rentedækningsgrad B BB B
EBITDA rentedækningsgrad B BB AA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC CCC CCC
Samlet rating B B BBB

Koncernregnskab
Plus Pack A/S

37754013
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Plus Pack A/S (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Metals & Mining
Antal selskaber i peer group 96
Industriens gearet beta 1,39
Industriens, D/E 0,40
Industriens ugearet beta 0,99
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2008 2007 2006
Selskabets beta 2,38 2,10 2,27
Markedsrisikopræmie 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 15,4% 13,9% 13,8%

Kapitalstruktur 2008 2007 2006
D/E 1,41 1,12 1,29
D/V 0,58 0,53 0,56
E/V 0,42 0,47 0,44

Kapitalomkostningen 2008 2007 2006
Industriens lånerente før skat 7,9% 6,5% 6,2%
Industriens WACC efter skat 9,9% 9,1% 8,5%
Rentespænd jf. rating 10,8% 3,2% 0,8%
Syntetiske lånerente før skat 15,0% 7,5% 4,6%
WACC* efter skat 13,0% 9,5% 7,9%

Operationel værdiskabelse 2008 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 9,2% 12,1%
Værdiskabelse: -20,7%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 170,51 402,36
Værdiskabelse: -57,6%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 9,2%
Selskabets WACC (gns.) 10,1%

Årlig værdiskabelse 2008 2007 2006
EVA i % -6,0% 1,9% 0,9%
EVA i 1.000 kr. -14.708 4.387 1.995

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 257.584
Summen af EVA i kr. -8.326
EVA absolut -3,2%
EVA relativ, % -3,3%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Post Danmark (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2005 7
Salgsår og måned 2009 6

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 12.057.000 12.082.000 11.718.000
Driftsomkostninger -10.617.000 -10.636.000 -10.065.000
EBITDA 1.440.000 1.446.000 1.653.000
Afskrivninger -623.000 -598.000 -588.000
EBIT 817.000 848.000 1.065.000
Anden drift 0 0 0
Finansielle indtægter 454.000 127.000 200.000
Finansielle omkostninger -89.000 -74.000 -78.000
Resultat før skat 1.182.000 901.000 1.187.000
Skat -217.000 -188.000 -295.000
Årets resultat 965.000 713.000 892.000

Balancen: 2008 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 5.628.000 5.329.000 5.424.000
Omsætningsaktiver i alt 2.146.000 2.477.000 2.263.000
Aktiver i alt 7.774.000 7.806.000 7.687.000
Egenkapital 3.238.000 2.772.000 2.731.000
Hensatte forpligtelser 192.000 378.000 549.000
Gældsforpligtelser 4.344.000 4.656.000 4.407.000
Passiver i alt 7.774.000 7.806.000 7.687.000

Reformulering: 2008 2007 2006
Investeret kapital 3.619.000 3.717.000 3.869.000
Netterentebærende gæld 381.000 945.000 1.138.000

Nøgletal (Operationel) 2008 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat 5,1% 5,3% 6,5%
AOH 3,3 3,3 3,0
ROIC efter skat 16,9% 17,1% 19,8%

Nøgletal (Finansiel) 2008 2007 2006
EBITDA margin 11,9% 12,0% 14,1%
ROIC før skat 22,6% 22,8% 27,5%
EBIT rentedækningsgrad 9,2 11,5 13,7
EBITDA rentedækningsgrad 16,2 19,5 21,2
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,6 0,6

Rating 2008 2007 2006
EBITDA margin B B B
ROIC før skat AA AA AA
EBIT rentedækningsgrad A AA AA
EBITDA rentedækningsgrad AA AA AA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB B B
Samlet rating BBB BBB BBB

Koncernregnskab
Post Danmark

26663903
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Post Danmark (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Information Services
Antal selskaber i peer group 28
Industriens gearet beta 1,04
Industriens, D/E 0,12
Industriens ugearet beta 0,93
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Mid Cap

Ejernes afkastningskrav 2008 2007 2006
Selskabets beta 1,03 1,24 1,31
Markedsrisikopræmie 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 9,1% 10,0% 9,6%

Kapitalstruktur 2008 2007 2006
D/E 0,12 0,34 0,42
D/V 0,11 0,25 0,29
E/V 0,89 0,75 0,71

Kapitalomkostningen 2008 2007 2006
Industriens lånerente før skat 7,9% 6,5% 6,2%
Industriens WACC efter skat 8,7% 8,7% 8,1%
Rentespænd jf. rating 2,9% 0,9% 0,8%
Syntetiske lånerente før skat 7,1% 5,1% 4,6%
WACC* efter skat 8,7% 8,4% 7,7%

Operationel værdiskabelse 2008 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 22,6% 27,5%
Værdiskabelse: -14,6%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 197,9 496,08
Værdiskabelse: -60,1%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 8,5%
Selskabets WACC (gns.) 8,3%

Årlig værdiskabelse 2008 2007 2006
EVA i % 8,3% 8,7% 12,1%
EVA i 1.000 kr. 298.759 323.721 467.594

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 3.801.000
Summen af EVA i kr. 1.090.073
EVA absolut 28,7%
EVA relativ, % 29,1%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Rahbekfisk 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2005 12
Salgsår og måned 2008 4

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 498.346 491.168
Driftsomkostninger -467.312 -462.952
EBITDA 31.034 28.216
Afskrivninger -10.191 -8.266
EBIT 20.843 19.950
Anden drift 0 0
Finansielle indtægter 620 183
Finansielle omkostninger -6.552 -4.570
Resultat før skat 14.911 15.563
Skat -1.876 -4.398
Årets resultat 13.035 11.165

Balancen: 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 97.283 98.618
Omsætningsaktiver i alt 165.922 171.820
Aktiver i alt 263.205 270.438
Egenkapital 101.217 89.239
Hensatte forpligtelser 16.560 18.286
Gældsforpligtelser 145.428 162.913
Passiver i alt 263.205 270.438

Reformulering: 2007 2006
Investeret kapital 189.127 188.878
Netterentebærende gæld 87.910 99.639

Nøgletal (Operationel) 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 28,0%
OG efter skat 3,1% 2,9%
AOH 2,6 2,6
ROIC efter skat 8,3% 7,6%

Nøgletal (Finansiel) 2007 2006
EBITDA margin 6,2% 5,7%
ROIC før skat 11,0% 10,6%
EBIT rentedækningsgrad 3,2 4,4
EBITDA rentedækningsgrad 4,7 6,2
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,7

Rating 2007 2006
EBITDA margin CCC CCC
ROIC før skat B B
EBIT rentedækningsgrad BB BBB
EBITDA rentedækningsgrad BB BBB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB B
Samlet rating B BB

Koncernregnskab
Rahbekfisk
17557491

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Food Processing
Antal selskaber i peer group 141
Industriens gearet beta 0,72
Industriens, D/E 0,24
Industriens ugearet beta 0,58
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2007 2006
Selskabets beta 1,09 1,23
Markedsrisikopræmie 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 4,3% 3,8%
CAPM 9,3% 9,2%

Kapitalstruktur 2007 2006
D/E 0,87 1,12
D/V 0,46 0,53
E/V 0,54 0,47

Kapitalomkostningen 2007 2006
Industriens lånerente før skat 6,1% 5,8%
Industriens WACC efter skat 7,1% 6,6%
Rentespænd jf. rating 3,2% 2,1%
Syntetiske lånerente før skat 7,5% 5,9%
WACC* efter skat 7,6% 6,6%

Operationel værdiskabelse 2007 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 11,0% 10,6%
Værdiskabelse: 8,7%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 391,44 402,36
Værdiskabelse: -2,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 6,8%
Selskabets WACC (gns.) 7,1%

Årlig værdiskabelse 2007 2006
EVA i % 0,7% 1,0%
EVA i 1.000 kr. 1.320 1.856

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 141.492
Summen af EVA i kr. 3.176
EVA absolut 2,2%
EVA relativ, % 1,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Riegens (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2007 12
Salgsår og måned 2015 10

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Exit +3 Opkøb -3 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 264.629 199.510 190.632 269.385 317.915 320.565 221.242 329.144
Driftsomkostninger -238.127 -185.843 -173.865 -265.510 -289.923 -290.474 -223.912 -301.525
EBITDA 26.502 13.667 16.767 3.875 27.992 30.091 -2.670 27.619
Afskrivninger 0 -6.494 -5.083 -7.954 -8.156 -2.057 -1.913 -2.180
EBIT 26.502 7.172 11.684 -4.079 19.836 28.034 -4.583 25.439
Anden drift 431 60 -21.609 6 6 193 -18 0
Finansielle indtægter 988 688 263 0 266 903 758 66
Finansielle omkostninger -3.175 -3.926 -4.910 -3.383 -3.644 -3.355 -2.905 -5.141
Resultat før skat 24.746 3.995 -14.572 -7.456 16.464 25.774 -6.748 20.364
Skat -5.725 -1.168 -1.239 615 -4.703 -7.328 1.616 -5.245
Årets resultat 19.021 2.827 -15.811 -6.841 11.761 18.446 -5.132 15.118

Balancen: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Anlægsaktiver i alt 30.853 32.242 35.103 41.559 45.822 49.997 52.676 53.831
Omsætningsaktiver i alt 83.430 73.633 69.395 91.905 98.649 117.011 72.810 90.772
Aktiver i alt 114.283 105.875 104.498 133.463 144.471 167.008 125.486 144.603
Egenkapital 13.355 8.013 7.842 23.279 41.869 45.342 36.496 50.251
Hensatte forpligtelser 3.877 3.558 3.999 4.472 5.954 6.480 5.513 6.491
Gældsforpligtelser 97.051 94.305 92.657 105.713 96.648 115.186 83.477 87.861
Passiver i alt 114.283 105.875 104.498 133.463 144.471 167.008 125.486 144.603

Reformulering: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Investeret kapital 69.429 61.505 68.388 89.176 104.589 117.323 91.336 97.283
Netterentebærende gæld 56.074 53.492 60.546 65.897 62.720 71.981 54.840 47.032

Nøgletal (Operationel) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabsskat 23,5% 24,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 7,7% 2,7% 4,6% -1,1% 4,7% 6,6% -1,6% 5,8%
AOH 3,8 3,2 2,8 3,0 3,0 2,7 2,4 3,4
ROIC efter skat 29,2% 8,8% 12,8% -3,4% 14,2% 17,9% -3,8% 19,6%

Nøgletal (Finansiel) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin 10,0% 6,9% 8,8% 1,4% 8,8% 9,4% -1,2% 8,4%
ROIC før skat 38,2% 11,7% 17,1% -4,6% 19,0% 23,9% -5,0% 26,1%
EBIT rentedækningsgrad 8,3 1,8 2,4 -1,2 5,4 8,4 -1,6 4,9
EBITDA rentedækningsgrad 8,3 3,5 3,4 1,1 7,7 9,0 -0,9 5,4
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

Rating 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AAA BB BBB CCC BBB AA CCC AA
EBIT rentedækningsgrad A B BB CCC BBB A CCC BBB
EBITDA rentedækningsgrad BBB BB BB CCC BBB BBB CCC BB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC CCC CCC CCC B B B B
Samlet rating BBB B B CCC BB BBB CCC BB

Koncernregnskab
Riegens

45478319
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Riegens (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Electronics (Consumer & Office)
Antal selskaber i peer group 17
Industriens gearet beta 1,4
Industriens, D/E 0,10
Industriens ugearet beta 1,27
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabets beta 6,60 9,74 11,06 4,86 3,17 3,28 3,18 2,46
Markedsrisikopræmie 5,6% 6,0% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7%
Risikofrie rente 0,5% 1,2% 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2%
CAPM 37,4% 59,6% 60,4% 26,1% 19,8% 18,3% 19,1% 15,8%

Kapitalstruktur 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
D/E 4,20 6,68 7,72 2,83 1,50 1,59 1,50 0,94
D/V 0,81 0,87 0,89 0,74 0,60 0,61 0,60 0,48
E/V 0,19 0,13 0,11 0,26 0,40 0,39 0,40 0,52

Kapitalomkostningen 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Industriens lånerente før skat 3,7% 3,8% 4,7% 4,4% 5,4% 6,0% 9,6% 7,9%
Industriens WACC efter skat 9,5% 10,2% 10,0% 9,2% 10,3% 9,8% 12,0% 11,0%
Rentespænd jf. rating 1,4% 4,5% 5,4% 11,6% 5,3% 2,5% 21,7% 6,2%
Syntetiske lånerente før skat 1,9% 5,7% 7,1% 13,0% 8,0% 5,4% 25,3% 10,4%
WACC* efter skat 8,4% 11,5% 11,6% 14,0% 11,5% 9,6% 19,0% 11,9%

Operationel værdiskabelse 2015 2008
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 38,2% 26,1%
Værdiskabelse: 48,9%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 189,74 170,51
Værdiskabelse: 11,3%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 10,3%
Selskabets WACC (gns.) 12,2%

Årlig værdiskabelse 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EVA i % 20,8% -2,7% 1,2% -17,4% 2,7% 8,4% -22,8% 7,7%
EVA i 1.000 kr. 14.443 -1.649 803 -15.560 2.810 9.801 -20.812 7.479

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 113.073
Summen af EVA i kr. -2.686
EVA absolut -2,4%
EVA relativ, % -2,2%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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SFK Food (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2011 12
Salgsår og måned 2014 9

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 430.107 326.626 338.877
Driftsomkostninger -390.402 -303.861 -305.809
EBITDA 39.705 22.765 33.069
Afskrivninger -24.782 -23.127 -17.654
EBIT 14.923 -362 15.414
Anden drift -453 -730 -2.461
Finansielle indtægter 978 21 39
Finansielle omkostninger -1.943 -1.811 -1.855
Resultat før skat 13.505 -2.883 11.138
Skat -3.791 -748 -3.810
Årets resultat 9.714 -3.631 7.328

Balancen: 2014/15 2013/14 2012/13
Anlægsaktiver i alt 78.594 98.292 119.927
Omsætningsaktiver i alt 107.216 101.341 102.733
Aktiver i alt 185.810 199.632 222.661
Egenkapital 90.943 99.757 105.763
Hensatte forpligtelser 9.083 13.168 17.232
Gældsforpligtelser 85.784 86.708 99.665
Passiver i alt 185.810 199.632 222.661

Reformulering: 2014/15 2013/14 2012/13
Investeret kapital 134.470 152.874 171.490
Netterentebærende gæld 43.527 53.117 65.727

Nøgletal (Operationel) 2014/15 2013/14 2012/13
Selskabsskat 23,5% 24,5% 25,0%
OG efter skat 2,7% -0,1% 3,4%
AOH 3,2 2,1 2,0
ROIC efter skat 8,5% -0,2% 6,7%

Nøgletal (Finansiel) 2014/15 2013/14 2012/13
EBITDA margin 9,2% 7,0% 9,8%
ROIC før skat 11,1% -0,2% 9,0%
EBIT rentedækningsgrad 7,7 -0,2 8,3
EBITDA rentedækningsgrad 20,4 12,6 17,8
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,5 0,5 0,5

Rating 2014/15 2013/14 2012/13
EBITDA margin CCC CCC CCC
ROIC før skat B CCC B
EBIT rentedækningsgrad A CCC A
EBITDA rentedækningsgrad AA A AA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB BB BB
Samlet rating BB B BB

Koncernregnskab
SFK Food
34077444
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SFK Food (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Food Processing
Antal selskaber i peer group 141
Industriens gearet beta 0,72
Industriens, D/E 0,24
Industriens ugearet beta 0,58
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2014/15 2013/14 2012/13
Selskabets beta 0,86 0,89 0,95
Markedsrisikopræmie 5,6% 6,0% 5,3%
Risikofrie rente 0,5% 1,2% 1,7%
CAPM 5,3% 6,5% 6,7%

Kapitalstruktur 2014/15 2013/14 2012/13
D/E 0,48 0,53 0,62
D/V 0,32 0,35 0,38
E/V 0,68 0,65 0,62

Kapitalomkostningen 2014/15 2013/14 2012/13
Industriens lånerente før skat 3,4% 3,4% 4,3%
Industriens WACC efter skat 4,4% 5,2% 5,4%
Rentespænd jf. rating 2,8% 4,5% 3,4%
Syntetiske lånerente før skat 3,3% 5,7% 5,1%
WACC* efter skat 4,4% 5,8% 5,6%

Operationel værdiskabelse 2014/15 2012/13
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 11,1% 9,0%
Værdiskabelse: 25,9%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 160,23 127,16
Værdiskabelse: 26,0%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 5,0%
Selskabets WACC (gns.) 5,3%

Årlig værdiskabelse 2014/15 2013/14 2012/13
EVA i % 4,1% -5,9% 1,1%
EVA i 1.000 kr. 5.457 -9.077 1.910

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 155.476
Summen af EVA i kr. -1.709
EVA absolut -1,1%
EVA relativ, % -0,8%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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SSG A/S (1) 

  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2008 4
Salgsår og måned 2012 1

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 471.727 315.108 257.733 177.550
Driftsomkostninger -434.559 -293.516 -246.959 -188.336
EBITDA 37.168 21.592 10.774 -10.786
Afskrivninger -10.057 -9.372 -8.282 -5.721
EBIT 27.111 12.220 2.492 -16.507
Anden drift 45 -68 2.340 2.258
Finansielle indtægter 104 122 65 80
Finansielle omkostninger -3.840 -4.726 -5.837 -4.156
Resultat før skat 23.420 7.548 -940 -18.325
Skat -6.081 -2.050 24 4.438
Årets resultat 17.339 5.498 -916 -13.887

Balancen: 2011 2010 2009 2008
Anlægsaktiver i alt 32.175 36.432 33.490 54.564
Omsætningsaktiver i alt 214.193 139.287 107.951 77.222
Aktiver i alt 246.368 175.719 141.441 131.786
Egenkapital 39.454 22.416 17.118 18.033
Hensatte forpligtelser 6.570 489 0 500
Gældsforpligtelser 200.344 152.814 124.323 113.253
Passiver i alt 246.368 175.719 141.441 131.786

Reformulering: 2011 2010 2009 2008
Investeret kapital 103.393 101.019 82.732 98.543
Netterentebærende gæld 63.939 78.603 65.614 80.509

Nøgletal (Operationel) 2011 2010 2009 2008
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 4,3% 2,9% 0,7% -7,0%
AOH 4,6 3,1 3,1 1,8
ROIC efter skat 19,7% 9,1% 2,3% -12,6%

Nøgletal (Finansiel) 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin 7,9% 6,9% 4,2% -6,1%
ROIC før skat 26,2% 12,1% 3,0% -16,8%
EBIT rentedækningsgrad 7,1 2,6 0,4 -4,0
EBITDA rentedækningsgrad 9,7 4,6 1,8 -2,6
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,9 0,9 0,9

Rating 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AA BB CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad A BB CCC CCC
EBITDA rentedækningsgrad A BB B CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC CCC CCC CCC
Samlet rating BBB B CCC CCC

Koncernregnskab
SSG A/S

19440834
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SSG A/S (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Real Estate (Operations & Services)
Antal selskaber i peer group 216
Industriens gearet beta 0,59
Industriens, D/E 0,95
Industriens ugearet beta 0,30
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2011 2010 2009 2008
Selskabets beta 0,79 1,37 1,47 1,66
Markedsrisikopræmie 5,4% 4,7% 4,9% 4,7%
Risikofrie rente 2,7% 2,9% 3,6% 4,2%
CAPM 7,0% 9,3% 10,8% 12,0%

Kapitalstruktur 2011 2010 2009 2008
D/E 1,62 3,51 3,83 4,46
D/V 0,62 0,78 0,79 0,82
E/V 0,38 0,22 0,21 0,18

Kapitalomkostningen 2011 2010 2009 2008
Industriens lånerente før skat 6,3% 6,0% 9,3% 7,5%
Industriens WACC efter skat 5,4% 5,1% 7,7% 6,8%
Rentespænd jf. rating 3,1% 6,8% 21,7% 14,6%
Syntetiske lånerente før skat 5,8% 9,7% 25,3% 18,8%
WACC* efter skat 5,4% 7,7% 17,3% 13,7%

Operationel værdiskabelse 2011 2008
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 26,2% -16,8%
Værdiskabelse: 256,5%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 133,12 180,4
Værdiskabelse: -26,2%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 6,2%
Selskabets WACC (gns.) 11,0%

Årlig værdiskabelse 2011 2010 2009 2008
EVA i % 14,3% 1,4% -15,0% -26,3%
EVA i 1.000 kr. 14.789 1.370 -12.405 -25.897

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 48.348
Summen af EVA i kr. -22.142
EVA absolut -45,8%
EVA relativ, % -25,6%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Scandinavian Business Seating A/S (1) 

 

  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2006 12
Salgsår og måned 2014 7

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Exit +3 Opkøb -3 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 161.019 164.067 156.727 167.548 162.034 231.222 194.830 226.365
Driftsomkostninger -140.330 -150.245 -151.042 -159.523 -152.243 -262.646 -183.144 -216.643
EBITDA 20.689 13.822 5.685 8.025 9.791 -31.424 11.686 9.722
Afskrivninger -1.526 -1.270 -1.486 -140 -4.058 -21.342 -8.271 -19.368
EBIT 19.163 12.552 4.199 7.885 5.733 -52.766 3.415 -9.646
Anden drift 0 1.270 -270 773 -1.445 -852 677 -4.529
Finansielle indtægter 2.541 2.578 2.513 4.292 6.856 6.281 478 648
Finansielle omkostninger -2.712 -2.598 -2.608 -4.556 -7.746 -5.295 -6.670 -1.791
Resultat før skat 18.992 13.802 3.834 8.394 3.398 -52.632 -2.100 -15.318
Skat -4.921 -3.309 -525 -1.801 -2.287 10.076 407 2.100
Årets resultat 14.071 10.493 3.309 6.593 1.111 -42.556 -1.693 -13.218

Balancen: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Anlægsaktiver i alt 8.794 9.786 9.346 6.222 12.539 16.651 39.337 43.214
Omsætningsaktiver i alt 53.456 58.740 42.047 38.281 41.290 90.801 46.175 62.483
Aktiver i alt 62.250 68.526 51.393 44.503 53.829 107.452 85.512 105.697
Egenkapital 39.785 40.714 30.221 26.911 20.318 -793 31.763 33.454
Hensatte forpligtelser 1.495 1.144 1.615 366 0 0 2.453 3.196
Gældsforpligtelser 20.970 26.668 19.557 17.226 33.511 108.245 51.296 69.047
Passiver i alt 62.250 68.526 51.393 44.503 53.829 107.452 85.512 105.697

Reformulering: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Investeret kapital 19.963 25.739 25.314 25.823 29.494 13.943 55.538 58.309
Netterentebærende gæld 15.942 16.314 12.110 10.783 9.176 14.736 23.775 24.855

Nøgletal (Operationel) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Selskabsskat 24,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 9,0% 5,7% 2,0% 3,5% 2,7% -17,1% 1,3% -3,2%
AOH 8,1 6,4 6,2 6,5 5,5 16,6 3,5 3,9
ROIC efter skat 72,5% 36,6% 12,4% 22,9% 14,6% -283,8% 4,6% -12,4%

Nøgletal (Finansiel) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin 12,8% 8,4% 3,6% 4,8% 6,0% -13,6% 6,0% 4,3%
ROIC før skat 96,0% 48,8% 16,6% 30,5% 19,4% -378,4% 6,1% -16,5%
EBIT rentedækningsgrad 7,1 4,8 1,6 1,7 0,7 -10,0 0,5 -5,4
EBITDA rentedækningsgrad 7,6 5,3 2,2 1,8 1,3 -5,9 1,8 5,4
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 1,0 0,6 0,7

Rating 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EBITDA margin B CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AAA AAA BBB AA A CCC CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad A BBB B B CCC CCC CCC CCC
EBITDA rentedækningsgrad BBB BB B CCC CCC CCC CCC BB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt AA A A A BB CCC B B
Samlet rating A BBB BB BB B CCC CCC B

Koncernregnskab
Scandinavian Business Seating A/S (tidligere RBM) 

14820701
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Scandinavian Business Seating A/S (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Furn/Home Furnishings
Antal selskaber i peer group 45
Industriens gearet beta 0,9
Industriens, D/E 0,41
Industriens ugearet beta 0,64
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Selskabets beta 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
Markedsrisikopræmie 6,0% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7% 4,6%
Risikofrie rente 1,2% 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2% 4,3%
CAPM 5,0% 5,1% 4,6% 6,1% 5,9% 6,7% 7,2% 7,2%

Kapitalstruktur 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
D/E 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45 0,40 0,75 0,74
D/V 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 0,29 0,43 0,43
E/V 0,71 0,71 0,71 0,71 0,69 0,71 0,57 0,57

Kapitalomkostningen 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Industriens lånerente før skat 4,8% 4,9% 5,2% 5,5% 5,6% 5,3% 6,7% 6,7%
Industriens WACC efter skat 4,6% 4,8% 4,9% 5,1% 5,5% 6,0% 6,4% 6,4%
Rentespænd jf. rating 0,8% 1,9% 5,3% 5,3% 6,8% 21,7% 14,6% 3,2%
Syntetiske lånerente før skat 2,0% 3,6% 6,6% 8,0% 9,7% 25,3% 18,8% 7,5%
WACC* efter skat 4,0% 4,4% 4,7% 6,1% 6,3% 10,2% 10,2% 6,5%

Operationel værdiskabelse 2014 2009
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 96,0% -16,5%
Værdiskabelse: 684,1%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 148,44 391,44
Værdiskabelse: -62,1%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 5,4%
Selskabets WACC (gns.) 6,6%

Årlig værdiskabelse 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EVA i % 68,5% 32,1% 7,7% 16,8% 8,3% -294,0% -5,6% -18,9%
EVA i 1.000 kr. 13.666 8.270 1.956 4.337 2.435 -40.998 -3.084 -11.037

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 72.157
Summen af EVA i kr. -24.457
EVA absolut -33,9%
EVA relativ, % -185,2%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Schades (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2009 10
Salgsår og måned 2013 9

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 612.499 633.840 611.879 575.566
Driftsomkostninger -585.991 -602.692 -594.552 -551.612
EBITDA 26.508 31.148 17.327 23.954
Afskrivninger -9.058 -11.114 -11.997 -12.497
EBIT 17.450 20.034 5.330 11.457
Anden drift 0 0 0 0
Finansielle indtægter 813 589 5.991 11.245
Finansielle omkostninger -2.655 -3.556 -4.460 -3.493
Resultat før skat 15.608 17.067 6.861 19.209
Skat -8.613 2.408 -5.025 -3.629
Årets resultat 6.995 19.475 1.836 15.580

Balancen: 2013 2012 2011 2010
Anlægsaktiver i alt 56.243 54.063 62.002 68.191
Omsætningsaktiver i alt 287.124 226.336 200.962 226.303
Aktiver i alt 343.367 280.399 262.964 294.494
Egenkapital 151.608 142.336 133.664 130.653
Hensatte forpligtelser 3.036 3.874 3.697 8.788
Gældsforpligtelser 188.723 134.189 125.603 155.053
Passiver i alt 343.367 280.399 262.964 294.494

Reformulering: 2013 2012 2011 2010
Investeret kapital 255.173 180.310 180.515 196.176
Netterentebærende gæld 103.565 37.974 46.851 65.523

Nøgletal (Operationel) 2013 2012 2011 2010
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 2,1% 2,4% 0,7% 1,5%
AOH 2,4 3,5 3,4 2,9
ROIC efter skat 5,1% 8,3% 2,2% 4,4%

Nøgletal (Finansiel) 2013 2012 2011 2010
EBITDA margin 4,3% 4,9% 2,8% 4,2%
ROIC før skat 6,8% 11,1% 3,0% 5,8%
EBIT rentedækningsgrad 6,6 5,6 1,2 3,3
EBITDA rentedækningsgrad 10,0 8,8 3,9 6,9
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,5 0,5 0,6

Rating 2013 2012 2011 2010
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat B B CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad A BBB B BB
EBITDA rentedækningsgrad A BBB BB BBB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt BB BB BB BB
Samlet rating BB BB B B

Koncernregnskab
Schades

30577124
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Schades (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Paper/Forest Products
Antal selskaber i peer group 40
Industriens gearet beta 1,15
Industriens, D/E 0,33
Industriens ugearet beta 0,86
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2013 2012 2011 2010
Selskabets beta 1,45 1,10 1,17 1,30
Markedsrisikopræmie 5,3% 5,1% 5,4% 4,7%
Risikofrie rente 1,7% 1,4% 2,7% 2,9%
CAPM 9,5% 6,9% 9,0% 9,0%

Kapitalstruktur 2013 2012 2011 2010
D/E 0,68 0,27 0,35 0,50
D/V 0,41 0,21 0,26 0,33
E/V 0,59 0,79 0,74 0,67

Kapitalomkostningen 2013 2012 2011 2010
Industriens lånerente før skat 4,3% 4,0% 5,0% 5,6%
Industriens WACC efter skat 6,9% 6,1% 7,6% 7,4%
Rentespænd jf. rating 3,4% 5,3% 7,6% 6,8%
Syntetiske lånerente før skat 5,1% 6,6% 10,3% 9,7%
WACC* efter skat 7,2% 6,5% 8,7% 8,4%

Operationel værdiskabelse 2013 2010
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 6,8% 5,8%
Værdiskabelse: 17,1%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 142,52 175,66
Værdiskabelse: -18,9%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,0%
Selskabets WACC (gns.) 7,7%

Årlig værdiskabelse 2013 2012 2011 2010
EVA i % -2,0% 1,8% -6,4% -4,0%
EVA i 1.000 kr. -5.200 3.263 -11.642 -7.914

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 167.123
Summen af EVA i kr. -21.494
EVA absolut -12,9%
EVA relativ, % -10,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Silkeborg Data 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2013 12
Salgsår og måned 2015 9

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 261.802 274.043
Driftsomkostninger -229.288 -214.018
EBITDA 32.514 60.025
Afskrivninger -6.425 -2.321
EBIT 26.089 57.704
Anden drift 0 0
Finansielle indtægter 4 207
Finansielle omkostninger -120 -33
Resultat før skat 25.973 57.878
Skat -5.590 -13.941
Årets resultat 20.383 43.937

Balancen: 2015 2014
Anlægsaktiver i alt 33.573 10.262
Omsætningsaktiver i alt 109.613 115.068
Aktiver i alt 143.186 125.330
Egenkapital 36.999 36.616
Hensatte forpligtelser 11.164 9.137
Gældsforpligtelser 95.023 79.577
Passiver i alt 143.186 125.330

Reformulering: 2015 2014
Investeret kapital 10.776 13.966
Netterentebærende gæld 25.869 25.601

Nøgletal (Operationel) 2015 2014
Selskabsskat 23,5% 24,5%
OG efter skat 7,6% 15,9%
AOH 24,3 19,6
ROIC efter skat 185,2% 311,9%

Nøgletal (Finansiel) 2015 2014
EBITDA margin 12,4% 21,9%
ROIC før skat 242,1% 413,2%
EBIT rentedækningsgrad 217,4 1748,6
EBITDA rentedækningsgrad 271,0 1818,9
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,7

Rating 2015 2014
EBITDA margin B A
ROIC før skat AAA AAA
EBIT rentedækningsgrad AAA AAA
EBITDA rentedækningsgrad AAA AAA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B B
Samlet rating A AA

Koncernregnskab
Silkeborg Data

10425379

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Software (Internet)
Antal selskaber i peer group 25
Industriens gearet beta 0,81
Industriens, D/E 0,16
Industriens ugearet beta 0,70
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2015 2014
Selskabets beta 0,81 0,81
Markedsrisikopræmie 5,6% 6,0%
Risikofrie rente 0,5% 1,2%
CAPM 5,0% 6,0%

Kapitalstruktur 2015 2014
D/E 0,16 0,16
D/V 0,14 0,14
E/V 0,86 0,86

Kapitalomkostningen 2015 2014
Industriens lånerente før skat 3,7% 3,8%
Industriens WACC efter skat 4,7% 5,6%
Rentespænd jf. rating 0,8% 0,4%
Syntetiske lånerente før skat 1,3% 1,6%
WACC* efter skat 4,5% 5,4%

Operationel værdiskabelse 2015 2014
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 242,1% 413,2%
Værdiskabelse: -40,6%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 189,74 148,44
Værdiskabelse: 27,8%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 5,2%
Selskabets WACC (gns.) 4,9%

Årlig værdiskabelse 2015 2014
EVA i % 180,7% 306,6%
EVA i 1.000 kr. 19.474 42.815

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 25.642
Summen af EVA i kr. 62.289
EVA absolut 242,9%
EVA relativ, % 487,3%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Skamol (1) 

  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2007 7
Salgsår og måned 2013 1

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 303.398 333.966 269.886 242.477 259.358
Driftsomkostninger -227.594 -260.256 -189.455 -199.924 -254.640
EBITDA 75.804 73.710 80.431 42.553 4.718
Afskrivninger -18.901 -19.444 -59.954 -36.850 -4.152
EBIT 56.903 54.266 20.477 5.703 566
Anden drift 0 0 0 0 0
Finansielle indtægter 2.891 380 569 2.232 1.063
Finansielle omkostninger -375 -2.910 -3.235 -3.736 -5.699
Resultat før skat 59.419 51.736 17.811 4.199 -4.070
Skat -14.885 -13.293 -5.078 -1.465 540
Årets resultat 44.534 38.443 12.733 2.734 -3.530

Balancen: 2012 2011 2010 2009 2008
Anlægsaktiver i alt 206.835 210.814 217.222 209.611 118.456
Omsætningsaktiver i alt 149.982 118.047 97.539 102.343 119.858
Aktiver i alt 356.817 328.861 314.761 311.954 238.314
Egenkapital 208.126 162.129 126.544 114.170 77.319
Hensatte forpligtelser 8.175 7.187 7.584 7.611 8.290
Gældsforpligtelser 140.516 159.545 180.633 190.173 152.705
Passiver i alt 356.817 328.861 314.761 311.954 238.314

Reformulering: 2012 2011 2010 2009 2008
Investeret kapital 239.105 224.095 237.639 224.299 179.437
Netterentebærende gæld 30.979 61.966 111.095 110.129 102.118

Nøgletal (Operationel) 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 14,1% 12,2% 5,7% 1,8% 0,2%
AOH 1,3 1,5 1,1 1,1 1,4
ROIC efter skat 17,8% 18,2% 6,5% 1,9% 0,2%

Nøgletal (Finansiel) 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin 25,0% 22,1% 29,8% 17,5% 1,8%
ROIC før skat 23,8% 24,2% 8,6% 2,5% 0,3%
EBIT rentedækningsgrad 151,7 18,6 6,3 1,5 0,1
EBITDA rentedækningsgrad 202,1 25,3 24,9 11,4 0,8
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7

Rating 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin AA A AAA BBB CCC
ROIC før skat AA AA B CCC CCC
EBIT rentedækningsgrad AAA AA A B CCC
EBITDA rentedækningsgrad AAA AA AA A CCC
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt A BB BB B B
Samlet rating AA A A BB CCC

Koncernregnskab
Skamol

41333715
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Skamol (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Construction Supplies
Antal selskaber i peer group 102
Industriens gearet beta 1,05
Industriens, D/E 0,56
Industriens ugearet beta 0,67
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabets beta 0,77 0,93 1,26 1,32 1,56
Markedsrisikopræmie 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7%
Risikofrie rente 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2%
CAPM 5,3% 7,7% 8,8% 10,1% 11,6%

Kapitalstruktur 2012 2011 2010 2009 2008
D/E 0,15 0,38 0,88 0,96 1,32
D/V 0,13 0,28 0,47 0,49 0,57
E/V 0,87 0,72 0,53 0,51 0,43

Kapitalomkostningen 2012 2011 2010 2009 2008
Industriens lånerente før skat 4,0% 5,0% 5,6% 9,3% 7,5%
Industriens WACC efter skat 5,0% 6,6% 6,7% 8,5% 8,2%
Rentespænd jf. rating 2,2% 2,6% 1,9% 9,1% 14,6%
Syntetiske lånerente før skat 3,6% 5,3% 4,8% 12,6% 18,8%
WACC* efter skat 5,0% 6,7% 6,4% 9,8% 13,0%

Operationel værdiskabelse 2012 2008
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 23,8% 0,3%
Værdiskabelse: 7444,7%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 116,45 170,51
Værdiskabelse: -31,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,0%
Selskabets WACC (gns.) 8,2%

Årlig værdiskabelse 2012 2011 2010 2009 2008
EVA i % 12,9% 11,5% 0,1% -7,9% -12,8%
EVA i 1.000 kr. 30.824 25.750 200 -17.641 -22.906

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 144.577
Summen af EVA i kr. 16.226
EVA absolut 11,2%
EVA relativ, % 3,8%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Sonion (1) 

 
  

Navn: Sonion (før Pulse Medtech Group)
Cvr.:
Købsår og måned 2009 6
Salgsår og måned 2014 7

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 916.491 868.802 830.284 731.948 696.249 590.099
Driftsomkostninger -862.434 -807.922 -799.420 -700.945 -693.778 -552.443
EBITDA 54.057 60.880 30.864 31.003 2.471 37.656
Afskrivninger -8.341 -8.114 -14.535 -14.659 -15.103 -14.405
EBIT 45.716 52.766 16.329 16.344 -12.632 23.251
Anden drift 0 345.106 105.481 0 138.591 5.245
Finansielle indtægter 74.424 38.831 31.996 18.765 33.832 14.355
Finansielle omkostninger -30.052 -32.100 -77.605 -85.454 -55.876 -11.314
Resultat før skat 90.088 404.603 76.201 -50.345 103.915 31.537
Skat -85.199 -56.112 7.428 -12.587 8.192 23.707
Årets resultat 4.889 348.491 83.629 -62.932 112.107 55.244

Balancen: 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Anlægsaktiver i alt 413.637 303.866 691.882 733.673 286.571 280.444
Omsætningsaktiver i alt 189.757 273.331 232.837 278.775 270.815 309.087
Aktiver i alt 603.394 577.197 924.719 1.012.448 557.386 589.531
Egenkapital 146.994 164.747 258.735 154.969 349.559 442.612
Hensatte forpligtelser 0 0 0 1.035 2.323 5.060
Gældsforpligtelser 456.400 412.450 665.984 856.444 205.504 141.859
Passiver i alt 603.394 577.197 924.719 1.012.448 557.386 589.531

Reformulering: 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Investeret kapital 145.428 169.927 163.405 179.858 176.103 172.803
Netterentebærende gæld 36.895 5.180 64.942 24.889 87.739 111.096

Nøgletal (Operationel) 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Selskabsskat 24,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 3,8% 4,6% 1,5% 1,7% -1,4% 3,0%
AOH 6,3 5,1 5,1 4,1 4,0 3,4
ROIC efter skat 23,7% 23,3% 7,5% 6,8% -5,4% 10,1%

Nøgletal (Finansiel) 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EBITDA margin 5,9% 7,0% 3,7% 4,2% 0,4% 6,4%
ROIC før skat 31,4% 31,1% 10,0% 9,1% -7,2% 13,5%
EBIT rentedækningsgrad 1,5 1,6 0,2 0,2 -0,2 2,1
EBITDA rentedækningsgrad 1,8 1,9 0,4 0,4 0,0 3,3
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,7 0,7 0,8 0,4 0,2

Rating 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EBITDA margin CCC CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AA AA B B CCC BB
EBIT rentedækningsgrad B B CCC CCC CCC B
EBITDA rentedækningsgrad CCC B CCC CCC CCC B
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC B B CCC AA AA
Samlet rating B B CCC CCC B BB

Koncernregnskab

25141350
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Sonion (2) 

  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Drugs (Pharmaceutical)
Antal selskaber i peer group 112
Industriens gearet beta 1,23
Industriens, D/E 0,25
Industriens ugearet beta 0,98
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Selskabets beta 1,23 1,01 1,23 1,14 1,23 1,23
Markedsrisikopræmie 6,0% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,9%
Risikofrie rente 1,2% 1,7% 1,4% 2,7% 2,9% 3,6%
CAPM 8,6% 7,1% 7,6% 8,8% 8,7% 9,6%

Kapitalstruktur 2014 2013 2012 2011 2010 2009
D/E 0,25 0,03 0,25 0,16 0,25 0,25
D/V 0,20 0,03 0,20 0,14 0,20 0,20
E/V 0,80 0,97 0,80 0,86 0,80 0,80

Kapitalomkostningen 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Industriens lånerente før skat 3,8% 4,7% 4,4% 5,4% 6,0% 9,6%
Industriens WACC efter skat 7,4% 7,0% 6,8% 8,2% 7,8% 9,1%
Rentespænd jf. rating 4,5% 5,4% 11,6% 11,6% 6,8% 9,1%
Syntetiske lånerente før skat 5,7% 7,1% 13,0% 14,3% 9,7% 12,6%
WACC* efter skat 7,7% 7,1% 8,1% 9,1% 8,4% 9,6%

Operationel værdiskabelse 2014 2009
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 31,4% 13,5%
Værdiskabelse: 135,2%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 148,44 170,39
Værdiskabelse: -12,9%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,7%
Selskabets WACC (gns.) 8,3%

Årlig værdiskabelse 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EVA i % 16,0% 16,2% -0,6% -2,3% -13,8% 0,5%
EVA i 1.000 kr. 23.307 27.578 -909 -4.114 -24.249 884

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 186.980
Summen af EVA i kr. 22.497
EVA absolut 12,0%
EVA relativ, % 16,2%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv



S i d e  210 | 220 
 

Stofa (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2009 7
Salgsår og måned 2012 10

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 1.343.910 1.122.135 1.100.876
Driftsomkostninger -1.088.175 -923.929 -924.685
EBITDA 255.735 198.206 176.191
Afskrivninger -103.504 -82.686 -73.497
EBIT 152.231 115.520 102.694
Anden drift 0 0 0
Finansielle indtægter 2.389 7.661 1.052
Finansielle omkostninger -12.760 -37 -59
Resultat før skat 141.860 123.144 103.687
Skat -37.070 -32.939 -26.201
Årets resultat 104.790 90.205 77.486

Balancen: 2012 2011 2010
Anlægsaktiver i alt 503.151 520.501 387.990
Omsætningsaktiver i alt 484.409 495.157 463.985
Aktiver i alt 987.560 1.015.658 851.975
Egenkapital 174.495 519.705 429.500
Hensatte forpligtelser 6.156 20.600 28.550
Gældsforpligtelser 806.909 475.353 393.925
Passiver i alt 987.560 1.015.658 851.975

Reformulering: 2012 2011 2010
Investeret kapital 325.733 242.594 331.252
Netterentebærende gæld 151.238 510.922 422.241

Nøgletal (Operationel) 2012 2011 2010
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 8,5% 7,7% 7,0%
AOH 4,1 4,6 3,3
ROIC efter skat 35,1% 35,7% 23,3%

Nøgletal (Finansiel) 2012 2011 2010
EBITDA margin 19,0% 17,7% 16,0%
ROIC før skat 46,7% 47,6% 31,0%
EBIT rentedækningsgrad 11,9 3122,2 1740,6
EBITDA rentedækningsgrad 20,0 5356,9 2986,3
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,5 0,5

Rating 2012 2011 2010
EBITDA margin A BBB BBB
ROIC før skat AAA AAA AA
EBIT rentedækningsgrad AA AAA AAA
EBITDA rentedækningsgrad AA AAA AAA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC BB BB
Samlet rating A AA A

Koncernregnskab
Stofa

42405310
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Stofa (2) 
Industrimatching
Industri jf. Damodaran Telecom. Services
Antal selskaber i peer group 83
Industriens gearet beta 0,88
Industriens, D/E 0,98
Industriens ugearet beta 0,44
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2012 2011 2010
Selskabets beta 0,83 0,88 0,88
Markedsrisikopræmie 5,1% 5,4% 4,7%
Risikofrie rente 1,4% 2,7% 2,9%
CAPM 5,6% 7,4% 7,0%

Kapitalstruktur 2012 2011 2010
D/E 0,87 0,98 0,98
D/V 0,46 0,50 0,50
E/V 0,54 0,50 0,50

Kapitalomkostningen 2012 2011 2010
Industriens lånerente før skat 4,0% 5,0% 5,6%
Industriens WACC efter skat 4,4% 5,6% 5,6%
Rentespænd jf. rating 2,6% 3,2% 1,9%
Syntetiske lånerente før skat 4,0% 5,9% 4,8%
WACC* efter skat 4,4% 5,9% 5,3%

Operationel værdiskabelse 2012 2010
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 46,7% 31,0%
Værdiskabelse: 50,7%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 116,45 175,66
Værdiskabelse: -33,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 5,2%
Selskabets WACC (gns.) 5,2%

Årlig værdiskabelse 2012 2011 2010
EVA i % 30,7% 29,8% 17,9%
EVA i 1.000 kr. 99.925 72.223 59.392

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 371.576
Summen af EVA i kr. 231.540
EVA absolut 62,3%
EVA relativ, % 78,4%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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 TDC (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2006 2
Salgsår og måned 2013 3

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 26.116.000 26.304.000 26.167.000 26.079.000 38.819.000 39.321.000 47.429.000
Driftsomkostninger -15.903.000 -15.988.000 -16.938.000 -16.892.000 -31.920.000 -27.107.000 -34.147.000
EBITDA 10.213.000 10.316.000 9.229.000 9.187.000 6.899.000 12.214.000 13.282.000
Afskrivninger -5.062.000 -5.227.000 -5.356.000 -4.659.000 -5.819.000 -6.227.000 -6.551.000
EBIT 5.151.000 5.089.000 3.873.000 4.528.000 1.080.000 5.987.000 6.731.000
Anden drift -671.000 -889.000 108.000 -204.000 5.097.000 3.518.000 667.000
Finansielle indtægter 763.000 1.049.000 597.000 825.000 2.782.000 2.131.000 1.910.000
Finansielle omkostninger -1.112.000 -1.305.000 -1.992.000 -2.379.000 -5.266.000 -5.510.000 -4.771.000
Resultat før skat 4.131.000 3.944.000 2.586.000 2.770.000 3.693.000 6.126.000 4.537.000
Skat -538.000 -1.131.000 -782.000 -809.000 -1.001.000 -1.431.000 -1.094.000
Årets resultat 3.593.000 2.813.000 1.804.000 1.961.000 2.692.000 4.695.000 3.443.000

Balancen: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 57.185.000 58.030.000 58.538.000 77.855.000 58.567.000 61.618.000 66.143.000
Omsætningsaktiver i alt 6.331.000 7.135.000 6.248.000 8.568.000 16.326.000 17.918.000 14.626.000
Aktiver i alt 63.516.000 65.165.000 64.786.000 86.423.000 74.893.000 79.536.000 80.769.000
Egenkapital 21.513.000 22.244.000 20.855.000 27.078.000 11.651.000 10.427.000 3.571.000
Hensatte forpligtelser 1.321.000 1.825.000 2.024.000 2.483.000 2.440.000 1.862.000 1.759.000
Gældsforpligtelser 40.682.000 41.096.000 41.907.000 56.862.000 60.802.000 67.247.000 75.439.000
Passiver i alt 63.516.000 65.165.000 64.786.000 86.423.000 74.893.000 79.536.000 80.769.000

Reformulering: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Investeret kapital 41.917.000 42.449.000 43.959.000 62.861.000 45.019.000 48.301.000 54.180.000
Netterentebærende gæld 20.404.000 20.205.000 23.104.000 35.783.000 33.368.000 37.874.000 50.609.000

Nøgletal (Operationel) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 28,0%
OG efter skat 14,8% 14,5% 11,1% 13,0% 2,1% 11,4% 10,2%
AOH 0,6 0,6 0,6 0,4 0,9 0,8 0,9
ROIC efter skat 9,2% 9,0% 6,6% 5,4% 1,8% 9,3% 8,9%

Nøgletal (Finansiel) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin 39,1% 39,2% 35,3% 35,2% 17,8% 31,1% 28,0%
ROIC før skat 12,3% 12,0% 8,8% 7,2% 2,4% 12,4% 12,4%
EBIT rentedækningsgrad 4,6 3,9 1,9 1,9 0,2 1,1 1,4
EBITDA rentedækningsgrad 9,2 7,9 4,6 3,9 1,3 2,2 2,8
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0

Rating 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EBITDA margin AAA AAA AAA AAA BBB AAA AAA
ROIC før skat BB BB B B CCC BB BB
EBIT rentedækningsgrad BBB BBB B B CCC B B
EBITDA rentedækningsgrad A BBB BB BB CCC B B
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B B B B CCC CCC CCC
Samlet rating BBB BBB BB BB B BB BB

Koncernregnskab
TDC

14773908
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TDC (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Telecom. Services
Antal selskaber i peer group 83
Industriens gearet beta 0,88
Industriens, D/E 0,98
Industriens ugearet beta 0,44
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Mid Cap

Ejernes afkastningskrav 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Selskabets beta 0,86 0,85 0,94 1,03 1,71 2,06 6,73
Markedsrisikopræmie 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2% 4,3% 3,8%
CAPM 5,8% 7,3% 7,3% 8,6% 12,3% 13,7% 33,4%

Kapitalstruktur 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
D/E 0,95 0,91 1,11 1,32 2,86 3,63 14,17
D/V 0,49 0,48 0,53 0,57 0,74 0,78 0,93
E/V 0,51 0,52 0,47 0,43 0,26 0,22 0,07

Kapitalomkostningen 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Industriens lånerente før skat 4,0% 5,0% 5,6% 9,3% 7,5% 6,1% 5,8%
Industriens WACC efter skat 4,4% 5,6% 5,7% 7,7% 7,4% 6,6% 6,1%
Rentespænd jf. rating 3,0% 3,1% 4,9% 9,1% 10,8% 2,2% 2,1%
Syntetiske lånerente før skat 4,3% 5,8% 7,8% 12,6% 15,0% 6,5% 5,9%
WACC* efter skat 4,5% 5,9% 6,5% 9,1% 11,5% 6,8% 6,2%

Operationel værdiskabelse 2012 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 12,3% 12,4%
Værdiskabelse: 3,0%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 201,78 496,08
Værdiskabelse: -59,3%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 6,2%
Selskabets WACC (gns.) 7,2%

Årlig værdiskabelse 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EVA i % 4,7% 3,1% 0,1% -3,7% -9,7% 2,5% 2,7%
EVA i 1.000 kr. 1.960.830 1.319.904 33.764 -2.331.772 -4.370.051 1.227.733 1.486.487

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 55.160.000
Summen af EVA i kr. -673.104
EVA absolut -1,2%
EVA relativ, % -0,3%
EVA absolut (Pos eller Neg) Negativ
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Negativ
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Tresu (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2010 9
Salgsår og måned 2017 5

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 433.756 379.507 395.659 373.319 341.068 333.699
Driftsomkostninger -380.201 -340.551 -356.625 -354.801 -329.123 -316.060
EBITDA 53.555 38.956 39.034 18.518 11.945 17.639
Afskrivninger -11.921 -13.609 -13.624 -10.809 -8.593 -8.328
EBIT 41.634 25.347 25.410 7.709 3.352 9.311
Anden drift 0 0 0 0 52 38
Finansielle indtægter 818 1.550 1.383 1.371 1.223 2.180
Finansielle omkostninger -3.475 -1.332 -1.618 -4.576 -1.834 -2.625
Resultat før skat 38.977 25.565 25.175 4.504 2.793 8.904
Skat -6.842 -5.732 -4.771 -450 -401 -2.242
Årets resultat 32.135 19.833 20.404 4.054 2.392 6.662

Balancen: 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
Anlægsaktiver i alt 62.157 65.488 75.401 71.817 68.610 48.751
Omsætningsaktiver i alt 219.650 191.923 193.443 155.635 132.039 168.943
Aktiver i alt 281.807 257.411 268.844 227.452 200.649 217.694
Egenkapital 99.113 81.816 60.285 51.494 47.970 45.658
Hensatte forpligtelser 15.554 13.265 14.875 10.420 9.032 8.619
Gældsforpligtelser 167.140 162.330 193.684 165.539 143.647 163.417
Passiver i alt 281.807 257.411 268.844 227.452 200.649 217.694

Reformulering: 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
Investeret kapital 147.711 164.971 112.709 82.074 91.201 84.533
Netterentebærende gæld 48.598 83.155 52.424 30.580 43.231 38.875

Nøgletal (Operationel) 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
Selskabsskat 22,0% 23,5% 24,5% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 7,5% 5,1% 4,8% 1,5% 0,7% 2,1%
AOH 2,9 2,3 3,5 4,5 3,7 3,9
ROIC efter skat 22,0% 11,8% 17,0% 7,0% 2,8% 8,3%

Nøgletal (Finansiel) 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
EBITDA margin 12,3% 10,3% 9,9% 5,0% 3,5% 5,3%
ROIC før skat 28,2% 15,4% 22,5% 9,4% 3,7% 11,0%
EBIT rentedækningsgrad 12,0 19,0 15,7 1,7 1,8 3,5
EBITDA rentedækningsgrad 15,4 29,2 24,1 4,0 6,5 6,7
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Rating 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
EBITDA margin B CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AA BBB AA B CCC B
EBIT rentedækningsgrad AA AA AA B B BB
EBITDA rentedækningsgrad AA AAA AA BB BBB BBB
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B B CCC CCC CCC CCC
Samlet rating BBB BBB BBB B B B

Koncernregnskab
Tresu

15302798
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Tresu (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Machinery
Antal selskaber i peer group 208
Industriens gearet beta 1,18
Industriens, D/E 0,17
Industriens ugearet beta 1,01
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
Selskabets beta 1,50 2,03 1,88 1,60 1,91 1,86
Markedsrisikopræmie 6,0% 5,6% 6,0% 5,3% 5,1% 5,4%
Risikofrie rente 0,3% 0,5% 1,2% 1,7% 1,4% 2,7%
CAPM 9,3% 11,9% 12,5% 10,2% 11,1% 12,7%

Kapitalstruktur 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
D/E 0,49 1,02 0,87 0,59 0,90 0,85
D/V 0,33 0,50 0,47 0,37 0,47 0,46
E/V 0,67 0,50 0,53 0,63 0,53 0,54

Kapitalomkostningen 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
Industriens lånerente før skat 3,9% 3,4% 3,4% 4,3% 4,0% 5,4%
Industriens WACC efter skat 7,2% 7,2% 7,9% 7,6% 7,3% 8,7%
Rentespænd jf. rating 1,6% 1,4% 1,3% 5,4% 8,5% 7,6%
Syntetiske lånerente før skat 1,9% 1,9% 2,5% 7,1% 9,9% 10,3%
WACC* efter skat 6,7% 6,6% 7,6% 8,4% 9,4% 10,4%

Operationel værdiskabelse 2015/16 2010/11
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 28,2% 11,0%
Værdiskabelse: 166,1%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 246 133,12
Værdiskabelse: 84,8%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 7,6%
Selskabets WACC (gns.) 8,2%

Årlig værdiskabelse 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
EVA i % 15,3% 5,1% 9,5% -1,4% -6,6% -2,2%
EVA i 1.000 kr. 22.582 8.445 10.675 -1.120 -6.018 -1.843

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 77.466
Summen af EVA i kr. 32.721
EVA absolut 42,2%
EVA relativ, % 19,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Unifeeder (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2007 7
Salgsår og måned 2013 4

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 3.153.349 3.207.226 2.567.921 1.904.843 2.992.756
Driftsomkostninger -2.841.039 -2.912.046 -2.277.714 -1.586.177 -2.466.174
EBITDA 312.310 295.180 290.207 318.666 526.582
Afskrivninger -13.354 0 -10.989 -3.488 -3.675
EBIT 298.956 295.180 279.218 315.178 522.907
Anden drift -1.424 -1.194 -1.666 -2.334 -3.310
Finansielle indtægter 32.788 10.110 6.812 6.516 33.556
Finansielle omkostninger -2.151 -6.899 -6.708 -5.725 -2.486
Resultat før skat 328.169 297.197 277.656 313.635 550.667
Skat -7.559 -12.999 -5.776 -2.524 -13.519
Årets resultat 320.610 284.198 271.880 311.111 537.148

Balancen: 2012 2011 2010 2009 2008
Anlægsaktiver i alt 394.719 192.207 199.413 206.387 82.612
Omsætningsaktiver i alt 796.059 599.816 666.735 456.021 529.858
Aktiver i alt 1.190.778 792.023 866.148 662.408 612.470
Egenkapital 738.048 432.129 448.850 259.507 199.219
Hensatte forpligtelser 8.708 8.334 8.575 8.692 24.070
Gældsforpligtelser 444.022 351.560 408.723 394.209 389.181
Passiver i alt 1.190.778 792.023 866.148 662.408 612.470

Reformulering: 2012 2011 2010 2009 2008
Investeret kapital 332.560 141.277 113.233 80.513 11.305
Netterentebærende gæld 723.287 423.486 439.873 254.317 195.235

Nøgletal (Operationel) 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
OG efter skat 7,1% 6,9% 8,2% 12,4% 13,1%
AOH 9,5 22,7 22,7 23,7 264,7
ROIC efter skat 67,4% 156,7% 184,9% 293,6% 3469,1%

Nøgletal (Finansiel) 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin 9,9% 9,2% 11,3% 16,7% 17,6%
ROIC før skat 89,9% 208,9% 246,6% 391,5% 4625,4%
EBIT rentedækningsgrad 139,0 42,8 41,6 55,1 210,3
EBITDA rentedækningsgrad 145,2 42,8 43,3 55,7 211,8
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7

Rating 2012 2011 2010 2009 2008
EBITDA margin CCC CCC CCC BBB BBB
ROIC før skat AAA AAA AAA AAA AAA
EBIT rentedækningsgrad AAA AAA AAA AAA AAA
EBITDA rentedækningsgrad AAA AAA AAA AAA AAA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt A BBB BBB BB B
Samlet rating A A A AA A

Koncernregnskab
Unifeeder
11810543
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Unifeeder (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Transportation
Antal selskaber i peer group 40
Industriens gearet beta 0,92
Industriens, D/E 0,98
Industriens ugearet beta 0,46
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2012 2011 2010 2009 2008
Selskabets beta 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
Markedsrisikopræmie 5,1% 5,4% 4,7% 4,9% 4,7%
Risikofrie rente 1,4% 2,7% 2,9% 3,6% 4,2%
CAPM 6,0% 7,7% 7,2% 8,1% 8,5%

Kapitalstruktur 2012 2011 2010 2009 2008
D/E 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
D/V 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
E/V 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Kapitalomkostningen 2012 2011 2010 2009 2008
Industriens lånerente før skat 4,0% 5,0% 5,6% 9,3% 7,5%
Industriens WACC efter skat 4,5% 5,7% 5,7% 7,5% 7,1%
Rentespænd jf. rating 2,6% 2,6% 1,9% 1,4% 1,9%
Syntetiske lånerente før skat 4,0% 5,3% 4,8% 5,0% 6,1%
WACC* efter skat 4,5% 5,8% 5,4% 5,9% 6,6%

Operationel værdiskabelse 2012 2008
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 89,9% 4625,4%
Værdiskabelse: -98,1%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 116,45 170,51
Værdiskabelse: -31,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 6,1%
Selskabets WACC (gns.) 5,7%

Årlig værdiskabelse 2012 2011 2010 2009 2008
EVA i % 62,9% 150,9% 179,5% 287,6% 3462,5%
EVA i 1.000 kr. 209.150 213.154 203.277 231.593 391.435

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 116.246
Summen af EVA i kr. 1.248.610
EVA absolut 1074,1%
EVA relativ, % 4143,4%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Union Engineering (1) 

 
  

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2002 8
Salgsår og måned 2010 4

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Exit +1 Exit +2 Opkøb -2 Opkøb -1 Opkøb
Nettoomsætning 399.762 459.818 347.816 243.969 211.462 180.545 154.723
Driftsomkostninger -346.485 -411.697 -315.094 -220.216 -198.274 -165.571 -140.691
EBITDA 53.277 48.121 32.722 23.753 13.188 14.974 14.032
Afskrivninger -5.125 -4.432 -2.969 -2.763 -2.139 -1.666 -1.099
EBIT 48.152 43.689 29.753 20.990 11.049 13.308 12.933
Anden drift -8.909 -29.711 -2.569 -1.890 -487 -991 -2.049
Finansielle indtægter 4.154 2.491 2.842 642 1.083 631 644
Finansielle omkostninger -4.390 -8.354 -3.556 -1.640 -1.295 -814 -887
Resultat før skat 39.007 8.115 26.470 18.102 10.350 12.134 10.641
Skat -11.832 -4.145 -5.987 -5.198 -2.706 -3.439 -3.569
Årets resultat 27.175 3.970 20.483 12.904 7.644 8.695 7.072

Balancen: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Anlægsaktiver i alt 22.260 18.741 47.655 32.284 33.484 26.419 26.798
Omsætningsaktiver i alt 277.726 232.508 184.057 146.473 106.745 105.461 83.596
Aktiver i alt 299.986 251.249 231.712 178.757 140.229 131.880 110.394
Egenkapital 63.163 35.951 46.215 34.836 21.666 20.234 18.667
Hensatte forpligtelser 33.403 20.855 15.527 12.393 7.068 6.380 6.797
Gældsforpligtelser 203.420 194.443 169.970 131.528 111.495 105.266 84.930
Passiver i alt 299.986 251.249 231.712 178.757 140.229 131.880 110.394

Reformulering: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Investeret kapital 44.139 34.213 38.275 47.850 37.702 3.146 6.221
Netterentebærende gæld 10.902 6.205 7.977 13.014 16.036 3.492 3.222

Nøgletal (Operationel) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 28,0% 28,0% 30,0% 30,0%
OG efter skat 9,0% 7,1% 6,4% 6,2% 3,8% 5,2% 5,9%
AOH 9,1 13,4 9,1 5,1 5,6 57,4 24,9
ROIC efter skat 81,8% 95,8% 58,3% 31,6% 21,1% 296,1% 145,5%

Nøgletal (Finansiel) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
EBITDA margin 13,3% 10,5% 9,4% 9,7% 6,2% 8,3% 9,1%
ROIC før skat 109,1% 127,7% 77,7% 43,9% 29,3% 423,0% 207,9%
EBIT rentedækningsgrad 11,0 5,2 8,4 12,8 8,5 16,3 14,6
EBITDA rentedækningsgrad 12,1 5,8 9,2 14,5 10,2 18,4 15,8
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Rating 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
EBITDA margin B CCC CCC CCC CCC CCC CCC
ROIC før skat AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA
EBIT rentedækningsgrad AA BBB A AA A AA AA
EBITDA rentedækningsgrad A BB A AA A AA AA
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
Samlet rating BBB BB BBB BBB BBB BBB BBB

Koncernregnskab
Union Engineering

13827540
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Union Engineering (2) 

 
  

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Machinery
Antal selskaber i peer group 208
Industriens gearet beta 1,18
Industriens, D/E 0,17
Industriens ugearet beta 1,01
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Selskabets beta 1,18 1,18 1,18 1,38 1,75 1,18 1,18
Markedsrisikopræmie 4,9% 4,7% 4,6% 4,4% 4,6% 4,4% 4,6%
Risikofrie rente 3,6% 4,2% 4,3% 3,8% 3,4% 4,3% 4,3%
CAPM 9,4% 9,8% 9,7% 9,9% 11,4% 9,5% 9,7%

Kapitalstruktur 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
D/E 0,17 0,17 0,17 0,37 0,74 0,17 0,17
D/V 0,15 0,15 0,15 0,27 0,43 0,15 0,15
E/V 0,85 0,85 0,85 0,73 0,57 0,85 0,85

Kapitalomkostningen 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Industriens lånerente før skat 9,3% 7,5% 6,1% 5,8% 5,5% 6,6% 7,7%
Industriens WACC efter skat 9,0% 9,2% 8,9% 8,3% 8,2% 8,8% 9,1%
Rentespænd jf. rating 4,0% 6,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 1,3%
Syntetiske lånerente før skat 7,6% 10,4% 5,1% 4,6% 4,2% 5,1% 5,6%
WACC* efter skat 8,8% 9,5% 8,8% 8,1% 7,9% 8,6% 8,9%

Operationel værdiskabelse 2009 2003
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 109,1% 207,9%
Værdiskabelse: -43,8%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 170,39 145,2
Værdiskabelse: 17,3%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 8,8%
Selskabets WACC (gns.) 8,6%

Årlig værdiskabelse 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
EVA i % 73,0% 86,3% 49,5% 23,5% 13,3% 287,5% 136,7%
EVA i 1.000 kr. 32.221 29.525 18.939 11.236 4.996 9.045 8.502

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 12.145
Summen af EVA i kr. 114.463
EVA absolut 942,5%
EVA relativ, % 669,7%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv
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Welltec 

 
 

Navn:
Cvr.:
Købsår og måned 2005 7
Salgsår og måned 2007 7

Resultatopgørelse (t.kr.) Exit Opkøb
Nettoomsætning 596.116 445.328
Driftsomkostninger -337.146 -254.546
EBITDA 258.970 190.782
Afskrivninger -93.649 -73.660
EBIT 165.321 117.122
Anden drift 0 0
Finansielle indtægter 9.422 5.215
Finansielle omkostninger -35.183 -20.819
Resultat før skat 139.560 101.518
Skat -63.199 -29.123
Årets resultat 76.361 72.395

Balancen: 2007 2006
Anlægsaktiver i alt 509.416 363.801
Omsætningsaktiver i alt 247.015 194.504
Aktiver i alt 756.431 558.305
Egenkapital 244.813 165.142
Hensatte forpligtelser 0 0
Gældsforpligtelser 511.618 393.163
Passiver i alt 756.431 558.305

Reformulering: 2007 2006
Investeret kapital 621.568 428.174
Netterentebærende gæld 376.755 263.032

Nøgletal (Operationel) 2007 2006
Selskabsskat 25,0% 28,0%
OG efter skat 20,8% 18,9%
AOH 1,0 1,0
ROIC efter skat 19,9% 19,7%

Nøgletal (Finansiel) 2007 2006
EBITDA margin 43,4% 42,8%
ROIC før skat 26,6% 27,4%
EBIT rentedækningsgrad 4,7 5,6
EBITDA rentedækningsgrad 7,4 9,2
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt 0,7 0,7

Rating 2007 2006
EBITDA margin AAA AAA
ROIC før skat AA AA
EBIT rentedækningsgrad BBB BBB
EBITDA rentedækningsgrad BBB A
Forpligtelser i alt / Aktiver i alt B B
Samlet rating A A

Koncernregnskab
Welltec

13478805

Industrimatching
Industri jf. Damodaran Oilfield Svcs/Equip.
Antal selskaber i peer group 69
Industriens gearet beta 1,44
Industriens, D/E 0,62
Industriens ugearet beta 0,89
Industriens gældsrisiko 0,00

Klassificering
Klassificering: Small Cap

Ejernes afkastningskrav 2007 2006
Selskabets beta 2,26 2,30
Markedsrisikopræmie 4,6% 4,4%
Risikofrie rente 4,3% 3,8%
CAPM 14,6% 13,9%

Kapitalstruktur 2007 2006
D/E 1,54 1,59
D/V 0,61 0,61
E/V 0,39 0,39

Kapitalomkostningen 2007 2006
Industriens lånerente før skat 6,5% 6,2%
Industriens WACC efter skat 8,7% 8,1%
Rentespænd jf. rating 0,5% 0,4%
Syntetiske lånerente før skat 4,8% 4,2%
WACC* efter skat 7,9% 7,2%

Operationel værdiskabelse 2007 2006
Aktivforvalter Exit Opkøb
ROIC før skat: 26,6% 27,4%
Værdiskabelse: 1,3%
Passiveforvalter Exit Opkøb
Indeks: 391,44 402,36
Værdiskabelse: -2,7%

Finansielle værdiskabelse Ejerskabsperioden
Industriens WACC (gns.) 8,4%
Selskabets WACC (gns.) 7,6%

Årlig værdiskabelse 2007 2006
EVA i % 12,0% 12,5%
EVA i 1.000 kr. 74.643 53.312

Økonomisk værdiskabelse Ejerskabsperioden
Opkøb primo investeret kapital 321.839
Summen af EVA i kr. 127.955
EVA absolut 39,8%
EVA relativ, % 24,5%
EVA absolut (Pos eller Neg) Positiv
EVA relativ, % (Pos eller Neg) Positiv


