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1. INTRODUKTION 

1.1 Skou Gruppen AIS 

Skou Gruppen A/S (herefter "Skou Gruppen"), er en dansk entreprenørvirksomhed, der be 
skæftiger sig med tømreropgaver, hvor Skou Gruppen typisk fungerer som hoved- eller total 
entreprenør. 

Skou Gruppen blev stiftet d. 6. juni 2002 under navnet Skou Byg A/S. Efter en række opkøb 
af virksomheder i samme branche, ændredes navnet efterfølgende til Skou Gruppen. Ved 
selskabets stiftelse i 2002 bestod selskabet, foruden stifteren, der også var fungerende direk 
tør, af tre tømrersvende. Selskabets hovedkontor var på stifteren og direktørens private 
adresse. Opgaverne der blev udført var primært små underentreprenøropgaver for større to 
talentreprenører. Siden stiftelsen i 2002 er selskabet vokset markant, hvor der i dag er ansat 
ca. 170 medarbejdere. Selskabet drives i dag fra kontorer i Hørsholm. 

Opgaverne der udføres har også ændret karakter siden stiftelsen i 2002. Fra at være mindre 
underentrepriseopgaver eller opgaver for privatpersoner tager opgaverne nu typisk form af 
hoved- eller totalentrepriseopgaver fra offentlige- eller større private kunder. Skou Gruppen 
har en lang række offentlige kunder, hvor kontrakterne vindes ved deltagelse i offentlige ud 
bud. Ved at deltage i disse udbud over en længere periode, har Skou Gruppen udviklet en 
særlig viden og erfaring med lønsom deltagelse i sådanne udbud. Foruden opgaver fra of 
fentlige kunder påtager Skou Gruppen sig også opgaver fra større private bygherrer. Her kan 
der være tale om opførelse af kontordomiciler, shoppingcentre eller opførelse af beboelses 
ejendomme. 

1.1.1 Organisatorisk set-up 

Skou Gruppen har en række datterselskaber, hvoraf kun nogle af disse bidrager til kernedrif 
ten i Skou Gruppen. De bidragende datterselskaber omfatter som udgangspunkt Skou Murer 
ApS (herefter "Skou Murer") og Bachmann El-teknik ApS (herefter "Bachmann El"). Fra disse 
selskaber køber Skou Gruppen som udgangspunkt el- og murerentrepriseydelser, når der 
bydes på entrepriseopgaver, der omfatter mere end blot tømrerentrepriseydelser. 

Skou Gruppen A/S 

entreprise NS 

100% 

Ejendomsselskabet 
Mågevej 23-25 ApS 
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Skou Gruppen holder minoritetsinteresser i både SG Beton ApS (herefter "SG Beton") samt 
SG Totalentreprise A/S (herefter "SG Totalentreprise"). Begge disse selskaber fungerer ikke 
som en del af kernedriften i Skou Gruppen, og beskæftiger sig da også udelukkende med 
opgaver, der ligger uden for det sædvanlige driftsområde for Skou Gruppen. 

For så vidt angår Mådevej Holding ApS (herefter "Mågevej Holding"), er der heller ikke tale 
om et selskab, der bidrager til kernedriften i Skou Gruppen. Mågevej Holding fungerer såle 
des som et ejendomsinvesteringsselskab, hvorfra er foretaget investeringer i en række ejen 
domme. 

Raadmandens tagboliger ApS (herefter "Rådmandens tagboliger") er heller ikke en del af 
Skou Gruppens kerneforretning. Rådmandens tagboliger fungerer som et projektselskab, 
hvorfra der udvikles tagboliger på en række ejendomme, hvor Rådmandens tagboliger har 
købt et stort areal med ubenyttede loftsrum. 

1.1.2 Kerneforretning 
Som det fremgår af ovenstående, er Skou Gruppens kerneforretning hovedsageligt baseret 
på hoved- og totalentreprise opgaver fra offentlige- og store private kunder. Skou Gruppen 
leverer selv tømrer-, elektriker-, glarmester- og murerydelser til udførelsen af disse hoved- og 
totalentrepriseopgaver. 

Skou Gruppen leverer således hverken rådgivningsydelser eller øvrige håndværksydeiser, 
som ikke er nævnt ovenfor. Hvor Skou Gruppen fungerer som totalentreprenør indgås der 
derfor kontrakt med en rådgivende ingeniør samt en arkitekt, hvor det findes nødvendigt. 
Hvor Skou Gruppen fungerer som hovedentreprenør indkøbes der de ydelser, som Skou 
Gruppen ikke selv leverer, herunder eksempelvis WS-arbejde. 
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2. PROBLEMSTILLING 

Skou Gruppen har siden stiftelsen i 2002 oplevet en markant vækst i både omsætning og 
størrelse. De seneste fem år har Skou Gruppen også oplevet en betydelig vækst, hvor om 
sætningen på disse fem år er tæt på fordoblet fra ca. DKK 200,000,000 til ca. DKK 
400,000,000. Foruden fordoblingen af omsætningen er der sket en væsentlig forbedring af 
en række af virksomhedens nøgletal. 

På denne baggrund synes det interessant at undersøge, hvilken værdi Skou Gruppen anta 
ger på nuværende tidspunkt. Denne værdi skal følgelig ses i lyset af den markante omsæt 
ningsvækst, der har fundet sted gennem de seneste år, men også henset til, hvilken omsæt 
ning der rimeligt kan forventes i fremtiden. 

Med udgangspunkt i værdiansættelsen er det efterfølgende relevant at diskutere mulighe 
derne for at gennemføre en række tiltag, der alle kan have en indvirkning på værdien af virk 
somheden både forud for et salg og i selve salgsprocessen. 

2.1 Problemformulering 

På baggrund af en gennemgang af Skou Gruppens strategi samt en analyse af historiske 
regnskaber, udarbejdes et fremtidigt budget, ud fra hvilket det skal undersøges, hvilken 
værdi Skou Gruppen antog d. 1. oktober 2017. Med udgangspunkt i denne værdiansættelse 
af Skou Gruppen, skal det diskuteres hvilke salgsmodningstiltag Skou Gruppen potentielt bør 
følge, samt om dette kan have en effekt på værdien af Skou Gruppen. 

2.1.1 Værdiansættelse 

Ved værdiansættelsen tages der udgangspunkt i et budget for en 1 O-årig fremtidig periode 
samt en terminalværdi. Budgettet baserer sig dels på de fund, der er gjort under analysen af 
de historiske regnskaber, de fund der er gjort under analysen af Skou Gruppens strategi 
samt tendenserne i branchen. 

Ved budgetlægningen tages således udgangspunkt i Skou Gruppens såkaldte "key value dri 
vers", som er de værdier, der angiver, hvordan en stor del af værdien i Skou Gruppen ska 
bes. Key value drivers kortlægges og analyseres i en Dupont analyse jf. afsnit 5.2.1. Som 
udgangspunkt for Dupont analysen foretages en reformulering af de historiske regnskaber, 
hvoraf de relevante værdier til brug for Dupont analysen og senere budgetteringen kan udle 
des. 

Selve værdiansættelsen baserer sig på en discounted cash flow ("DCF") model, hvor Skou 
Gruppens fremtidige cashflows for budgetperioden og terminalværdiperioden tilbagediskon 
teres til nutiden. Til tilbagediskonteringen benyttes en diskonteringsrente med udgangspunkt 
i virksomhedens weighted average cost of capital ("WACC"). Denne WACC beregnes neden 
for i afsnit 5.4, hvor også Skou Gruppens beta vil blive søgt estimeret. Som en referenceud 
regning benyttes residualindkomstmetoden ("RIDO") til at beregne værdien sideløbende med 
DCF modellen. 
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2.1.2 Salgsmodning 

Med udgangspunkt i værdiansættelsen, skal det diskuteres, hvorvidt det vil være relevant for 
Skou Gruppens aktionærer at udføre forskellige salgsmodningstiltag forud for et exit. Med i 
denne diskussion skal tages højde for, inden for hvilken tidshorisont, der skal søges et exit 
samt hvordan et exit skal foregå. 

2.1.2.1 Diskussion af mulige salgsmodningstiltag 
Salgsmodningen opdeles i to faser. Den første fase angår modning af selskabet i en ikke de 
fineret periode forud for et potentielt salg af Skou Gruppen. Disse salgsmodningstiltag angår 
forskellige metoder til at optimere værdien af virksomheden ved implementering af en række 
forskellige tiltag. 

Den anden fase angår procesværdioptimering. I dette afsnit skal det søges at belyse en 
række tiltag der kan foretages under selve overdragelsesprocessen. Det vil samtidig blive 
diskuteret, hvilken værdi sådanne tiltag kan have for en virksomhed som Skou Gruppen. 

Alle ovenstående tiltag anskues fra en juridisk synsvinkel. De tiltag der vil blive diskuteret vil 
derfor alle være tiltag som man ville forvente ville blive udført af en juridisk rådgiver i forbin 
delse med salgsprocessen. Beskrivelsen af disse tiltag vil således angå den juridiske kerne i 
tiltagene, men samtidig vil der ske en analyse af, hvilken værdi disse tiltag kan have for virk 
somheden. Herunder vil det søges belyst, hvordan implementering af disse tiltag potentielt 
kan påvirke forskellige risikoelementer i værdiansættelsen af virksomheden. 

Samlet skal der ligeledes foretages en sammenligning af fordele og ulemper ved de forskel 
lige salgsmodningstiltag. 
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3. METODE 
Opgaven skal, som beskrevet ovenfor under pkt. 2.1, søge at løse en klassisk værdiansæt 
telsesproblemstilling. Der vil således blive anvendt en række teorier og modeller, som alle 
må antages at være almindeligt anerkendte. 

For at skabe en rød tråd, samt en læsevenlig fremstilling, vil alle redegørende og teoretiske 
afsnit være at finde, hvor de har en naturlig sammenhæng med emnet der belyses. Der vil 
således ikke blive foretaget en overordnet gennemgang af teorier og modeller i dette meto 
deafsnit. I stedet vil der blive redegjort for de anvendte modeller, under de enkelte afsnit, og 
udelukkende i den udstrækning det findes relevant for forståelsen samt det overordnede 
overblik. 

Opgaven er delt i to overordnede dele; Del 1, hvor der foretages en værdiansættelse af Skou 
Gruppen, og Del 2, hvor der diskuteres og analyseres forskellige salgsmodningstiltag, med 
udgangspunkt i opgavens Del 1. 

3.1 Del1 
Værdiansættelsen bygges op som foreskrevet i teorien ved indledningsvist at foretage en 
analyse af forskellige strategiscenarier for Skou Gruppen. Der foretages en analyse på ma 
kro-niveau såvel som på mikro-niveau, hvorefter resultaterne sammenholdes. På baggrund 
af denne sammenholdning, vil det være muligt at drage foreløbige konklusioner om mulig 
vækst eller omsætningstilbagegang, som vil kunne anvendes senere ved budgetteringen. 

Herefter vil der blive foretaget en kombineret reformulering af relevante regnskabsposter 
samt en analyse af virksomhedens nøgletal. Ved denne nøgletalsanalyse skal der defineres 
en række value-drivers, som skal anvendes ved den efterfølgende budgettering. 

Budgetteringen vil følgelig tage udgangspunkt i inputs fra strategianalysen samt inputs fra 
nøgletalsanalysen. Disse inputs vil blive analyseret og diskuteret, hvorefter der vil blive op 
stillet et budget for Skou Gruppen. Budgettet vil tage udgangspunkt i en 10-årig periode. 

Herefter følger den egentlige værdiansættelse. Til brug for denne værdiansættelse skal be 
nyttes det netop udarbejdede budget samt en diskonteringsrente. 

Diskonteringsrenten som benyttes vil være de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 
for Skou Gruppen ryvACC). Beregningerne af kapitalomkostningerne deles op i en beregning 
af omkostningerne for egenkapitalen og en beregning af omkostningerne for fremmedkapita 
len. Til brug for beregningen af omkostningerne til egenkapitalen tages udgangspunkt i en 
capital asset pricing model (CAPM). Ved denne metode søges at udregne en tilnærmet risi 
kopræmie som kan danne grundlag for egenkapitalens omkostninger. Til brug for udregning 
ved CAPM modellen skal udregnes Skou Gruppens beta, som nærmere beskrevet nedenfor 
under pkt. 5.4.2.1.1, samt en markedsrisikopræmie, som nærmere beskrevet nedenfor under 
pkt. 5.4.2.1.5. 
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3.1.1 Data 
De data der ligger til grund for Del 1, findes hovedsageligt i Skou Gruppens årsrapport. Der 
udover søges inspiration i beretninger fra Danmarks Statistik samt udgivelser fra branchefor 
eninger. 

3.2 Del2 

Anden del af opgaven angår et potentielt "exit" fra Skou Gruppen og fokus vil være på salgs 
modningstiltag i denne forbindelse. Når der tales om exit, vil der normalt være tale om en pri 
vate equity fonds salg (eller lignende foranstaltning) af et selskab. Det vil derfor muligvis 
være misvisende at tale om et exit, hvor der er tale om en virksomhed, som stadig er på stif 
terens hænder. Denne definition vil dog ikke blive yderligere forfulgt i denne sammenhæng. 

Del 2 vil bestå af en fælles redegørende og analyserende del, som finder anvendelse på alle 
de forskellige salgsmodningstiltag. Således vil der blive taget udgangspunkt i et generelt af 
snit om salgsmodning. Begrebet salgsmodning diskuteres, hvorunder der analyseres enkelte 
områderes potentielle værdi for Skou Gruppen ved et exit. 

Derudover vil del 2 bestå af et redegørende afsnit, hvori der beskrives og redegøres for 
nogle af de teoretiske overvejelser, der kan lægge til grund for en beslutning om en salgs 
modningsproces. Herunder vil det blive beskrevet, hvilke elementer i værdiansættelsen, der 
er påvirkelige på baggrund af salgsmodning tiltag. 

3.2.1 Analyse/diskussion 
På baggrund af den indledende teoretiske redegørelse, skal effekten af de forskellige salgs 
modningstiltag overføres til Skou Gruppen. Ved denne analyse og diskussion, vil der for 
hvert emne blive inddraget elementer fra Del 1, i det omfang det synes relevant for diskussio 
nen. Analysen og diskussionen for hvert delemne skal søge at komme til en konklusion, 
hvoraf skal fremgå, hvilken potentiel effekt et givent salgsmodningstiltag kan have for Skou 
Gruppen samt dennes aktionærer. 

3.3 Afgrænsning 
Ved udarbejdelsen af denne opgave vil der ikke dybdegående blive belyst, hvilken værdi for 
skellige købere af Skou Gruppen potentielt vil kunne bibringe. Fokus vil alene befinde sig på, 
hvilke salgsmodningstiltag der kan være relevant for en virksomhed som Skou Gruppen. Dog 
vil der, hvor det findes relevant, blive inddraget eksempler på, hvilke tiltag forskellige købere 
kunne lægge vægt på i en købsproces. 

Skou Gruppen har en række minoritetsposter i flere selskaber. Af den grund burde der umid 
delbart foretages en korrektion i værdiansættelsen for disse minoritetsbesiddelser. Eftersom 
disse poster er kommet i løbet af det år, hvor værdiansættelsens data stammer fra, sammen 
holdt med den yderst beskedne omsætning disse har genereret, vil der ikke blive foretaget 
en særskilt korrektion for disse besiddelser. 
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De senere år har Skou Gruppen deltaget i en række projektbyggerier, hvor der opkøbes ube 
byggede tagrumsarealer og opfører nye beboelsesejendomme. Af den grund vil en andel af 
Skou Gruppens omkostninger angå disse projekter, hvor der endnu ikke er kommet et cash 
flow. Dette kunne potentielt skabe noget støj i reformuleringen af regnskaberne, eftersom det 
ikke er gennemskueligt, i hvilket omfang der er blevet afholdt omkostninger til disse projekter. 
Da det ikke umiddelbart er gennemsigtigt, hvordan omkostningerne skal allokeres, samt hvil 
ken omkostning der hidrører fra netop disse projektbyggerier, vil der ikke i opgaven blive ta 
get hensyn til disse omkostninger. Disse vil således blot blive indregnet som den del af de 
almindelige driftsomkostninger. 

Opgaven tager i sin helhed ikke højde for skatteoptimeringsovervejelser. Således vil der mu 
ligvis være skattemæssige optimeringsmuligheder, som eventuelt kan have en indvirkning på 
værdien af Skou Gruppen. Sådanne skattemæssige optimeringsmuligheder vil selvsagt 
indgå som en del af overvejelserne omkring salgsmodning som helhed, herunder valg af exit 
strategi. Denne mulighed skal dog blot nævnes her, og vil efterfølgende ikke blive forfulgt 
yderligere. 

I det hele vilopgavens omfang fremgå af oversigten i indholdsfortegnelsen. Overskrifterne vil 
dække de emner, der vil blive behandlet. Opgaven lægger givetvis flere steder op til, at yder 
ligere emner kan forfølges. På trods af dette, er det ikke hensigten med opgaven at give en 
dybdegående gennemgang af alle emner der beskrives. Hensigten er således at skabe et 
overblik over, hvilken værdi der umiddelbart kan skabes ved forskellige salgsmodningstiltag. 
Der vil af den grund ikke i indgående omfang blive beskrevet, hvorledes det skal søges at 
implementere de forskellige tiltag i organisationen. 
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4. STRATEGI 

4.1 Tilbageblik 
Strategien for Skou Gruppen har siden stiftelsen ændret sig markant. Som beskrevet ovenfor 
i introduktionen har Skou Gruppen flyttet sig fra at fungere primært som underentreprenør, til 
i højere grad selv at agere som enten hoved- eller totalentreprenør. Således har fokus på på 
tagne opgaver ændret sig væsentligt fra stiftelsen til i dag. 

Vejen mod at være i stand til at påtage sig større hoved- og totalentrepriseopgaver har dels 
været præget af en markant organisk vækst, men også i høj grad gennem virksomhedsop 
køb. 

Skou Gruppens kerneforretning bestod fra stiftelsen udelukkende af levering af tømrerentre 
priseydelser. Til levering af totalentrepriseydelser eller hovedentrepriseydelser, har Skou 
Gruppen erfaret, at det kan være lønsomt, selv at levere flere forskellige yderligere hånd 
værksydelser. Af den grund har Skou Gruppen foretaget opkøb af en række virksomheder, 
der alle har været specialiseret inden for et andet håndværksmæssigt forretningsområde. 
Der er foretaget opkøb af en elektrikervirksomhed, en murervirksomhed, et snedkeri og en 
glarmester. Alle disse opkøb har således gjort at Skou Gruppen, foruden at forøge sin om 
sætning, også er blevet i stand til at løfte en anden type opgaver, end hvad tilfældet var for 
en mindre entreprenørvirksomhed. 

Foruden opkøb at virksomheder der leverer forskelligartede ydelser, har Skou Gruppen også 
foretaget opkøb af lignende virksomheder. Skou Gruppen har foretaget opkøb af direkte kon 
kurrenter, hvorved Skou Gruppens omsætning er forøget væsentligt over tid. 

Konkurrencesituationen har siden stiftelsen været præget af forskellige faktorer. Under fi 
nanskrisen og i tiden herefter, er mange mindre håndværksvirksomheder blevet taget under 
konkursbehandling. Som en del af konkursbehandlingen, har de tilbageværende håndværks 
virksomheder købt aktiver ud af konkursboerne, hvor de tilbageværende virksomheder såle 
des er blevet styrket. Altså har konkurrencesituationen i markedet til dels ændret sig. De 
etablerede aktører er blevet stærkere i tiden efter finanskrisen, hvorimod mange mindre ak 
tører er forsvundet. Således findes der for nuværende en del virksomheder, der antager en 
vis størrelse, som kan løfte store opgaver. Dette vilogså blive beskrevet yderligere nedenfor 
under pkt. 4.3. 

Nedenfor vil der blive analyseret hvilke tendenser, der kan påvirke det marked, som Skou 
Gruppen agerer i. Herunder vil der blive foretaget en analyse af omverdenen, samt en ana 
lyse af konkurrencesituationen i markedet. Begge analyser benyttes til at lave en samlet ana 
lyse af markedssituationen. På baggrund af denne samlede analyse, vil der således blive an 
givet en række punkter, som bør have en vis effekt ved budgettering af Skou Gruppens frem 
tidige regnskab. 
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4.2 Omverdenen' 

4.2.1 Politiske faktorer 
For håndværksindustrien har der været særlig fokus på forbrugernes mulighed for at fra 
drage omkostninger til håndværksydeiser. I de senere år har reglerne for de såkaldte hånd 
værksfradrag ændret sig til at kunne blive benyttet i forskellige afskygninger. Håndværkerfra 
dragene har dog kun mindre betydning for en virksomhed med en størrelse som Skou Grup 
pen. Efterspørgslen på de ydelser som Skou Gruppen tilbyder styres som udgangspunk ikke 
af forbrugernes mulighed for at fradrage omkostninger til håndværksydeiser. Kunderne er 
kun sjældent private forbrugere, hvorfor der ikke kan påstås en egentlig påvirkning på Skou 
Gruppen af disse regler. 

Foruden reglerne om håndværkerfradrag spiller reglerne om offentlige kunders pligt til at 
konkurrenceudsætte deres behov for eksempelvis entreprenørydelser ved at gennemføre et 
offentligt udbud, en større rolle. Således skaloffentlige kunder benytte sig af fremgangsmå 
den i udbudsloven", når der indkøbes ydelser af en vis størrelse. Loven følger implemente 
ring af et EU-direktiv, der således søger at ensarte proceduren i hele Europa for offentlige 
institutioners indkøb af ydelser. Eftersom Skou Gruppen og andre entreprenørvirksomheder 
af samme størrelse har en væsentlig del af sin omsætning hos netop offentlige kunder, spil 
ler politisk indflydelse på dette område et væsentligt risikomoment. Ønskes det fra politisk 
hold eksempelvis at større virksomheder skallevere en større del af de efterspurgte entrepri 
seydelser til offentlige virksomheder, ville det have en mærkbar effekt på Skou Gruppens 
omsætning. Omvendt ville det muligvis også have en vis effekt på omsætningen hos Skou 
Gruppen i det tilfælde, hvor der søgtes at fordele alle efterspurgte entrepriseydelser således 
at også mindre entreprenørvirksomheder skulle have mulighed for at give tilbud på en del af 
en opgave. Der er dog for nuværende ikke meget der tyder på en udvikling i hverken den 
ene eller den anden retning jf. dog straks nedenfor. 

I 2017 fremkom Konkurrence- og Forbrugerstyreisen med et udkast til en vejledning for kon 
sortiesamarbejder3. Af denne vejledning fremgår, at hvor en virksomhed er i stand til selv at 
varetage alle aspekter af eksempelvis en entreprenøropgave, er det ikke tilladt at byde i for 
ening (i et konsortium) med en anden entreprenør. Således er Skou Gruppen som udgangs 
punkt afskåret fra at byde i forening med en konkurrent på en opgave hvor der skal leveres 
tømrerentreprise- samt murerentrepriseydelser. Hvis Skou Gruppen i dette tilfælde søgte at 
levere tømrerentreprisen og konkurrenten søgte at levere murerentreprisen, ville udgangs 
punktet være, at Skou Gruppen og konkurrenten forbrød sig på konkurrenceloven ved at af 
tale priser med en konkurrent som led i deltagelse i et offentlig udbud. 

, Omverdensanalysen tager sit udgangspunkt i PEST analyse teorien. Udgangspunktet tages således i en analyse af de makroøkonomiske miljø med fokus på særligt (i) politiske faktorer, 

(ii) økonomiske faktorer, (iii) sociokulturelle faktorer, og (iv) teknologiske faktorer. Undertiden tilføjes EULE til analysemodellen, hvor også miljømæssige og juridiske faktorer analyseres. 

Oisse vil imidlertid blive inddraget i rimeligt omfang under analysen af de traditionelle elementer i PEST analysen. 

2 Lov nr. 1564 af 15. december 2015, Udbudsloven. 

3 Konsortiesamarbejde i tornolo til konkurrenceloven, Vejledning, 2017, link: https:/Iwww.kfst.dklmedia/46392/udkast-til-vejledning-om-konsortiesamarbejde-i-forhold-til-konkurrenæloven- 

juni-2017.pdf 
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Den beskrevne udvikling i retstilstanden medfører en vis usikkerhed for virksomheder som 
eksempelvis Skou Gruppen. Ultimative vil det føre til en forringet ressourceudnyttelse i et 
samfundsøkonomisk perspektiv, hvor det for Skou Gruppen muligvis vil føre til færre opgaver 
men af større omfang. Udviklingen betyder dog også, at priserne for entrepriseydelser vil 
stige eftersom risikoen for at påtage sig en opgave alt andet lige vil stige, hvis man påtager 
sig den fulde opgave og ikke blot en del. Effekten for Skou Gruppen er vanskelig at spå om 
og afhænger af den risikoprofil som de enkelte opgaver har. Udviklingen i retstilstanden kan 
således både føre til en øget indtjening lige som det kan føre til et fald i omsætningen. Mulig 
vis kan der ske en forøgelse af indtjeningen samt et fald i omsætningen samtidigt. Den bud 
getterede effekt vil blive beskrevet nedenfor under pkt. 5.3. 

4.2.2 Økonomiske faktorer 
Udviklingen i renten har naturligvis en effekt på entreprenørbranchen. Effekten er afledt af 
den effekt som findes generelt i samfundet når renten ændres. Den lave rente som har været 
gældende i økonomien i mange år har omsider medført det opsving i økonomien som den 
var tiltænkt. Dette har medført en fremgang i omsætning hos mange entreprenørvirksomhe 
der. 

Når der er vækst i samfundet, vil der blive efterspurgt flere entrepriseydelser, hvilket vil 
kunne måles på omsætningen i en virksomhed som Skou Gruppen. 

Den lave, og endda til tider negative rente på indlån hos bankerne, har medført, at Skou 
Gruppen har været tvunget til at investere sin frie likvider i emner, som ligger uden for Skou 
Gruppens kernedriftsområde. Således har Skou Gruppen selv investeret i en række ejen 
domsprojekter, som en art ny gren af virksomheden. Denne investeringsmodel har været 
kendetegnende for flere aktører i branchen, som har foretaget investeringer, som afviger fra 
virksomhedernes sædvanelige drift. 

4.2.3 Sociale tendenser 

En social tendens er et øget fokus på grønt og bæredygtigt byggeri. Dette fokus er dog for 
nuværende rettet mod producenterne af materialer samt arkitekterne. Således efterspørges 
der i højere grad materialer, der i det hele bidrager positivt til den grønne omstilling samt øn 
sket om at bygge bæredygtigt. Ligeledes efterspørges der hos arkitekterne byggerier som 
tegnes med et øget fokus på netop bæredygtighed. 

Efterspørgslen på den grønne omstilling samt det bæredygtige byggeri ligger således for nu 
værende andre steder i værdikæden end de områder, hvor Skou Gruppen er aktiv. Selve 
håndværksydeisen har endnu ikke været underlagt en grøn omstilling eller et øget fokus på 
bæredygtighed, hvilket også umiddelbart synes fjernt. Dette fokus på bæredygtighed og grøn 
omstilling vil dermed i første række blot indgå som en del af markedsføringsstrategien hos 
entreprenørvirksomhederne. Dermed ikke sagt, at entreprenørvirksomhederne ikke vil kunne 
udnytte muligheden med det grønne fokus til at investere i netop produktion af bæredygtige 
materialer, jf. også pkt. 4.2.2 om placeringen af frie likvider. 
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Et væsentligt fokuspunkt for entreprenørvirksomheder er en tendens til højere efterspørgsel 
på kvalitet. Ved kvalitet forstås herved brugen af materialer af høj kvalitet, brugen af velud 
dannede håndværkere samt byggeriledelse af høj kvalitet. Dette fokus på kvalitet kan indgå 
som en væsentlig del af den leverede entreprenørydelse, og kan derigennem skabe øget 
værdi for forbrugeren. Af den grund vil det være oplagt for entreprenørvirksomheder at inve 
stere i udviklingen af medarbejdere således at der er mulighed for at levere den høje kvalitet 
som i stigende grad efterspørges. 

4.2.4 Teknologisk udvikling 

Gennem tiden har den teknologiske udvikling spillet en fremtrædende rolle i entreprenør 
branchen. Fra udelukkende at benytte hånddrevne værktøjer til brug af elektriske maskiner. 
Fra udelukkende at benytte mursten til nu at støbe i beton. Samt fra at have en opbygning af 
medarbejdere, hvor chefen som de øvrige medarbejdere var uddannet håndværker til at 
have en organisation, hvor opbygningen minder om andre professionelle virksomheder. Så 
ledes er der sket en teknologisk udvikling i måden hvorpå der bruges værktøj, valget af ma 
terialer samt organisationsstrukturen. 

Særligt brugen af værktøjer har en direkte effekt på en virksomhed som Skou Gruppen. Valg 
af det rette værktøj samt byggemetode kan optimere en byggeproces og være omkostnings 
besparende. 

Fra overgangen fra hånddrevne værktøjer til elektriske værktøjer spås det næste store skridt 
at ske ved overgangen fra menneskearbejdskraft til robotarbejdskraft. Der findes således al 
lerede prototyper på murerrobotter, hvor opgaven programmeres direkte i robotten, hvorefter 
der kan arbejdes i døgndrift med at lægge mursten som foreskrevet i projektet. Sådan robot 
teknologi må nødvendigvis antages at blive en del af de gængse værktøjer for en entrepre 
nørvirksomhed i nær fremtid. Dette vil potentielt have en omkostningsbesparende virkning for 
entreprenørvirksomhederne, hvor særligt personaleomkostningen vil blive påvirket. Robotter, 
der kan erstatte mere specialiserede tømrersvende og andre håndværkere, synes dog ikke 
at være umiddelbart forestående. Men en sådan udskiftning må påregnes i dette århundrede. 

4.3 Konkurrencesltuationen" 

4.3.1 Direkte konkurrenter 

Som beskrevet ovenfor under pkt. 4.1, er der sket en foreløbig konsolidering i markedet for 
entrepriseydelser. Således er der siden finanskrisen sket en udskillelse af mindre entrepre 
nørvirksomheder. Denne udskillelse er sket til fordel for de mellemstore virksomheder, der 
har nydt en styrkelse i tiden efter finanskrisen, hvor virksomhederne således er blevet mere 
modstandsdygtige og bedre etableret i markedet. 

4 Analysen af konkurrencesituationen tager sit udgangspunkt i teorien som udviklet af Michael E. Porter om "Porters Five Forces" Udgangspunktet tages således i konkurrencesituationen 

i markedet, hvor der undersøges (i) kundernes og leverandørernes forhandlingsmagt, (ii) truslen fra nye aktører, samt (iii) truslen fra substituerende produkter eller ydelser. I nærværende 

afsnit er analysen tilpasset entreprisebranchen, hvor kun relevante områder beskrives. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 201& 2015 

3 Bygge og anlæg 
Firmaer (antal) 3602' JJ IJ5 JI588 31575 31300 30707 31282 31197 
Futcttdsansatte Iantatl 161695 126898 115622 118160 11909.4 118301 121 J07 126005 

(Kilde: Danmarks Statisti0) 

Den foreløbige konsolidering, hvor de mellemstore virksomheder har styrket sin position, har 
medført, at der nu findes en række entreprenørvirksomheder, som ikke hver i sær vil være i 
stand til at konkurrere med de store aktører i markedet. Samlet vil virksomhederne dog have 
en vis mulighed for at konkurrere mod de store veletablerede aktører, ved at byde på de helt 
store opgaver. 

Som en stilhed før stormen, ses en række virksomheder nu, som potentielt i fælleskab vil 
være i stand til at udfordre de store entreprenørvirksomheder, men som endnu agerer hver 
for sig. 

4.3.2 Kundernes forhandlingsmagt 

Kundernes forhandlingsmagt afhænger som udgangspunkt af størrelsen på og kompleksite 
ten af opgaven, der søges løst. Således vil kundens forhandlingsmagt ved opgaver der kræ 
ver en høj grad af fagekspertise være formindsket i forhold til forhandlingsmagten ved opga 
ver der kræver en gennemsnitlig grad af fagekspertise. Dette følger naturligvis at den grund 
læggende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, hvor et lille udbud og en høj pris vil 
medføre en høj pris og vice versa. 

I det markedssegment, hvor Skou Gruppen for nuværende agerer, er kundernes forhandling 
smagt relativt høj. Der findes således, trods alt, en lang række aktører, der har samme stør 
relse samt kompetencer. Af den grund må kundernes forhandlingsmagt i dette segment være 
relativt høj. 

Det er dog også nødvendigt i denne sammenhæng at have fokus på de offentlige kunder. 
Disse offentlige kunder bidrager med en ikke uvæsentlig del af den totale efterspørgsel på 
entrepriseydelser. Offentlige kunder er som bekendt underlagt rigide og komplicerede regler 
for deres efterspørgsel af varer og serviceydelser'. Udbudsloven fastsætter faste fremgangs 
måder og principper for, hvordan offentlige kunder skal foretage deres indkøb. Udarbejdelse 
af komplicerede regler skaber i sig selv en niche, hvor virksomheder med særlig indblik og 
indsigt i efterlevelsen af disse regler, kan skabe en konkurrencefordel. Viden om disse offent 
lige udbudsregler kan altså i sig selv skabe en værdi for virksomheden. 

4.3.3 Leverandørers forhandlingsmagt 

Leverandørerne spiller en væsentlig og meget vigtig rolle i Skou Gruppens forretning. Såle 
des udgør omkostninger tilleverandører ved indkøb af materialer mv. i omegnen af 75% af 
Skou Gruppens nettoomsætning. Leverandørerne agerer dog også i et marked, hvor der er 

5 https:/Iwww.dst.dklda/Statistiklemner/erhvervslivet-oaa.tvaers/virksomheder.genereltlfirmastatistik 

6 Som i øvrigt beskrevet ovenfor under pkt. 4.2.1. 
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høj konkurrenceintensitet. Af den grund har den enkelte leverandør ikke umiddelbart en høj 
forhandlingsmagt. Skou Gruppen vil således være i stand til at skifte store dele af sit indkøb 
fra en leverandør til en anden uden store omkostninger forbundet hermed. 

Dog skal det i sammenhæng med ovenstående tilføjes, at der givet findes enkelte specialise 
rede leverandører, hvorfra der kan købes særlige produkter. Disse leverandører udgør dog 
kun en ubetydelig del af de totale omkostninger til leverandører, hvorfor disse ikke vil have 
en væsentlig indflydelse på Skou Gruppens totale omkostninger til leverandører og råvarer. 

4.3.4 Adgangsbarrierer 
Som det kan udledes af ovenstående, kan markedet for entrepriseydelser bedst betragtes 
som kraftigt opdelt mellem små, mellemstore og store virksomheder. Som det i øvrigt gælder 
for mange andre industrier, ligger de små aktører ikke et egentligt konkurrencepres på de 
store virksomheder. Mellemstore virksomheder påtager sig rollen som udfordrer til både 
små- og store virksomheder. Hvor både store virksomheder vil udføre opgaver, der er uden 
for de mellemstore virksomheders rækkevidde, hvor små virksomheder udfører opgaver, der 
er uden for mellemstore virksomheders interessefelt. 

Som det i øvrigt også er tilfældet for mange andre industrier, stiger adgangsbarriererne i takt 
med at størrelsen på opgaverne stiger. At træde ind på et marked, hvor der skal løftes opga 
ver, som normalt vil skulle løftes at større virksomheder, kræver således væsentlige investe 
ringer i materiel, personale og know-how. 

4.4 Vækst 
Skou Gruppen har en klar strategi om vækst, hvilket også har været evident gennem de se 
nere år, hvor Skou Gruppen har været gennem væsentlig vækstudvikling. Det er en del af 
Skou Gruppens strategi at fortsætte væksten i selskabet. 

Væksten i Skou Gruppen har gennem de seneste fem år, været relativt høj. Som det fremgår 
nedenfor under pkt. 5.2.2 er væksten det seneste år alene over 30%. Det er dog ikke ambiti 
onen for Skou Gruppen at fortsætte en sådan vækst. Vækst ambitionerne for Skou Gruppen 
er mere afbalancerede og angår derfor i stedet en strategi om at øge omsætningen med ca. 
150% over en 10 årig periode og dermed opnå en omsætning på mere end en milliard. 

En sådan ambition om vækst kræver en solid strategiplan for at være realistisk. Skou Grup 
pens strategiplan består dels af en strategi for den organiske vækst, samt en strategi for virk 
somhedsopkøb jf. straks nedenfor under punkterne 4.4.1 og 4.4.2. 

4.4.1 Organisk vækst 
Den hidtidige vækst i Skou Gruppen har været præget af både organisk vækst samt vækst 
som følge af virksomhedsopkøb. I de seneste fem år, har der dog ikke været tale om opkøb 
af virksomheder, hvorfor denne vækst primært er sket organisk. 

SAGSNR. DHH DHH/DHH DOK. NR. 51400195·1 SIDE17 



Organisk vækst i Skou Gruppen skal fremadrettet primært opnås ved markedspenetration af 
de nuværende markeder. Skou Gruppen skal således søge at øge sin markedsandel i sit nu 
værende marked, for dermed at skabe en vækst i omsætningen. En markedspenetration 
sker dog ikke uden der aktivt søges at følge denne strategi. Dette kan for Skou Gruppens 
vedkomne være ved at udnytte den viden som selskabet har om deltagelse i offentlige ud 
bud. På den måde vil Skou Gruppen stadigt kunne deltage i flere offentlige udbud, og tilmed 
vinde sagerne. Denne strategi om specialisering i udbudsprocesser, kan have utrolig høj 
værdi for Skou Gruppen, eftersom selve investeringen blot består i oparbejdet viden hos til 
budsberegnerne i Skou Gruppen. Der er således ikke behov for at sænke priserne på ydel 
serne, som ellers ville have en mærkbar effekt på Skou Gruppens rentabilitet. Ved at benytte 
sig af strategien om udbudsprocesoptimering, vil Skou Gruppen kunne øge sin markedsan 
del på et af sine vigtigste nuværende markeder, uden at gå på kompromis med rentabiliteten. 

Skou Gruppen har ikke nogen umiddelbar ambition om at øge væksten ved at søge ind på 
nye markeder. Dette er dog blot en sandhed med modifikationer. Skou Gruppen har for nu 
værende involveret sig i en række ejendomsudviklingsprojekter, hvor Skou Gruppen selvejer 
og udfører entreprisearbejderne. Disse ejendomsudviklingsprojekter kan potentielt udvikle 
sig til en rentabel indtægtskilde for Skou Gruppen. Eftersom disse for nuværende ikke anta 
ges som en del af kernedriften i Skou Gruppen. Vil effekten og værdien af disse projekter 
ikke blive medregnet i budgettet. Af den grund budgetteres udelukkende en omsætnings 
vækst baseret på markedspenetration og opkøb som beskrevet strakt nedenfor under pkt. 
4.4.2. 

4.4.2 Opkøb 
En ikke organisk vækststrategi består for Skou Gruppen i opkøb af konkurrerende virksom 
heder. Som beskrevet ovenfor, har Skou Gruppen gennem sin levetid foretaget opkøb af en 
række konkurrerende virksomheder, der alle er blevet en integreret del af Skou Gruppen. 

Opkøbene har primært været foretaget med henblik på at imødegå en strategi om at trænge 
ind på nye markeder. Således er der opkøbt virksomheder, der alle har besiddet en række 
specialer, som hidtil ikke var inde for Skou Gruppens forretningsområde. Således har opkø 
bene medvirket til, at Skou Gruppen har været i stand til at påtage sig opgaver på andre mar 
keder end blot tømrerentreprisemarkedet. 

Fremtidige opkøb bør dog ikke være fokuseret på virksomheder, der er aktive på andre mar 
keder end Skou Gruppen. I stedet ønsker Skou Gruppen at fokusere på virksomheder, der 
alle er aktive på samme markeder som Skou Gruppen. Sådanne opkøb vil dermed medvirke 
til en vækst i omsætningen hos Skou Gruppen. 

Ved at opkøbe virksomheder, der alle er aktive på samme markeder for Skou Gruppen, øn 
sker Skou Gruppen at holde integrationsomkostningerne nede. Hvor der, simplificeret frem 
stillet, alene skal indføres nye projekter i ordrebogen samt oprettes nye ansatte i lønnings 
kartoteket, bør omkostningerne til integration være lavere. 
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Et væsentligt aktive ved opkøb af konkurrerende virksomheder er tiltrækningen af nøglemed 
arbejdere. Skou Gruppen har stor fokus på at ansætte de rette folk som alle kan være med til 
at forfølge Skou Gruppens vækststrategi. Dermed skalopkøbene af konkurrerende virksom 
heder oven i muligheden for øget vækst også sikre, at Skou Gruppen tiltrækker og fastholder 
kvalificeret arbejdskraft. 

4.5 Styrker og svagheder samt muligheder og trusler 

Håndværksindustriens umiddelbare rygte giver indtryk af, at der er en stor risiko behæftet 
ved udsving i økonomien. Altså synes håndværksvirksomheder generelt at være følsomme 
for udsving i konjunkturen. Dette bør således være en faktor, der bør indgå ved budgetterin 
gen af Skou Gruppens fremtidige indtjening. Dog bør det samtidig erindres, at Skou Gruppen 
servicerer en række offentlige kunder. Disse kunders efterspørgsel følger ikke i lige så høj 
grad konjunkturerne, som tilfældet er for private kunder. Af den grund vil Skou Gruppen ikke 
være eksponeret for udsving i konjunkturerne i lige så høj grad som andre virksomheder i 
håndværksbranchen. 

En styrke, som Skou Gruppen bør indregne i sit budget, er muligheden for fremtidigt at opti 
mere den administrative del af Skou Gruppen ved brug af automatiserede processer og ro 
botteknologi. Således vil der fremadrettet opstå en mulighed for at udskifte en række admini 
strative funktioner med computerteknologi. Denne mulighed kunne potentielt nedbringe Skou 
Gruppens omkostninger uden umiddelbart at fordre et behov for indgående investeringer. 

En anden styrke for Skou Gruppen befinder sig i, at Skou Gruppen vil være i stand til at for 
handle bedre indkøbspriser hos sine leverandører i takt med at virksomheden vokser. Der 
med vil der blive indkøbt flere varer, som vil kunne indkøbes til en bedre pris end hvad tilfæl 
det er for en virksomheden der indkøber mindre volumener. Denne leverandøromkostning 
bør af den grund også indregnes i et budget for Skou Gruppen, således at der i takt med 
væksten i Skou Gruppen sker et fald i leverandør og materialeomkostningerne. 
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5. VÆRDIANSÆTTELSE 

5.1 Reformulering 
Essentielt for en troværdig værdiansættelse er en reformulering af regnskabet for den virk 
somhed, der ønskes værdiansat. Reformuleringen skal forsøge at udjævne eventuelle ure 
gelmæssigheder7, der har været i løbet af den analyserede periode. Ligeledes er den for 
nemmeste opgave for reformuleringen at opdele virksomhedens aktiviteter i en del hørende 
til virksomhedens drift, samt en del hørende til virksomhedens finansiering. 

De reformulerede opgørelser laves til analysebrug som beskrevet nedenfor under pkt. 5.2. 
Samtidig skal de reformulerede opgørelser også benyttes til den fremtidige budgettering. 
Altså skalopgørelserne danne grundlag for det fremtidige budget, der skal ansætte værdien 
af virksomheden. Det er derfor af væsentlig betydning for den senere konkluderede værdi af 
Skou Gruppen, at reformuleringen, og følgelig nøgletalsanalysen, udføres korrekt. Selv små 
udsving kan få en ikke uvæsentlig indflydelse på værdien. 

Den analyserede periode er udvalgt til at angå årsregnskaberne for 2013 - 2017. Perioden er 
udvalgt blandt andet på baggrund af en vis kontinuitet i årsrapporteringen, herunder forstået 
at regnskabstallene i denne periode har fulgt en noget nær ligefrem udvikling. Samtidig er 
årene valgt for perioden, hvor de største dele af effekten fra finanskrisen er aftaget. 

5.1.1 Resultatopgørelse 

Nedenfor vil blive beskrevet og diskuteret reformulering af enkelte poster i resultatopgørel 
sen. Tilgangen til reformuleringen af resultatopgørelsen er som en almindelig aktieanalyti 
kers; ved gennemgang af årsrapporterne for Skou Gruppen. 

Som gældende for hele reformuleringen er årsagen til reformulering af resultatopgørelsen at 
udjævne eventuelle uligheder eller forstyrrende elementer i regnskabet, samt at opdele virk 
somhedens indtjening i drift og finansiering. Dette gøre ved at opdele posterne i resultatop 
gørelsen i driftsoverskud og netto finansielle omkostningerS. 

7 Ole Sørensen taler underviden om at "ljerne elfer mindske eventuelt regnskabsmæssig stø]'. Se. Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave, 

s.203. 

• Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - En praktisk tilgang, 5. udg. 2005, s. 217 
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Resultat før skat 

428.242.741 kr. 326.495.000 kr. 268.619.000 kr. 181.834.000 kr. 241.778.000 kr. 
-319.511.769 kr. -241.928.347 kr. - 190.890.892 kr. - 121.245.000 kr. - 180.470.000 kr. 
- 10.977.950 kr. 9.930.844 kr. - 9.647.000 kr. 9.348.785 kr. 8.341.585 kr. 

97.753022 kr. 74.635.809 kr. 68.081.108 kr. 51.240.215 kr. 52.966.415 kr. 

- 63 024 826 kr. - 54.310.185 kr. 51.517.679 kr. 44.479.000 kr. 45.270.742 kr. 
- 2.200.094 kr. - 1.840.802 kr. 1.318.843 kr. 1.522.000 kr. - 1.656.374 kr. 

32.528.102 kr. 18.484.822 kr. 15.244.586 kr. 5.239.215 kr. 6.039.299 kr. 

268.395 kr. 64.502 kr. 35.576 kr. 314.799 kr. 45.073 kr. 
390.822 kr. - 217.429 kr. 179.096 kr. - 34.213 kr. 127.488 kr. 

32.405.675 kr. 18.331.895 kr. 15.101.066 kr. 5.519.801 kr. 5.956.884 kr. 

7.161.775 kr. - 4.047.910 kr. 3.424.885 kr. 1.330.932 kr. 1 008.663 kr. 

25.243.900 kr. 14.283.985 kr. 11.676.181 kr. 4.188.869 kr. 4.948.221 kr. 

Nettoomsætning 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 
Andre eksterne omkostninger 

Bruttoresultat 

Personaleomkostninger 
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 

Driftsresultat 

Andre finansielle indtægter 
Øvrige finansielle omkostninger 

Skat af årets resultat 

kets resultat 

Lige ovenfor er indsat resultatopgørelsen som den fremgår i årsregnskaberne for årene 2013 
- 2017. Af denne opgørelse er posterne udregnet, så de følger kravene hertil som de findes i 
årsregnskabsloven. 

Nettoomsætning 428.242.741 kr. 326.495.000 kr. 268.619.000 kr. 181.834.000 kr. 241.778.000 kr. 
Direkte omkostninger -319.511.769 kr. - 241.928.347 kr. - 190.890.892 kr. - 121.245.000 kr. -180.470.000 kr. 
Bruttofortjeneste 108.730.972 kr. 84.566.653 kr. 77.728.108 kr. 60.589.000 kr. 61.308.000 kr. 

Andre eksterne omkostninger - 10.977.950 kr. - 9.930.844 kr. - 9.647.000 kr. - 9.348.785 kr. - 8.341.585 kr. 
Personaleom kostninger - 63.024.826 kr. - 54.310.185 kr. - 51.517.679 kr. - 44.479.000 kr. - 45.270.742 kr. 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 34.728.196 kr. 20.325.624 kr. 16.563.429 kr. 6.761.215 kr. 7.695.673 kr. 

Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver - 2.200.094 kr. - 1.840.802 kr. - 1.318.843 kr. - 1.522.000 kr. - 1.656.374 kr. 

Resultat af primær drift før skat (EBIT) 32.528.102 kr. 18.484.822 kr. 15.244.586 kr. 5.239.215 kr. 6.039.299 kr. 

Skat af primær drift - 8.124.374 kr. - 4.611.648 kr. - 3.802.177 kr. - 1.327.340 kr. - 1.504.674 kr. 

Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 24.403.728 kr. 13.873.174 kr. 11.442.410 kr. 3.911.875 kr. 4.534.625 kr.1 

Lige ovenfor findes den reformulerede resultatopgørelse. Generelt for Skou Gruppens regn 
skaber er, at meget få informationer kan findes i regnskaberne. Noterne giver ikke meget vej 
ledning om indholdet af de enkelte poster. For størstedelen af dataene er det nødvendigt at 
forlade sig på, at der ikke er indeholdt ekstraordinære posteringer, som ellers vil give et for 
tegnet billede af værdien. Der er dog foretaget en enkelt ompostering for så vidt angår andre 
finansielle indtægter samt øvrige finansielle omkostninger, som beskrevet straks nedenfor 
under pkt. 5.1.1.1. Ligeledes er der foretaget en skatteallokering, således at effekten af skat 
teskjoidet bliver korrigeret. Dette beskrives nedenfor under pkt. 5.1.1.2. 

5.1.1.1 Finansielle poster 
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De finansielle poster kan i teorien indeholde en lang række forskellige omkostninger og ind 
tægter. Eksempelvis kan de finansielle poster indeholde betalte og modtagne morarenter og 
almindelige renteomkostninger og indtægter mv. En del af disse omkostninger og indtægter 
kan for så vidt godt tænkes at henhøre under driften, hvorfor det ikke umiddelbart vil være 
korrekt at allokere hele posten til finansieringen. Disse poster behandles dog som oftest un 
der finansieringen som helhed, da det typisk er vanskeligt at opdele posterne grundet mang 
lende information i årsrapporten. Som et andet væsentligt argument taler, at de fleste beslut 
ninger vedrørende netop de finansielle poster træffes fra finansfunktionen i virksomheden, og 
er dermed uden direkte indvirkning eller under påvirkning fra driften i virksomheden. I denne 
sammenhæng vilogså hele den finansielle post blive ført under Skou Gruppens finansie 
ring.9 

5.1.1.2 Skatteallokering 
Af den officielle årsrapportering fremgår blot en enkelt postering, der angår skattebetalingen. 
Af denne fremgår således en postering, som er fælles for både drift og finansieringen. Skat 
ten skal således allokeres til de korrekte regnskabsposter for at få disse på efterskat basis. 
Særlig interessant er skatteallokeringen i relation til NOPAT som netop er driftsoverskuddet 
korrigeret for skat. 

Som udgangspunkt kan skatteallokeringen ske efter følgende model: 

Skattefordel = Netto finansielle omkostninger * Selskabsskatteprocent 

Skattefordelen skal efterfølgende allokeres til driftsoverskuddet således at der tages højde 
for Skou Gruppens driftsoverskud på en gældfri basis. 

Skat på driftsoverskud = Rapporteret skatteomkostning + Skattefordel 

Herefter kan den effektive skat på driftsoverskuddet beregnes ved at dividere skatten med 
driftsoverskuddet. Beregningen vil se ud som følger for året 2017: 

Effektiv skatteorocent 24,98% 24,95% 24,94% 25,33% 24,91% 

Resultat af primær drift før skat (EBIT) 
Skat af primær drift 

32.528.102 kr. 18.484.822 kr. 15.244.586 kr. 5.239.215 kr. 6.039.299 kr. 
8.124.374 kr. 4.611.648 kr. 3.802.177 kr. 1.327.340 kr. - 1.504.674 kr. 

Skatteallokeringen giver for Skou Gruppens tilfælde en relativt beskeden omfordeling af skat 
tebetalingen. Dette skyldes hovedsageligt den meget lave andel af rentebærende gæld i sel 
skabet, som også beskrevet nedenfor under pkt. 5.1.2 

5.1.2 Balance 

9 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - En praktisk tilgang, 5. udg. 2005, s 226 f. 
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Som for reformuleringen af resultatopgørelsen tages der også for reformulering af balancen 
udgangspunkt i metoden som anvendt af en almindelig aktieanalytiker; ved gennemgang af 
årsrapporterne for Skou Gruppen. Reformuleringen af balancen har som hovedfokus at ad 
skille driftsposteringer fra finansielle posteringer, for derved at være i stand til at lave bereg 
ninger, der alene angår Skou Gruppens drift. 

Opdelingen angår indledningsvist en opdeling i driftsaktiver og finansieringsaktiver samt en 
opdeling i driftsforpligtelser og finansieringsforpligtelser. 

Som beskrevet nedenfor under pkt. 5.1.2.1 er der som udgangspunkt ikke et stort fokus på 
finansieringsaktivitet i Skou Gruppen. Det manglende fokus på finansieringsaktivitet kan skyl 
des flere forskellige faktorer. Som udtalt hovedårsag må antages at være det forhold, at der 
ikke i virksomheden findes de fornødne kompetencer til at varetage og/eller træffe beslutnin 
ger om selskabets gældsættelse. Herunder må det yderligere antages, at der i Skou Grup 
pen ikke umiddelbart findes kompetencer og/eller der aktivt ikke har været fokuseret på opti 
mering af selskabets gældsstruktur. 

Det er således ikke ualmindeligt i en virksomhed som Skou Gruppen at der hersker en aver 
sion mod at optage gæld i virksomheden. Gæld har en negativ betydning hos de fleste, hvor 
for mange mindre virksomheder ønsker helt at undgå at gældsætte sig, med en forventning 
om en stærkere virksomhed til følge. Det er dog heller ikke åbenlyst forkert at benytte denne 
fremgangsmåde ved finansieringen af mindre virksomheder eftersom de personer, der kan 
have en interesse i at handle med Skou Gruppen ligeledes kan være af samme opfattelse af 
gældsætning. Således kan en leverandør der læser regnskabet kun være glad for, at der 
ikke findes nogen nævneværdig gæld i Skou Gruppen, og derfor kan være mere tilbøjelig til 
at give længere kredittider på sine handler med Skou Gruppen. Som det fremgår nedenfor 
under pkt. 5.2, har Skou Gruppen dog en relativt høj gearing i nogle år. Dette synes dog til 
fældighedspræget, og vil i øvrigt blive behandlet yderligere nedenfor. 

Kapitalstrukturen har dog en signifikant betydning for værdiansættelsen. Det skal derfor se 
nere i opgaven undersøges, hvilken betydning en ændring af kapitalstrukturen ville have for 
Skou Gruppen og herunder Skou Gruppens værdi, se pkt. 5.4. 

Lige nedenfor er indsat den reformulerede balance. Som beskrevet ovenfor er der foretaget 
en overordnet opdeling i drift og finansiering. 
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Goodwill 450.000 kr. 937.668 kr. 1.470.972 kr. 2.004.280 kr. 2.542.588 kr. 
Erhvervede rettigheder - kr. - kr. 7.292 kr. 24.792 kr. 42.292 kr. 
Inmaterielle langfristede driftsaktiver 450.000 kr. 937.668 kr. 1.478.264 kr. 2.029.072 kr. 2.584.880 kr. 

Andre anlæg, driftsmatetiel og inventar 5 019.777 kr. 4.331.441 kr. 2.911.254 kr. 1.328.259 kr. 1.790.453 kr. 
Indretning af lejede lokaler 802.475 kr. 908.875 kr. 1.151.239 kr. - kr. - kr. 
Materielle langfristede driftsaktiver 5.822.252 kr. 5.240.316 kr. 4.062.493 kr. 1.328.259 kr. 1.790.453 kr. 

Hensatte forpligtelser - 3.184.596kr. - 2.437.941 kr. - 1.320.186kr. - 2.501.966 kr. - 1.876.347 kr. 
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 300.001 kr. 300.001 kr. 300.001 kr. 300.001 kr. 450.001 kr. 
Kapitalandel i associeret virksomhed 5.555.000 kr. 5.000.000 kr. - kr. - kr. - kr. 
Andre tilgodehavender 861.000 kr. 861.000 kr. 861.000 kr. 861.000 kr. 331.500 kr. 
Andre langfristede driftsaktiver, netto 3.531.405 kr. 3.723.060 kr. - 159.185 kr. - 1.340.965 kr. - 1.094.846 kr. 

ANLÆ GSKAPIT AL. 9.803.657 kr. 9.901.044 kr. 5.381.572 kr. 2.016366 kr. 3.280.487 kr. 

Driftslikviditet 7.719.895 kr. 5.263.387 kr. 4.254.900 kr. 3.197002 kr. 1.481.196 kr. 
Tilgodehavender fra salg 105.838.095 kr. 54.425.839 kr. 62.054.211 kr. 36.045.352 kr. 47.310.163 kr. 
Igangværende arbejder for fremmed regning 21.086.633 kr. 17.821.667 kr. 8.180.864 kr. 9.795.904 kr. 13.346.118 kr. 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.717.142 kr. 7.007.734 kr. - kr. 69.788 kr. 183.514 kr. 
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder 947.327 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 
Andre tilgodehavender 1.691.661 kr. 1.826.419 kr. 953.215 kr. 1719059kr 431.518 kr. 
Periodeafgrænsningsposter 748.529 kr. 678.081 kr. 1.095.307 kr. 447.707 kr. 431.852 kr. 
Varebeholdninger 52.400 kr. 52.400 kr. 52.400 kr. 52.400 kr. 52.400 kr. 
Kortfristede driftsaktiver 139.801.682 kr. 87.075.527 kr. 76.590.897 kr. 51.327.212 kr. 63.236.761 kr. 

Hensættelser til udskudt skat - 15.168.532 kr. - 8.006.757 kr. - 6.046.999 kr. - 3.985.020 kr. - 3.612.920 kr. 
Kortfristet del af langfristet gæld - kr. - kr. - kr. - 57.110 kr. - 96.270 kr. 
I'v1odtagne forudbetalinger - 14.980.365 kr. - 16.120.943 kr. - 17.510.154 kr. - 6.835.240 kr. - 4.144.524 kr. 
Leverandører af varer og tjenesteydelser - 95.436.902 kr. - 40.545.250 kr. - 33.500.778 kr. - 26.718.713 kr. - 35.278.515 kr. 
Gæld til tilknyttede virksomheder - 889.212 kr. - 284.634 kr. - 486.857 kr. - kr. - kr. 
Selskabsskat - kr. - 1.902.807 kr. - 1.120.906 kr. - 958.832 kr. - 1.298.300 kr. 
Kortfristede driftsforpligtelser - 126.475.011 kr. - 66.860.391 kr. - 58.665.694 kr. - 38.554.915 kr. - 44.430.529 kr. 

ARBEJDSKAPIT AL. 13.326.671 kr. 20.215.136 kr. 17.925.203 kr. 12.772.297 kr. 18.806.232 kr. 

NETTO DRIFTSAKTIVER 23.130.328 kr. 30.116.180 kr. 23.306.775 kr. 14.788.663 kr. 22.086.719 kr. 

Likvide beholdninger 30.879.578 kr. 21.053.548 kr. 17.019.600 kr. 12.788.006 kr. 5.924.786 kr. 
Anden gæld - 12.490.394 kr. - 13.607.116kr. - 12.372.570 kr. - 7.110.881 kr. - 8.638.834 kr. 
Anden gæld langfristet - kr. - 7.000.000 kr. - kr. - kr. - 97.111 kr. 

NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER 18.389.184kr. 446.432 kr. 4.647.030 kr. 5.677.125 kr. - 2.811.159 kr. 

ORDINÆR EGENKAPITAL. - 41.519.512 kr. - 30.562.612 kr. - 27.953.805 kr. - 20.465.788 kr. - 19.275.560 kr. 

SAMLET FINANSIERING - 23.130.328 kr. - 30.116.180 kr. - 23.306.775 kr. - 14.788.663 kr. - 22.086.719 kr. 

5.1.2.1 Gæld 

Generelt for Skou Gruppen kan siges, at der findes en meget beskeden andel af fremmedfi 
nansiering. Dette synes ikke umiddelbart usædvanligt for en virksomhed af Skou Gruppens 
størrelse. Effekten heraf kan dog have signifikant betydning for værdien af virksomheden, 
som i øvrigt også beskrevet nedenfor under pkt. 5.4. Størstedelen af Skou Gruppens skyl 
dige beløb er således indeholdt i posterne for skyldige beløb til leverandører, som leverer på 
kredit. Herunder eksempelvis leverandører af materialer mv. Disse poster er som 
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udgangspunkt ikke rentebærende, og henhører derfor ikke under Skou Gruppens finansie 
ring, som opgjort i den reformulerede balance. 

5.1.2.2 Kapitalandele i associerede virksomheder 
Skou Gruppen har en række kapitalandele i associerede virksomheder anført som aktiv på 
balancen. Sådanne kapitalandele i associerede virksomheder bør som udgangspunkt indgå 
som et driftsaktiv i den reformulerede balance." Ideelt burde regnskaberne for de associe 
rede virksomheder undergå en reformulering identisk med den der foretages for Skou Grup 
pen, for dermed at være i stand til at opdele de associerede virksomhederes regnskabstal i 
drift og finansiering. Af simplificeringsårsager anføres den fulde post for så vidt angår de as 
socierede virksomheder som en driftsaktiv i den reformulerede balance." 

5.1.2.3 Likvide beholdninger 
Skou Gruppen har en ikke uvæsentlig post, der angår likvide beholdninger. De likvide be 
holdninger afspejles på aktivsiden i balancen som en post likvider, hvor den på passivsiden 
afspejles som egenkapital. 

Ved indregning af likvide beholdninger i den reformulerede balance, søges at opdele posten 
for likvide beholdninger i en andel, som direkte angår driften, her tales under tiden om driftsli 
kviditet, samt en andel som angår den finansielle del af den reformulerede balance. Til 
denne opdelingen benyttes som hovedregel en fordeling, hvor 0,5-2 procent af de likvide be 
holdninger antages at tilhøre driftslikviditeten, og hvor den resterende del indregnes som en 
finansiel pOSt.12 

Det er dog væsentligt i denne sammenhæng at tilføje, at virksomheder med høj penge 
strømsvolatilitet ofte besidder større likvide beholdninger, end hvad metoden med 0,5 - 2 
procent vil føre til." Det må for entreprisebranchens vedkomne antages, at der er et større 
behov for at have tilstrækkelige likvide beholdninger end normalt. Derfor ansættes i denne 
opgavesammenhæng Skou Gruppens driftslikviditet til at angå 4 procent af de likvide behold 
ninger. 

5.1.2.4 Leasingforpligtelser 

Ved indregning af leasingforpligtelser i den reformulerede balance, skal der som udgangs 
punkt sondres mellem finansielleasing og operationelleasing. I den analyserede periode har 
Skou Gruppen ikke benyttet sig af operationel leasing. I 2013 havde Skou Gruppen dog en 
mindre post angivet som leasingforpligtelse. Der var her tale om en finansiel leasingforplig 
teise, der skal posteres som en finansiel forpligtelse i den reformulerede balance. 

ro Ole Sørensen. Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - En praktisk tilgang, 5. udg. 2005, s. 208. 

11 Ibid. 

12 Ibid. s. 207 

13 Ibid. med henvisning til T. Opler m.fi., The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings, Journal of Financial Economics, 52 (1), 1999, s. 3-46 
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5.1.2.5 Periodeafgrænsningsposter 

Skou Gruppens regnskaber indeholder i balancen en post angivet som periodeafgræns 
ningsposter. Af noterne til årsregnskaberne fremgår, at denne periodeafgrænsningspostering 
indeholder omkostninger til telefon, internet, forsikring, vægtafgift og garantiomkostninger, 
der aile betales ved årsafslutning. Denne post er ikke uvæsentlig i Skou Gruppens regnskab, 
eftersom der er tale om forskudt regnskabsår. Alle omkostningerne synes dog at være di 
rekte driftsrelaterede, hvorfor de posteres under driften i den reformulerede balance. 

5.2 Nøgletalsanalyse 
En nøgletalsanalyse i værdiansættelsessammenhæng bør beskæftige sig med en analyse af 
rentabiliteten samt en analyse af væksten." 

Rentabilitetsanalysen tager, som navnet antyder, udgangspunkt i virksomhedens rentabilitet. 
Herunder forstået, hvordan virksomheden på nuværende tidspunkt forvalter den investerede 
kapital målt gennem afkast på egenkapitalen. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunk i den 
periode, som også er benyttet til at foretage reformuleringen af regnskabet. På baggrund af 
rentabilitetsanalysen søges det at identificere en række drivere, der kan være repræsente 
rende for den fremtidige rentabilitet, hvormed disse kan benyttes i budgetteringen. 

Vækstanalysen tager, som navnet antyder, udgangspunkt i virksomhedens vækst. For at 
finde værdier, der kan benyttes i budgetteringen af virksomhedens fremtidige vækst, analy 
seres, som tilfældet for rentabilitetsanalysen, den periode, hvor der er foretaget en reformule 
ring af årsregnskaberne. På baggrund af analysen af væksten af den reformulerede periode, 
kan disse resultater, sammenholdt med resultaterne fra rentabilitetsanalysen, benyttes til at 
budgettere virksomhedens fremtidige vækst. Den fremtidige vækst vil have stor betydning for 
værdien af Skou Gruppen, hvorfor denne budgettering skal være velfunderet for at opnå re 
elle og troværdige resultater. 

5.2.1 Dupont rentabilitetsanalyse 
Lige nedenfor er indsat et diagram, der viser værdiskabelsen i virksomheden. Diagrammet 
tager udgangspunkt i dupontpyramiden, og måler således virksomhedens egenkapitalforrent 
ning. 

,. Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse· En praktisk tilgang. 5. udg. 2005, s. 279 .. 
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Af diagrammet ovenfor kan således udledes, hvilke faktorer der påvirker egenkapitalforrent 
ningen, og dermed hvilke faktorer der i så fald kan medvirke til at skabe positiv og negativ 
værdi for Skou Gruppen. Modellen består som udgangspunkt af tre lag.15 

De tre lag måles under egenkapitalforrentningen og består i første lag af samspillet mellem 
afkastet på netto driftsaktiverne og den finansielle gearing. Disse to komponenters samspil 
angiver følgelig, hvilken forrentning, der har været på egenkapitalen i den analyserede peri 
ode. Ud fra disse tal, kan der dog ikke udledes mere dybdegående konklusioner om virksom 
hedens drift. 

På niveau to undersøges dermed sammenhængen mellem overskudsgraden og aktivernes 
omsætningshastighed samt den finansielle gearing og spread. 

Det er dog oftest først i det tredje niveau (hvilket ikke er afbilledet i diagrammet), at de egent 
lige årsager til svingninger i de beskrevne nøgletal, kan identificeres og analyseres. I niveau 
tre identificeres og analyseres de enkelte komponenter der kan have indflydelse på hen 
holdsvis overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og finansiel gearing samt 
spread. For så vidt angår overskudsgraden analyseres NOPAT samt de omkostningsdrivere, 
der har betydning for beregning af NOPAT. Dette kan eksempelvis være undersøgelse af 
stigninger og fald i omkostninger til leverandører, personale mv. Disse omkostningsdriveres 
indflydelse på NOPAT vil i sidste ende have en medvirkende effekt på hvordan egenkapital 
forrentningen påvirkes. Aktivernes omsætningshastighed defineres følgelig af de individuelle 
omsætningshastigheder, der findes for de enkelte aktiver. Udsving i de enkelte omsætnings 
hastigheder vil dermed få en indirekte betydning for, hvordan egenkapitalforrentningen udvik 
ler sig i den analyserede periode. For så vidt angår den finansielle gearing samt spread er 
det de individuelle låneomkostningsdrivere der er styrende for, hvordan denne driver påvirker 
egenkapitalforrentningen. Således vil eksempelvis en højere gennemsnitlig lånerente med 
føre en påvirkning på egenkapitalforrentningen. 

15 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse· En praktisk tilgang, 5. udg. 2005, s. 280. 
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Overskudsgrad 5,7% 4,2% 4,3% 2,2% 1,9% 3,6% 

Aktive rnes omsætningshastighed 2,33 2,71 2,68 2,65 3,25 2,72 

Afkastgrad 13,3% 11,5% 11,4% 5,7% 6,1% 9,6% 

Netto rentebærende gæld 12.490.394 kr. 20.607.116 kr. 12.372.570 kr. 7.110.881 kr. 8.735.945 kr. 12.263.381 kr. 

Egenkapital 41.519.512 kr. 30.562.612 kr. 27.953.805 kr. 20.465.788 kr. 19.275.560 kr. 27.955.455 kr. 

Finansiel gearing 30,1% 67,4% 44,3% 34,7% 45,3% 44,4% 

Afkastgrad 13,3% 11,5% 11,4% 5,7% 6,1% 9,6% 

Netto lånerente 3,1% 1,1% 1,4% 0,5% 1,5% 1,5% 

Spread 10,2% 10,5% 10,0% 5,2% 4,6% 8,1% 

Egenkapitalforrentning (ROE) 16,3% 18,6% 15,8% 7,5% 8,2% 13,3% 

Lige ovenfor er angivet en tabel, hvoraf fremgår værdierne af de enkelte nøgletal. Disse vær 
dier er angivet for de første to niveauer i dupontmodellen. Nedenfor vil blive angivet, hvordan 
en række af nøgletallene er blevet påvirket af udsving i de værdier, som fremgår af niveau 
tre i dupontmodellen. 

5.2.1.1 Overskudsgrad 
Som beskrevet ovenfor påvirkes overskudsgraden af udsving i den underliggende omkost 
ningsdrivere samt følgelig udsving i nettoomsætningen. 

I den analyserede periode har overskudsgraden været gradvist stigende. Fra en overskuds 
grad i 2013 på 1,9% er der i den analyserede periode sket en stigning til 5,7% i 2017, som 
også afbilledet i grafen lige nedenfor. 

Overskudsgrad 
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Omkostningerne til råvarer og leverandører holdes i den analyserede periode forholdsvist 
stabilt på mellem 70 - 75% af nettoomsætningen. De udsving der findes i omkostningerne til 
råvarer og leverandører, har dog en forholdsvis stor effekt på overskudsgraden. I perioden 
fra 2013 til 2014 sker der et fald i omsætningen, dette medfører dog ikke et fald i overskuds 
graden, der til trods for faldet i omsætningen stiger marginalt. Omkostningerne til råvarer og 
leverandører er da også markant lavere i 2014 ved kun at udgøre 66,7% af omsætningen, og 
skiller sig dermed ud fra de øvrige år i analyseperioden. Arsagen til dette udsving er mere 
eller mindre tilfældigt. På trods af en omsætningsstigning fra 2015 til 2016 på 22% sker der 
et marginalt fald i overskudsgraden i år 2016. Det er da også evident, at hvor omkostnin 
gerne til råvarer og leverandører i 2015 blot udgjorde 71,1 % af nettoomsætningen udgjorde 
samme post 74,1 % af nettoomsætningen i 2016. Dette har nok været den primære årsag til, 
at der ikke samtidig er sket en stigning i overskudsgraden. 

Ovenstående skal ses i sammenhæng med udviklingen i omkostningen til personale. Denne 
har fulgt en nogenlunde ensartet kurve, hvor der har været et gennemsnitligt fald i omkost 
ningen over den analyserede periode. Hvor omkostninger til personale udgjorde 18,7% i 
2013 og 24,5% i 2014 er udgiften faldet til blot at udgøre 14,7% i 2017. Dette fald i omkost 
ningerne til personale er en følge af et øget strategisk fokus på at nedbringe netop denne 
omkostningspost. Dette strategiske fokus er bestemt under hensyntagen til den totale om 
kostningsbase i virksomheden med et samtidigt øje for vigtigheden af kvalificeret arbejds 
kraft. 

Skou Gruppens kerneydelse er levering af håndværksydeiser af høj kvalitet. På trods af 
denne kerneydelse er langt størstedelen af Skou Gruppens omkostninger bundet på materia 
ler, som de ikke selv producerer. Omkostningen til personale, og den egentlige værdiska 
beise i Skou Gruppen udgør blot en mindre del af de totale omkostninger. 

Ovenstående belyser, at overskudsgraden bestemmes af dels håndteringen af omkostninger 
til leverandører samt omkostningerne til eget personale. Hvor det som udgangspunkt er mest 
enkelt at ændre på omkostningen til antallet af ansatte og dermed omkostningerne til perso 
nale, skal denne øvelse udføres med høj respekt for kvaliteten i kerneydelsen. Samtidig kan 
det være vanskeligt at ændre væsentligt på omkostningen tilleverandører og materialer. 
Denne post styres ikke direkte af Skou Gruppen, og kan derfor udelukkende påvirkes indi 
rekte. Det vil dog være givtigt for Skou Gruppen såfremt denne omkostningspost kunne på 
virkes, eftersom den udgør en væsentlig del af de totale omkostninger. En faktor der vil være 
medvirkende til at kunne påvirke omkostningen til leverandører og materialer, vil være Skou 
Gruppens årlige indkøb. Hvor der købes mere ind, vil der sandsynligvis kunne opnås højere 
rabatter. Større indkøbsmængder kræver dog en højere omsætning, hvorfor en øget vækst 
muligvis vil være medvirkende til at sænke omkostningerne til leverandører og materialer, 
hvilket også behandles nedenfor under pkt. 5.3. 

5.2.1.2 Aktivernes omsætningshastighed 
Gennem den analyserede periode er aktiverne omsætningshastighed faldet fra 3,25 i 2013 til 
2,33 i 2017. Denne udvikling vidner om, at Skou Gruppen over perioden er blevet dårligere til 
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at omsætte den investerede kapital. Den investerede kapital er således vokset forholdsmæs 
sigt mere end den forholdsmæssige stigning i nettoomsætningen. 

Aktivernes omsætningshastighed 
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Omsætningshastigheden fortæller, hvor god virksomheden er til at udnytte den investerede 
kapital til at skabe omsætning. Virksomheder der er gode til at udnytte den investerede kapi 
tal til at skabe omsætning vil således have en høj værdi for aktivernes omsætningshastighed, 
hvor virksomheder der er mindre gode til at udnytte den investerede kapital vil have en la 
vere værdi. Aktivernes omsætningshastighed kan dog i sig selv ikke give endegyldige kon 
klusioner på, hvorvidt der er tale om en lønsom forretning. Aktivernes omsætningshastighed 
er yderligere meget branchespecifik. 

Udviklingen i omsætningshastigheden er dog ikke positiv for Skou Gruppen. Det havde såle 
des været ønskeligt om virksomheden havde været i stand til at fastholde en højere omsæt 
ningshastighed gennem perioden. Dette ville have indvirket på en bedre afkastgrad og i sid 
ste ende i forhøjet forrentning af egenkapitalen. 

5.2.1.3 Finansiel gearing samt spread 
Den finansielle gearing synes, som også beskrevet ovenfor under pkt. 5.1.2 og 5.1.2.1, at 
forekomme noget tilfældighedspræget. Som det også fremgår af nedenstående diagram, er 
den finansielle gearing ikke nødvendigvis i tråd med den øvrige udvikling i Skou Gruppen. 
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Finansiel gearing samt spread 
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Som også beskrevet ovenfor under de angivne punkter, har andelen af gæld i virksomheden 
en afgørende betydning for virksomhedens præstation. Men der synes ikke at være lagt en 
egentlig strategi for virksomhedens gældsætning og kapitalstruktur. Gæld synes nærmere 
optaget efter umiddelbare behov snarere end ved at følge en egentlig strategi for, hvordan 
selskabet skal finansieres. 

Enkelte kommentarer kan dog knyttes til ovenstående. Særligt for 2016, hvor Skou Gruppen 
har en finansiel gearing på 67,4% opnår Skou Gruppen også den højeste egenkapitalforrent 
ning i den analyserede periode på 18,6%. Dette angiver som udgangspunkt, som også fore 
skrevet i teorien, at en høj andel af gæld, medfører en forhøjet forrentning af egenkapitalen. 

5.2.2 Vækstanalyse 
Vækstanalysen beskæftiger sig med, hvordan udviklingen i de underliggende drivere har 
medført at rentabiliteten er blevet påvirket. En række af effekterne af udviklingen i de under 
liggende drivere, er allerede beskrevet ovenfor under pkt. 5.2.1 
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Vækst i omsætning 31,2% 21,5% 47,7% -24,8% NIA 18,9% 26,4% 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 74,6% 74,1% 71,1% 66,7% 74,6% 72,2% 73,6% 

Brutto resultat 25,4% 25,9% 28,9% 33,3% 25,4% 27,8% 26,4% 

Andre eksterne omkostninger 2,6% 3,0% 3,6% 5,1% 3,5% 3,6% 3,2% 
Personaleomkostninger 14,7% 16,6% 19,2% 24,5% 18,7% 18,7% 17,3% 

EBITDA 8,1% 6,2% 6,2% 3,7% 3,2% 5,5% 

M- og nedskrivninger 0,5% 0,6% 0,5% 0,8% 0,7% 0,6% 

EBIT 7,6% 5,7% 5,7% 2,9% 2,5% 4,9% 

Skat af primær drift 24,98% 24,95% 24,94% 25,33% 24,91% 25,0% 

NOPAT 5,7% 4,2% 4,3% 2,2% 1,9% 3,6% 

Anlægskapital af nettoomsætning 
Arbejdskapital af nettoomsætning 
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Resultaterne som angivet ovenfor udgør de historiske value drivers for Skou Gruppen. Tal 
lene er alle udregnet som de enkelte årsværdiers andel af nettoomsætningen. Dermed bliver 
tallene sammenlignelige. En række af værdierne er fastholdt på et ensartet niveau over peri 
oden, hvor andre værdier er faldet eller steget. Hvor det findes relevant, vil de enkelte value 
drivers blive beskrevet og forklaret under pkt. 5.3, hvor værdierne bliver benyttet i budgette 
ringsøjemed. 

Værdierne for året 2014 er kun medtaget i en række af udregningerne af gennemsnittet. 
Hvor 2014 er fjernet fra gennemsnittet, skyldes det, at værdierne for dette år har afveget væ 
sentligt fra de øvrigt analyserede år. Ved at medtage de ekstreme observationer forstyrres 
datasættet, hvorved dets anvendelighed bliver begrænset. Denne korrektion er vigtig i for 
hold til budgetteringen. Valgtes det at medtage alle værdier for 2014 i udgangspunktet for 
budgetteringen, ville værdierne i budgetteringen tage udgangspunkt i et forrykket billede af 
virksomheden. Af den grund vil der skabes et skævt billede af Skou Gruppens potentielle ud 
vikling. Ved budgetteringen tages der således udgangspunkt i et korrigeret gennemsnit, for 
en række af de væsentlige value drivers, jf. også nedenfor under pkt. 5.3. 
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5.3 Budgettering 

Budgettet skal danne grundlag for estimeringen af værdien af Skou Gruppen. Som udgangs 
punkt for budgetteringen benyttes de nøgletal og value drivers som er identificeret i ovenfor 
under pkt. 5.2. Udgangspunktet for budgettet er dog netop kun et udgangspunkt. Derfor er 
det nødvendigt at estimere, hvordan den fremtidige udvikling for Skou Gruppen kommer til at 
tage sig ud. Til brug herfor, vil ligeledes blive benyttet udviklingen i de historiske value drivers 
samt udviklingen i de historiske nøgletal. Samtidig skal inddrages væsentlige elementer fra 
strategianalysen, som kan tænkes at ville påvirke udviklingen i Skou Gruppen i positivelIer 
negativ retning. 

Nedenfor vil enkelte af de budgetterede værdier blive gennemgået. Herunder vil der redegø 
res for hvorfor udviklingen i de enkelte value drivere er budgetteret som gjort. Budgettet kan 
læses i sin helhed i Bilag 1. 

5.3.1 Nettoomsætning 
Udviklingen i nettoomsætningen tager udgangspunkt i den udvikling i nettoomsætningen som 
er blevet belyst ovenfor under pkt. 5.2.2, dog med en korrektion i nedadgående retning. Såle 
des tager budgettet udgangspunkt i en omsætningsvækst for 2018 på 15%. Dette adskiller 
sig en smule fra det korrigerede gennemsnit ved at være lavere. Dette skyldes som ud 
gangspunkt en konservativ tilgang til væksten i virksomheden. En fortsat omsætningsvækst 
på ca. 25% synes høj. Derfor korrigeres dette ellers analyserede udgangspunkt, for at få en 
mere afmålt tilgang til udviklingen i væksten. Væksten er efterfølgende budgetteret til at af 
tage over perioden i takt med at Skou Gruppen vokser. Væksten slutter i terminalværdiperio 
den med at antage en værdi identisk med Gordons G som i øvrigt beskrevet nedenfor under 
pkt. 5.4.3. 

Væksten forventes at aftage over perioden i takt med at Skou Gruppen vokser. Denne bud 
gettering skyldes blandt andet, at det må forventes at være vanskeligere at bibeholde en om 
sætningsvækst omkring 15%, når den totale omsætning allerede er steget væsentligt. Når 
omsætningen stiger bliver den omsætning der kræves for at opretholde en høj vækst følge 
ligt forholdsmæssigt højere. Ved en virksomhed af den størrelse som Skou Gruppen kommer 
til at antage i år 2023 - 2024 sættes der også naturlige begrænsninger i muligheden for ud 
viklingen i omsætningsvæksten. Efterspørgslen på ydelser i Danmark og mere specifikt på 
Sjælland, må antages at være begrænset på en sådan måde, at en stabil vækst på ca. 15% 
må anses som urealistisk. Ønskes en sådan fortsat stabil vækst, vil det kræve at Skou Grup 
pen driver sin vækst ved at træde ind på nye markeder. Som det gælder for en række af de 
store etablerede spillere på markedet, er disse også aktive inden for anlægsvirksomhed. Det 
ligger dog ikke umiddelbart i Skou Gruppens strategi at skulle træde ind på andre markeder 
end entreprisemarkedet. 

For at opnå den budgetterede vækst, som er indlagt for budgetperioden bliver det muligvis 
relevant for Skou Gruppen at foretage opkøb af konkurrerende virksomheder, for dermed at 
øge væksten i virksomheden. I budgettet er der dog ikke indlagt opkøb af virksomheder i en 
kelte år. Dette skyldes som det første, at det ikke er forudsigeligt, hvornår der vil blive 
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foretaget et opkøb at en konkurrent. Ligeledes synes størrelsen på den omsætningsvækst 
der vil følge af opkøbet ikke at være umiddelbart konkluderbart. Af den grund er omsæt 
ningsvæksten blot budgetteret fortløbende. Dette kan muligvis give enkelte forstyrrelser i for 
hold til en værdiansættelse med baggrund i en konkret opkøbsplan. Eftersom en sådan plan 
ikke foreligger, synes den valgte fremgangsmåde at måtte give de mest retvisende resulta 
ter. 

Ovenfor under pkt. 4.2.1 blev det beskrevet, at det ikke længere var muligt i samme omfang 
at byde på opgaver i forening med konkurrenter i såkaldte konsortier. Denne fortolkning af 
konkurrencelovgivningen vil muligvis have en effekt på virksomheder i entreprisebranchen. 
Det er dog stadig usikkert, hvilken præcis konsekvens denne fortolkning vil medføre for virk 
somhederne. Et muligt udfald kunne være, at Skou Gruppen var nødsaget til at afsætte al sin 
arbejdskraft til en enkelt opgave, hvilket ville medføre en forhøjet risiko for aktionærerne. Der 
er således ikke foretaget en egentlig korrektion af den potentielle udvikling i omsætningen. I 
stedet diskuteres den potentielle forøgede risiko ved investering i entreprenørvirksomheder 
nedenfor under pkt. 5.4 og 5.4.2.1.1. 

5.3.2 Omkostninger til råvarer 
Som beskrevet ovenfor under pkt. 4.3.3, spiller leverandørernes forhandlingsmagt kun en 
mindre rolle for Skou Gruppen. Dette skyldes, som beskrevet samme sted, at leverandørerne 
er aktive på et marked som et udsat for høj konkurrenceintensitet. Dette kan udgøre en mu 
lighed for Skou Gruppen, til at nedbringe sine totale omkostninger til råvarer og leverandører, 
som også beskrevet ovenfor under pkt. O. Denne strategiske mulighed er således indregnet i 
det fremtidige budget. 

Således budgetteres det, at Skou Gruppen over den budgetterede periode kan sænke sine 
totale omkostninger til råvarer og leverandører til at udgøre 74,6% i 2017 til blot at udgøre 
72% i 2027. Denne sænkning af omkostninger er ganske markant, da den netop udgør en 
stor procentuel del af den totale omsætning. 

Budgetteringen af omkostningen til leverandører og råvarer synes ikke urealistisk i lyset af de 
stordriftsfordele en øget omsætning medfører. Ved en stigning i nettoomsætningen vil der 
også ske en nominel stigning i udgiften til råvarer og leverandører. Når Skou Gruppen køber 
større mængder, vil der med størst sandsynlighed også være mulighed for at forhandle 
bedre priser hos leverandørerne. 

Effekten af de faldene omkostninger til råvarer og leverandører bliver, at Skou Gruppens 
bruttoresultat forhøjes i perioden. En forhøjelse af bruttoresultatet kan og bør dernæst danne 
grundlag for et forhøjet EBIT og dermed en forhøjet indtjening. 

5.3.3 Personaleomkostninger 
Personaleomkostningerne antages i perioden at falde fra ca. 14,7% af nettoomsætningen i 
2017 til blot at udgøre 13% af nettoomsætningen i 2027. Budgetteringen tager udgangspunkt 
i flere forskellige faktorer. 
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Som det første antages omkostningerne til personale at falde som følge af forøgelse af væk 
sten i Skou Gruppen. Det antages i budgetteringen, at Skou Gruppen vil være i stand til at 
drage nytte af virksomhedens vækst, og dermed udnytte eventuelle synergier som væksten 
måtte medføre. 

Således vil der især på den administrative del kunne skæres på omkostningerne ved at auto 
matisere processer, som tidligere har været udført på anden vis, men som ikke har kunnet 
automatiseres før der var sket en vækst i omsætningen af Skou Gruppen. Samtidig indreg 
nes der også i budgetteringen af personaleomkostningerne en tendens af teknologiens ind 
march i byggebranchen. Særligt teknologiens udvikling på administrative opgaver vil potenti 
elt kunne medføre et fald i omkostningerne på denne post. Mange af byggeledernes opgaver 
vilogså kunne automatiseres og optimeres ved brug af nyudviklet teknologi. Også af den 
grund vil personaleomkostningerne falde. 

Ved dette fald i personaleomkostningerne, må det dog også antages, at der vil ske en samti 
dig stigning i investeringerne i virksomheden. Dette må skyldes at overgangen fra manuel 
arbejdskraft til digital eller automatiseret arbejdskraft vil medføre et behov for investering. Der 
skal eksempelvis investeres i nye it-programmer og muligvis nyt materiel. Der er dog i bud 
gettet ikke indregnet væsentlig stigninger i investeringerne, men der er dog indregnet en stig 
ning. 

I udviklingen af personaleomkostningsposten er dog ikke indregnet et eventuelt skifte fra ma 
nuel arbejdskraft til robotarbejdskraft. Det synes således ikke sandsynligt, at der inden for en 
periode på 10 år kan foretages et skift fra manuel arbejdskraft til robotarbejdskraft. Det kan 
dog ikke udelukkes, at der inden for denne periode vil kunne gøres brug af robotarbejdskraft i 
højere grad end for nuværende. Men det antages således ikke i budgetteringen at dette 
skifte vil have en effekt på omkostningerne inden for en 10 årig periode. 

5.3.4 Value Drivers 

5.4 Kapitalomkostninger - WACC 

Et væsentligt moment i enhver værdiansættelse angår estimeringen af omkostningerne til 
kapitalen. Omkostningerne deles i omkostninger til fremmedkapital og omkostninger til egen 
kapital. På baggrund af disse værdier beregnes de vægtede gennemsnitlige kapitalomkost 
ninger. Nedenfor vil blive beskrevet og udregnet omkostningerne til henholdsvis fremmedka 
pital samt egenkapital. Ligeledes vil der blive redegjort for fordelingen mellem fremmedkapi 
tal og egenkapital. 

Ved udregningen af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger vil der blive tages ud 
gangspunkt i nedenstående formel: 

E D 
W ACC = - * Re + - * Rd * (1 - Te) V V 
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Således angives andelen af egenkapital af det totale kapitalgrundlag multipliceret med om 
kostningen til denne egenkapital (som beskrevet nedenfor under pkt. 5.4.2). Dette lægges til 
andelen af gæld ud af det totale kapitalgrundlag som multipliceres med omkostningen til 
denne gæld. Denne faktor justeres for den besparelse der er på gælden som følge af rentes 
katteskjoldet. Produktet af de to angiver de gennemsnitlige omkostninger til kapital for virk 
somheden. 

WACC benyttes ved værdiansættelsen som diskonteringsrente ved DCF-modellen. Her tilba 
gediskonteres de fremtidige frie cash-flows med diskonteringsrenten (WACC), for at få nu 
tidsværdien af de fremtidige cash-flows, som i øvrigt beskrevet nedenfor under pkt. 5.5. 

5.4.1 Fremmedkapital 
Prisen på fremmedkapital er udregnet ovenfor under pkt. 5.2.1 og angivet som netto låne 
rente. Denne værdi er udregnet som den gennemsnitlige pris på fremmedkapital i perioden. 
Dermed er værdien angivet som rentebetalingerne som andel af den rentebærende gæld. På 
den måde findes den gennemsnitlige pris på fremmedkapital i de analyserede år. 

Netto låne re nte 3,1% 1,1% 1,4% 0,5% 

Omkostningerne til fremmedkapital synes lave i den analyserede periode. Gennemgangen af 
regnskaberne er tavse om, hvilke omkostninger der er henregnet under rentebetalingerne i 
resultatopgørelsen. Af den grund synes det ikke oplagt at foretage en diskretionær korrektion 
af værdierne. Følgelig anvendes ikke gennemsnittet af de analyserede år som værdi ved an 
sættelsen af omkostningerne til fremmedkapitalen. 

Niveauet for omkostningerne til fremmedkapitalen som angivet for år 2017 synes i modsæt 
ning til det udregnede gennemsnit, i højere grad at angive et plausibelt niveau. Henset til den 
lave omkostning der generelt findes på fremmedkapital i disse år, kunne et niveau på ca. 3% 
synes realistisk og plausibelt. Dog vælges en konservativ tilgang til prisen på fremmedkapi 
tal, hvorfor renteniveauet sættes til 5%. 

Prisen på fremmedkapital er generelt afhængig af hvor risikabelt det antages at være at låne 
kapital til et selskab. Risikoen afhænger til dels af virksomhedens rentabilitet og soliditet 
samt virksomhedens belåningsgrad. Særligt belåningsgraden afgør hvilken betaling en långi 
ver vil tage for kapitalen. Den egentlige pris for fremmedkapitalen afgøres således af en fast 
rentesats med et tillæg af et risikotillæg som bestemmes af ovenstående faktorer." 

En egentlig kreditanalyse af Skou Gruppen ligger uden for omfanget af denne opgave. Derfor 
vil det ikke blive yderligere beskrevet ej heller analyseret, hvorvidt Skou Gruppen antages at 
have en særlig kreditrisiko, som bør medtages ved långivernes estimering af lånerente. Det 

te Brealey, Myers & Allen, Principles of Corporate Finanæ, 12'h edt., 2017, s. 221 ff. 
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antages i stedet, at Skou Gruppens gennemsnitlige omkostning til fremmedkapital i den bud 
getterede periode skal udgøre 5%. 

5.4.1.1 Selskabsskattesatsen 

Selskabsskatten udgør for nuværende 25%. Det er uvist, hvorvidt skattesatsen vil blive æn 
dret i den budgetterede periode. Reglerne for skat er komplekse og kan således ændres og 
ligeledes have indflydelse på Skou Gruppen på mange forskellige måder. Som også bekre 
vet indledningsvist under pkt. 3.3, vil skattemæssig optimering ikke blive behandlet i denne 
opgave. Følgelig benyttes en konsekvent selskabsskattesats ved WACC på 25%. 

5.4.2 Egenkapital 
Prisen på egenkapital skal afspejle den risiko som en investor påtager sig ved at investere i 
den pågældende egenkapital. Når en investor skal bestemme, hvorvidt han ønsker at inve 
stere i et selskab vil han se på, hvilken specifik risiko selskabet har. Til at udregne denne 
specifikke risiko benyttes capital asset pricing modellen (CAPM), som er beskrevet strakt ne 
denfor under pkt. 5.4.2.1. 

Beregningen af prisen for egenkapital er vanskeliggjort i et privatejet selskab, hvor der ikke 
findes data på prisudviklingen på egenkapital. For selskaber der handles på en noteret børs 
registreres der hver dag data for selskabernes værdi. Disse data benyttes således til at fast 
sætte selskabets usystematiske risiko, jf. nedenfor under pkt. 5.4.2.1.1, hvorefter værdien af 
selskabet kan ansættes. Privatejede selskaber er dog ikke i besiddelse af disse data, hvorfor 
øvelsen, der består i at sammenholde prisdata med markedsudviklingen, ikke kan foretages 
meningsfuldt. 

Den "sande" risiko for et privatejet selskab kan derfor ikke estimeres videre præcist. 

5.4.2.1 CAPM 

Prisen for at investere i egenkapital beregnes som nævnet ovenfor under pkt. 5.4.2, ved 
hjælp af CAPM modellen." CAPM modellen benytter den usystematiske risiko for en given 
aktie og sammenholder denne med rnarkedsrisikoprærnien." På den måde findes den speci 
fikke risikopræmie for en enkelt aktie. 

Modellen udregner risikopræmien for en enkelt aktie fratrukket den risikofrie rente, for der 
med at opnå den rente som man kan forvente i præmie ved at investere i netop den analyse 
rede aktie. Præmien udregnes ved at beta, som beskrevet nedenfor under pkt. 5.4.2.1.1, 

17 Modellen er udviklet af tre økonomer i midten af 1960'erne; William Sharpe. John Litner og Jack Treynor. Teorien blev publiceret i artiklerne af WF. Sharpe, "Capital Asset Prices: A 

Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk", Joumal of Finanæ 19 (September 1964), s. 425-442 og J. Litner, 'The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Invest 

ments in Stock Port1olios and Capital Budgets", Review of Economics and Statistics (Februar 1965), s. 13-37. 

re Som beskrevet i pkt. 5.4.2.1.5. 
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multipliceres med markedsrisikopræmien. Markedsrisikopræmien er defineret som det af 
kast, der forventes på markedsporteføljen fratrukket den risikofrie rente.19 

På baggrund af de data som er beskrevet nedenfor under punkterne 5.4.2.1.1 og 5.4.2.1.5, 
kan det forventede afkast på Skou Gruppens egenkapital anslås til 10%. Udregningen er fo 
retaget som følger: 

R(E) = p * (markedsrisikopræmien - risikofrie rente) + lllikviditetspræmie 
+ Usystematisk risiko 

Prisen for Skou Gruppens egenkapital kan således anslås til 13,63%, jf. forudsætningerne 
nedenfor. 

5.4.2.1.1 Beta 
Beta søger at angive den enkelte akties specifikke risiko. Det er dog ikke entydigt klart at tale 
om en enkelt akties specifikke risiko. Snarere bør der tales om påvirkningen af en enkelt ak 
tie ved udsving i rnarkedsporteføljen" 

Ved hjælp af ovenstående formel kan beta for den enkelte aktie udregnes. Beta udregnes 
således ved at finde covariansen mellem markedsporteføljen og den enkelte aktie. Derefter 
divideres denne værdi med variansen på markedsporteføljen. 

Som markedsportefølje er der taget udgangspunkt i OMX Nordic 40 indekset. Der er valgt 
data for en periode svarende til den analyserede periode for Skou Gruppen. 

Eftersom der ikke findes data for Skou Gruppen, da virksomheden (endnu) ikke er børsnote 
ret, kan der således ikke benyttes data for Skou Gruppen til at beregne en beta. Dette faktum 
alene betyder, at der umuligt kan findes den sande værdi for Skou Gruppens beta. 

Som alternativ til at benytte konkrete data for Skou Gruppen, benyttes i stedet til estimering 
af beta, data for børsnoterede virksomheder, der befinder sig i samme industri som Skou 
Gruppen. Til formålet er taget udgangspunkt i data for Arkil Holding AIS, Monberg & Thorsen 
AIS og Per Aarslef Holding AIS, som alle er børsnoterede og opererer i Danmark. Disse virk 
somheder er endvidere aktive delvis inden for samme industri som Skou Gruppen. Dog er 
alle de valgte aktører også aktive inden for anlægsvirksomhed. Denne virksomhed bærer 
dog også en række af de samme karakteristika, som gælder for entreprenørvirksomhed. Her 
under må det antages, at industrien for anlægsvirksomhed vil følge konjunkturudviklingen på 
samme vis som vil være gældende for entreprenørindustrien. Hertil hører dog, at der også er 
væsentlige forskelle mellem de to industrier. Anlægsindustrien er til forskel fra 

19 Som beskrevet i pkt. Errorl Reference source not found .. 

20 Brealey, Myers & Allen, Principles of Corporate Finanæ, 12'h edt., 2017, s. 201. 
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entreprenørindustrien typisk præget af større projekter end entreprenørindustrien. Af den 
grund synes anlægsindustrien at måtte antage en anelse anderledes risikoprofil, end hvad 
tilfældet er for entreprenørindustrien. Dette til trods, må de valgte virksomheder dog antages 
at udgøre det bedste alternativ til data fra Skou Gruppen, som kan findes via offentligt tilgæn 
gelige ressourcer. 

Det optimale alternativ til data fra Skou Gruppen selv, havde dog været fra virksomheder, der 
alle udelukkende var aktive på markedet for entreprenørydelser i det Storkøbenhavnske om 
råde. Virksomhederne skulle ligeledes være af nogenlunde samme størrelse og antage no 
genlunde samme gearingsniveau som Skou Gruppen. Havde sådanne data været tilgænge 
lige, ville resultatet blive mere retvisende, om end den valgte metode synes at give de bedste 
resultater på baggrund af de tilgængelige data. 

På baggrund af data fra de valgte selskaber, er udregnet selskabernes enkelte beta. Meto 
den for udregningen har været at gruppere markedsdata i månedsgennemsnit, hvilket også 
er sket for indeksdataene. Fra disse grupperinger er først fundet covariansen mellem de en 
kelte selskabers priser og indeksets priser. Herefter er udregnet variansen på indekset. Co 
variansen mellem selskabet og indekset er divideret med variansen på indekset for at ud 
regne beta på den enkelte aktie. 

0,31 3,01 

CoVar 
Var.OMX40N 31.197,60 
Beta 

45.176,60 9.535,47 93.980,95 

1,45 1,59 

De udregnede værdier er imidlertid udtryk for selskabernes geraede betaværdier. Selskaber 
nes specifikke risiko er således større alt efter hvilken gearing de enkelte selskaber påtager 
sig. For at finde den ugearede beta, skal værdierne justeres for de enkelte selskabers gea 
ring. 

Ugearet Beta 0,71 0,14 3,00 

Gearet Beta 
Tax 
Debt/Equity 

1,45 0,31 3,01 
0,25 

1,40 1,50 0,01 

1,28 

Resultaterne synes at afvige meget fra hinanden henset til, at virksomhederne er aktive in 
den for de samme industrier, og derfor burde antage en nogenlunde ens risikoprofil, når der 
ses bort fra eventuel gearing. Gennemsnittet på 1,28 synes dog at være på et niveau, som 
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måtte forventes for virksomheder, der er aktive i den på pågældende industri. Sammenhol 
des med betaværdier som angivet af Reuters", findes en væsentlig forskel. 

En umiddelbar hypotese kunne være, at beta for virksomheder inden for bygge- og anlægs 
industrierne måtte have en beta på mere end 1. Resultaterne synes dog at afkræfte denne 
hypotese. Således er egne udregninger for både Arkil Holding AIS og Per Aarslef Holding 
AIS tegn på, at betaværdierne kan ligge under 1. Sammenholdes med data fra Reuters, be 
kræftes disse tegn. 

Til brug for denne opgave kunne anvendes et gennemsnit af de to værdier. Således ville be 
taværdien for Skou Gruppen anntage 0,95. En betaværdi på 0,95 for en mellemstor entrepre 
nørvirksomhed synes dog at være usandsynlig lav. Af den grund benyttes en betaværdi på 2 
til udregning af værdien. 

5.4.2.1.2 Illikviditetspræmie 

Når prisen på en virksomhed udregnes ved hjælp af DCF-modellen, som det er tilfældet i 
denne opgave, jf. nedenfor under pkt. 5.5, vil udgangspunktet være en børsnoteret virksom 
hed, der forholdsvis enkelt vil kunne handles. Dermed vil det for en investor i et børsnoteret 
selskab være relativt simpelt at veksle sin investering i en virksomhed til kontanter ved at 
sælge de pågældende aktier. Når der er tale om opkøb af virksomheder, der ikke er handlet 
på et reguleret marked, vil der ikke være den samme ligefremme mulighed for at handle virk 
somhederne fra dag til dag, som tilfældet er med børsnoterede virksomheder. Af den grund 
tales der typisk om at indregne en illikviditetspræmie, således at prisen afspejler den risiko 
der ligger i, at virksomheden ikke er likvid. 

IlIikviditeten adresseres i litteraturen på forskellig vis.22 Således antages synspunktet at illikvi 
ditetspræmien bør være en kontant afslag på enterprise value, som udtrykkes ved nutids 
værdien af de fremtidige handelsomkostninger. Ved denne håndtering af illikviditetspræmien 
synes der dog udelukkende at blive taget højde for den omkostning der er forbundet med at 
afhænde virksomheden. Der bliver ikke taget højde for den risiko der befinder sig i, at virk 
somheden muligvis ikke kan sælges. Af den grund synes et sådan nedslag i enterprise value 
ikke umiddelbart at afspejle en farbar risikoimplementering. 

Andre benytter et procentuelt nedslag i værdien på virksomheden, som er baseret på tidli 
gere handler. 23 Herved nedsættet værdien som udregnes ved DCF-modellen med 25% - 

" https:/Iwww.reuters.comlfinance/stocks/overview/MTb.CO, https:/Iwww.reuters.com/finance/stocks/overview/PAALb.CO og https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/AR- 

22 Christian Petersen, Thomas Plenborg og Finn Schøier, "Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?", Ledelse og Erhvervsøkonomi, nr. 3. 2006, s. 167 

23 Ibid. 
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45% alt afhængig af virksomhedstype og sektor. Dette vil medføre en væsentlig forringelse 
af værdien, som ikke nødvendigvis vil være budgetafhængig. Denne metode synes dog lige 
frem og praktisk anvendelig, hvorfor den muligvis vinder indpas ved værdiansættelser i prak 
sis. 

Endelig argumenteres der for, at illikviditeten bør indregnes i afkastkravet til egenkapitalen. 
IIlikviditetspræmien bør således udgøre et procentuelt risikotillæg som tillægges afkastkravet 
til egenkapitalen. Dermed vil illikviditeten indregnes ved tilbagediskontering af hvert enkelt 
budgetteret fremtidigt cash-flow. IlIikviditetspræmien anslås til at udgøre et tillæg til afkastkra 
vet til egenkapitalen mellem 1,1 % og 3,25%. 

IlIikviditeten på Skou Gruppen må også antages at være til stede. Som det første er virksom 
heden ikke optaget til handel på et reguleret marked, hvorfor virksomheden alene af den 
grund ikke blot kan handles umiddelbart. Yderligere må der ved handel med en virksomhed 
af en størrelse som Skou Gruppen, der ikke tidligere har været handlet, antages en vis risiko 
for, at virksomheden ikke let vil kunne sælges igen. Af disse grunde bør der tillægges en illi 
kviditetspræmie til afkastkravet til egenkapitalen. Baseret på ovenstående tillægges gennem 
snittet på 2,125% til afkastkravet til egenkapitalen. 

5.4.2.1.3 Usystematisk risiko 
Når afkastkravet til egenkapitalen udregnes, tages der udgangspunkt i en investor, der i for 
vejen har en veldiversificeret portefølje, hvor den usystematiske risiko er bortdiversificeret. 
Denne antagelse er imidlertid ikke altid direkte anvendelig i praksis. Her vil der typisk være 
tale om eksempelvis private equity fonde, der har specialiseret sig i investeringer i en specifik 
sektor, der agerer som køber. Der kan ligeledes være tale om en industriel køber, der ikke 
har en egentlig investeringsportefølje. Når disse aktører foretager en investering, vil der der 
for ikke være tale om en aktør der investerer med en veldiversificeret portefølje. Af den grund 
vil sådanne aktører være eksponerede for den usystematiske risiko, der relaterer sig til inve 
steringen. 

Som en korrektion for denne eksponering for usystematisk risiko vælger nogle aktører at til 
lægge et yderligere risikotillæg til afkastkravet." Dette risikotillæg kan variere alt efter hvilken 
virksomhed der er tale om, samt hvilken industri den pågældende virksomhed er aktiv i. Risi 
kotillægget vil følgelig også variere alt efter, hvilken type køber der er tale om. Undersøgelse 
af størrelsen på denne risikopræmie viser, at der typisk vil blive tillagt 1 % - 3% til afkastkra 
vet for at kompensere for denne risiko." 

For så vidt angår dette tilfælde med Skou Gruppen, vil det også være relevant at overveje et 
tillæg af en usystematisk risikopræmie. Det er dog ikke umiddelbart muligt at lave antagelser 
om, i hvilket spænd risikopræmien vil befinde sig. Af den grund benyttes et estimat på 1,5% 
som tillægges afkastkravet til egenkapitalen. 

"Ibid. s. 166. 

25 Ibid. 
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5.4.2.1.4 Kontrolpræmie 

En væsentlig faktor ved handler med virksomheder er, hvorvidt køber opnår kontrol med den 
handlede virksomhed. Hvor en køber opnår et kontrollerende ejerskab, vil dertil høre en 
større værdi, end hvad der må antages at være gældende for en handel, hvor køber kun op 
når minoritetsindflydelse. 

Kontrolpræmien afhænger af en lang række faktorer. Som det første vil præmien være af 
hængig af virksomhedens nuværende og fortsættende kontrollerende aktionær. Hvor købe 
ren af en minoritetspost ikke har tiltro til den nuværende hovedaktionær (som vil have mulig 
hed for at vælge bestyrelsen, og dermed få indflydelse på ledelsen og driften af virksomhe 
den), vil denne køber kræve en høj kontrolpræmie. Omvendt vil kravet til kontrolpræmien 
være lavere, hvor køber har stor tiltro til hovedaktionæren. Dette er eksempelvis tilfældet, 
hvor flere institutionelle investorer i et konsortium investerer i en virksomhed. Her har inve 
storerne som udgangspunkt samme ønsker til væksten og udviklingen i selskabet, hvorfor 
der ikke vil kræves en nær så stor kontrolpræmie. 

Kontrolpræmien afhænger således af, hvorvidt køber opnår kontrol med virksomheden. Ef 
tersom dette ikke kan vides forud for salget, kan denne præmie dårligt indregnes i værdien af 
Skou Gruppen. Af den grund, vil der ikke blive tillagt en kontrolpræmie ved værdiansættelsen 
af Skou Gruppen. 

5.4.2.1.5 Markedsrisikopræmien og den risikofrie rente 
Markedsrisikopræmien er udtryk for den præmie en investor skal have for at investere sine 
midler i en markedsportefølje frem for et aktiv med den risikofrie rente. Markedsrisikopræ 
mien er normalt ikke udtryk for en nøjagtig værdi, men er i stedet udtryk for en værdi baseret 
på flere tilnærmelser. I den perfekte verden ville markedsrisikopræmien udgøre den præmie, 
som investor skulle modtage for at investere sine midler i en perfekt markedsportefølje frem 
for i den risikofrie rente. Teoretisk er markedsrisikopræmien normalt grebet an ved at se på 
eksempelvis et aktieindeks eller lignende, og på baggrund af data herfra beregne den præ 
mie, som en investering i indekset giver. 

I teorien er markedsrisikopræmien ansat til mellem 5% og 9%. Et estimat på 7,7% er foreta 
get af anerkendte teoretikere." Det er muligt at finde data online, som angiver en markedsri 
sikopræmie for Danmark." Disse data synes valide, og er udregnet på baggrund af en me 
tode, hvor der tages udgangspunk i indeks med danske aktiver, og på denne baggrund ud 
regnes en markedsrisikopræmie samt en risikofri rente. Disse data estimerer en markedsrisi 
kopræmie på 4,94%, et samlet forventet markedsafkast på 5,67% og følgelig en risikofri 
rente på 0,73%. 

26 Brealey, Myers & Alien, Principles of Corporate Finanæ, 12th edt., 2017, s. 199 

27 http://www.market-risk-premia.com/dk.html. 
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Disse værdier er dog ikke faste over tid, og kan derfor forventes at ændre sig. Eftersom de 
udregnede data synes at være lave, set i sammenhæng med det teoretiske udgangspunkt, 
bør de ikke umiddelbart anvendes til brug for denne analyse. 

Til brug for denne opgave vil der derfor blive taget udgangspunkt i et markedsafkast på 6% 
og en risikofri rente på 1 %. 

5.4.3 Fordeling mellem egenkapital og fremmedkapital 

Fordelingen mellem egenkapital og fremmedkapital (den såkaldte debt/equity ratio), har i den 
analyserede periode svinget noget for Skou Gruppen. 

Finansiel gearing 30,1% 67,4% 44,3% 34,7% 

Netto rentebærende gæld 12.490.394 kr. 20.607.116 kr. 12.372.570 kr. 7.110.881 kr. 8.735.945 kr. 12.263.381 kr. 

Egenkapital 41.519.512 kr. 30.562.612 kr. 27.953.805 kr. 20.465.788 kr. 19.275.560 kr. 27.955.455 kr. 

45,3% 44,4% 

Gennemsnittet som fremgår af ovenstående model, viser, at Skou Gruppen i den analyse 
rede periode har haft en debt/equity ratio på: 

0,444 
--- 078 0,566 - s 

Afgørende for analysen synes dog at være den værdi som antages i år 2017, hvor den finan 
sielle gearing udgør 30,1%. Denne gearing synes dog også at være for høj i forhold til Skou 
Gruppens umiddelbare tilgang til gæld. I stedet benyttes derfor en gearing på 20% gæld og 
80% egenkapital til udregning af den gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger. Således 
bliver WACC for Skou Gruppen: 

WACC = 0,8 * 0,136 + 0,2 * 0,05 * (1 - 0,25) 

W ACC = 11,65% 

5.5 DCF 

Ved udregning af værdien af Skou Gruppen ved brug af en DCF model, beregnes nutidsvær 
dien af en række budgetterede fremtidige cash-flows. De budgetterede fremtidige cash-flows 
tilbagediskonteres med WACC som diskonteringsrente. 

Som beskrevet løbende gennem opgaven afhænger validiteten af DFC-modellen af det bud 
get der danner grundlag for udregningen i tæt sammenhæng med den diskonteringsrente der 
benyttes. Selv små ændringer i en virksomheds vækstgrad, eller små ændringer i diskonte 
ringsrenten, vil medføre en væsentlig ændring på værdien af virksomheden. Af den grund, 
skal DCF udregningerne altid læses i nær sammenhæng med de forudsætninger, der er gjort 
i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet. 
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5.5.1 Gordons G 

Værdien af terminalperioden udregnes ved brug af Gordons vækstmodel. Denne model be 
nyttes, hvor der regnes med en kontinuerlig vækst for det analyserede selskab. Modellen ta 
ger forudsætter således et evigt eksisterende selskab, hvor der vil være en evig vækst. 

Til brug for denne opgave anvendes en vækstrate til terminalværdien på 2%. Denne vækst 
rate skal således lægge over inflationen, for dermed at hindre at selskabet bliver mindre 
værd over tid, men i stedet følger en evig vækst. 

5.5.2 Værdiansættelsesmetode 

DCF modellen er konstrueret således at der på baggrund af budgettet udregnes en NOPAT 
værdi for hvert år i budgetperioden samt en NOPAT værdi for terminalperioden. Fra disse 
værdier trækkes væksten i investeringer i Skou Gruppen. Fra denne beregning kommer der 
for en række frie cash-flows. Disse cash-flows er således udtryk for de frie midler, som vil 
være i selskabet for hvert år i den budgetterede periode. 

De frie cash-flows for de budgetterede år skal tilbagediskonteres til nutidsværdi, hvorved der 
ved at sammenlægge disse værdier opnås et estimat på værdien af Skou Gruppen. Alle vær 
dier tilbagediskonteres med den samme diskonteringsrente. Som diskonteringsrente benyt 
tes WACC som yderligere beskrevet nedenfor under pkt. 5.5.2.2. 

De tilbagediskonterede værdier summeres, hvorved der udregnes entreprise value for Skou 
Gruppen. Entreprise value er udtryk for værdien af Skou Gruppen på gældfri basis. Altså 
værdien af Skou Gruppen uden gæld og med den nuværende gældsstruktur. For at udregne 
equity value, som er den værdi som Skou Gruppen reelt har for investorerne, fratrækkes 
Skou Gruppens gæld fra entreprise value. 

5.5.2.1 Budgetforudsætninger 

Som beskrevet ovenfor tager DCF udgangspunkt i et budget for en periode på 10 år. Budget 
tet er vedlagt denne opgave som Bilag 1. 

Budgettet tager udgangspunkt i en budgetteret vækst snarere end en budgetteret rentabilitet. 
Den budgetterede vækst tager følgelig sit udgangspunkt i de inputs som hidrører fra dataene 
i den analyserede periode. 

Nettoomsætningsvækst 15,0% 12.0% 10,0% 11,0% 12.0% 10,0% B,"" B,"" 4,"" 2,5% 2,5% 
Omlcostr'lInger til råvarer 73,6% 73,0% 73,"" 72,9% 72,7% 72,9% 72,7% 72,5% 7a'" 72,"" 7a"" 
Andre ekstøme omkostringer 3,_ 3,20% 3,_ 3,_ 3,_ 3,20% 3,_ 3,_ 3,20% 3,_ 3,_ 
Personaleomkostninger '5% 14,80% '5" "" 14,20% "" "" 13.60% "" "" 13.ClCl% 
M- og nedskrivninger 0,50% 0,_ 0,80% 0,65% 0,70% 0.75% 0,80% 0,_ 0,90% 0,95% 0,95% 
Skatafprimærdrift 25" 25" 25" 25" 25" 25" 25" 25" 25" 25" 25" 
Anlægskapital 3,_ 4,_ 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,_ 7,00% 7,50% B,OO% B,5O% 
Nbeidslænital 6,_ 6,40% 6,80% 7,_ 7,80% 8.00% 8.40% B,_ 9,20% 9,80% 1000% 

Som det er tilfældet for dataene for WACC, som udregnet under pkt. 5.4 og beskrevet under 
pkt. 5.5.2.2, er disse budgetforudsætninger udslagsgivende for, hvilken værdi Skou Gruppen 
antager. Budgetteres således en høj vækst og en samtidig nedgang i omkostningerne, vil 
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værdien af Skou Gruppen stige som følge heraf. Omvendt vil en budgetteret nedgang i væk 
sten eller en negativ vækst, og en samtidig stigning i omkostningerne medføre, at værdien af 
Skou Gruppen vil falde. Budgettet skal være udarbejdet i sammenhæng med de forudsæt 
ninger der er gjort i forbindelse med analysen af Skou Gruppens strategi og samtidig være 
baseret på de værdier som er analyseret i regnskabsanalysen. 

Som rettesnor for en realistisk budgettering udregnes sideløbende en række nøgletal for 
Skou Gruppen. Disse nøgletal, som måles sideløbende med den budgetterede vækst er ren 
tabilitetsindikatorerne overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og afkastgrad. 

ADH 
OG 

2.554 
5,78% 

2,714 

'34" 
2.820 
'45" 

2,_ 
'64" 

3,090 
'90% 

3,171 
e.æw 

3,182 
713% 

3,180 
7,39% 

3,048 
7,73% 

2,868 
7,_ 

2.687 
814% 

14,75% 17,20% ,e,19% 19,54% 21,32% 21,76% 22,67% 23,49% 23.55% 22,91% 21,87% 

Som det kan læses heraf sker der gennem den budgetterede periode en væsentlig forbed 
ring af Skou Gruppens nøgletal. Således er der samtidig budgetteret en væsentlig forbedring 
af Skou Gruppens rentabilitet. Således er de budgetterede vækstrater udtryk for en stigning i 
rentabiliteten fra en afkastgrad på 14,75% i 2018 til 22,91 i 2027 og dermed en stigning på 
8,16 procentpoint i perioden. Denne stigning er umiddelbar høj, men synes ikke urealistisk at 
gennemføre over en 10-årig periode. Denne udvikling hænger ligeledes sammen med Skou 
Gruppens strategi om en fortsat vækst som beskrevet ovenfor under pkt. 4.4. 

5.5.2.2 WACC 

WAGG ændrer sig som regelover en periode. Altså vil der være en højere gældsandel i 
nogle år i forhold til andre år. En sådan forskel i WAGG kan kun vanskeligt indregnes i værdi 
ansættelsesmodellen. I øvrigt ville budgetterede ændringer i WAGG bero på yderst usikre 
skøn. Af disse grunde benyttes gennem hele forecast-perioden en fast WAGG. Eftersom 
WAGG har en væsentlig indflydelse på virksomhedens værdi, synes det korrekt at benytte 
WAGG konsekvent. 

Som en del af WAGe udregningen indgår prisen på egenkapitalen eller også omtalt som in 
vestorernes afkastkrav. Denne pris på egenkapitalen er, som beskrevet ovenfor under pkt. 
5.4.2.1, bestemt af tre faktorer; (i) beta Uf. pkt. 5.4.2.1.1}, (ii) markedsrisikopræmien og (iii) 
den risikofrie rente Uf. pkt. 5.4.2.1.5}. Disse tre faktorer kan dog ikke bestemmes præcist for 
et privatejet selskab, og er derfor udtryk for omtrentlige værdier og bedste estimater. Således 
vil der med sikkerhed være usikkerhed omkring resultatet, hvoraf en stor del af denne usik 
kerhed, vil kunne føres tilbage til de tre ovenstående faktorer. 

For så vidt angår beta er der til brug for denne opgave taget udgangspunkt i et gennemsnit af 
de udregnede betaværdier for tre børsnoterede selskaber, som alle er aktive inden for 
bygge- og anlægsbranchen. Disse beta-værdier var væsentligt forskellige for de analyserede 
selskaber, og gav derfor ikke en egentlig indikation på, hvilken betaværdi selskaber i denne 
branche og inden for denne industri egentlig antog. Sammenholdtes disse data med data 
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som udregnet af Reuters", var de udregnede data alle væsentligt anderledes fra Reuters' 
data. Reuters' data antog alle betaværdierne til lavere end 1 for de tre selskaber. En beta la 
vere end 1 for et privatejet mellemstort entreprenørselskab lader dog umiddelbart til at være 
for lavt. Dette hænger sammen med, at entreprenørvirksomheder sædvanligvis er ganske 
følsomme overfor udsving i konjunkturerne og udsving i økonomien generelt, som også be 
skrevet ovenfor under pkt. 4.3.1. Af den grund er valgt en tilgang, hvor der benyttes en beta 
værdi på 2 for Skou Gruppen. Denne betaværdi udgør således et konservativt kompromis på 
en betaværdi for Skou Gruppen. 

Som tilfældet er for betaværdien er det ligeledes for markedsrisikopræmien vanskeligt at an 
slå en sand værdi. Dog er det for markedsrisikopræmien ikke en specifik værdi for Skou 
Gruppen, men derimod en markedsværdi, der skal gælde for alle investeringer. Markedsrisi 
kopræmien er ikke udregnet egenhændigt men har derimod taget udgangspunkt i forskellige 
kilder, som beskrevet ovenfor under pkt. 5.4.2.1.5. Der er til brug for opgaven, med baggrund 
i samme konservative betragtninger som for betaværdien, taget udgangspunkt i en markeds 
risikopræmie på 6%. 

Den risikofrie rente bestemmes typisk som renten på en 10 årig statsobligation. Denne rente 
er for nuværende på 0,72%. Henset til, at diskonteringsrenten ikke blot skal være retvisende 
for nuværende, tages der ikke udgangspunkt i denne sats. Renterne på de 10-årige statsobli 
gationer er for nuværende på et relativt lavt niveau, hvorfor der i stedet tages udgangspunkt i 
en risikofri rente på 1 %. 

Prisen på gæld er sammen med prisen på egenkapital den anden udslagsgivende faktor for 
WACC. Prisen på gæld afhænger ligesom prisen på egenkapital af en række faktorer. Som 
beskrevet ovenfor under pkt. 5.2.1 er den gennemsnitlige pris på gæld udregnet til 1,5% i 
den analyserede periode. Denne pris på gæld er forholdsvis lav selv når det lave renteniveau 
tages i betragtning. Af den grund benyttes en anden og højere rente på gælden. Dette vil 
også medvirke til en mere konservativ værdiansættelse. Prisen på gæld ansættes i WACC til 
5% .. 

5.6 RIDO 
Residualindkomstmodellen (RIDO) benyttes i denne opgave som kontrol. Modellen tager ud 
gangspunkt i samme budget som er udarbejdet til brug for DCF modellen, og skal hvor mo 
dellen regner korrekt give et identisk resultat. RIDO er derfor yderst anvendelig til at kontrol 
lere, at de korrekte værdier er indført i modellen samt at alle værdier indgår korrekt i udreg 
ningerne. 

5.6.1 Værdiansættelsesmetode - kontrol 
Residualindkomstmodellen beregner værdien af virksomheden ved at beregne et afkast af 
aktiverne som er baseret på WACC. Således bliver der tale om et WACC afkast af aktiverne. 

28 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/MTb.CO, https:/Iwww.reuters.comlfinancaistocks/overview/PAALb.CO og https:/Iwww.reuters.comlfinance/stocks/overview/AR- 
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Dette RIDO-beløb beregnes, som også gældende for DCF modellen, for hvert af de budget 
terede år samt terminalværdiperioden. På samme vis som gældende for DCF modellen tilba 
gediskonteres disse RIDO-beløb med en diskonteringsrente. Der benyttes samme diskonte 
ringsrente som for DCF modellen. 

På den måde opnås der en present value for RIDO-beløbene samt en present value for DCF 
beløbene. Til RIDO beløbet skallægges nettodriftsaktiverne for primo budgetperioden. Reg 
ner modellerne identiske værdier, er det en indikator for, at alle beløb er indregnet korrekt i 
modellen. 

5.7 Delkonklusion 
Med baggrund i ovenstående værdier beregnet for henholdsvis DCF og RIDO ansættes vær 
dien af Skou Gruppen pr. 1. oktober 2017 til DKK 471.522.021. Denne udregning er følgelig 
baseret på de antagelser der er gjort om Skou Gruppens budget. Herunder de antagelser der 
er gjort i relation til Skou Gruppens vækst og muligheden for at minimere en række omkost 
ningsposter. 

PV af budgetperiode RIDO 
PV af terminalværdiperiode RIDO 
NDAprimo 

220.512.828 kr. 
216.714.067 kr. 
46.785.519 kr. 

PV af budgetperiode 
PV af terminalværdiperiode 

202.625.559 kr. 
281.386.856 kr. 

Entreprise Value DCF 484.012.415 kr. 

Entreprise Value Rido 484.012.415 kr. 

Equity Value 471.522.021 kr. 

5.7.1 Kontrol 
Til at kontrollere resultaterne, udregnes ligeledes en as-is værdi af Skou Gruppen. Denne 
værdi skal anskueliggøre værdien af Skou Gruppen, hvor der ikke opnås den budgetterede 
vækst, men hvor virksomhedsdriften i stedet fortsættes som den er for nuværende. Af den 
grund vil der heller ikke ske en forøgelse af Skou Gruppens rentebilitetsnøgletal, som i stedet 
vil forblive på de nuværende niveauer. 

Disse udregninger medfører en nuværende as-is værdi af Skou Gruppen på ca. DKK 254 
mio. 
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PV af budgetperiode 
PV af terminalværdiperiode 

148.747.134 kr. 
118.211.609 kr. 

Entreprise Value 266.958.743 kr. 

Equity Value 254.468.349 kr. 
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6. EXIT 

6.1 Salgsmodning 
Forud for et salg af en hvilken som helst virksomhed, vil de sælgende aktionærer gennem 
bestyrelsen og den daglige ledelse typisk forsøge at igangsætte en række tiltag, der skal 
gøre virksomheden mere værd. Denne værdiforøgelse skallaves med primær sammenhæng 
til et salg. Derfor vil mange af tiltagene bære præg af at være initiativer, der skal søge at øge 
værdien af virksomheden relativt hurtigt. Der vil således sjældent foretages investeringer, 
hvor det på tidspunktet lige op til et salg vil være usikkert præcist hvordan investeringen vil 
påvirke værdien af virksomheden. 

Denne salgsproces foretages imidlertid ikke på samme måde ved forskellige sælgere. Forin 
den en private equity fond (også omtalt som en kapitalfond) skal sælge en virksomhed, vil 
der blive foretaget en nøje planlagt strategi for, hvordan virksomheden skal kunne præsente 
res, når der skal ske et salg. En sådan strategi vil højst sandsynligt allerede blive planlagt fra 
det tidspunkt, hvor virksomheden erhverves af kapitalfonden fra en sælger. Strategien vil 
være anlagt på en sådan måde, at kapitalfonden med nogen sikkerhed kan budgettere med, 
at salgsmodningstiltagene vil have en målbar effekt forinden der skal ske et exit af virksom 
heden. 

6.1.1 Metode 
I det følgende vil blive redegjort for en række tiltag, som alle vil være relevante at overveje i 
forbindelse med et salg af en virksomhed. I forlængelse heraf, vil det blive diskuteret, hvor 
vidt disse salgsmodningstiltag burde finde anvendelse på Skou Gruppen forud for et salg. 

Der vil blive taget udgangspunkt i en tilgang til salgsmodning som beskrevet af Thomas Plen 
borg og Søren Nørbjerg i deres fælles artikel om netop salqsrnodninq." Således vilopgaven 
følge artiklens systematik, hvor der sondres mellem interne salgsmodningstiltag og eksterne 
salgsmodningstiltag. For både de interne såvel som de eksterne salgsmodningstiltag, vil hver 
kategori blive opdelt i en række underafsnit, hvor specifikke emner vil blive diskuteret. 

Emnerne vil blive diskuteret hver for sig, og sideløbende vil der blive lavet en analyse af, 
hvordan disse tiltag vil kunne tilpasses en virksomhed som Skou Gruppen. Det villøbende 
blive undersøgt og analyseret, hvordan de enkelte tiltag potentielt kan have en effekt på vær 
dien af Skou Gruppen. 

Fokus for salgsmodningen vil således være på juridiske salgsmodningstiltag. Altså vil der for 
hvert af de beskrevne emner, tages et fokus mod, hvordan en sådan salgsmodning kan imø 
dekommes ved implementering af juridiske løsninger. Herunder eksempelvis ved selskabs 
retlig strukturering, god juridisk corporate governance, god juridisk håndtering af salgspro 
cessen mv. 

29 Søren Nørbjerg og Thomas Plenborg, Salgsmodning - med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2009 
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Foruden sondringen mellem de eksterne og de interne salgsmodningstiltag, vil der ligeledes 
blive foretaget en overordnet tidsmæssig sondring. Her vil der som det første lægges vægt 
på analysen af salgsmodningstiltag, som udføres i tiden forud for et salg. Dernæst vil fokus 
blive lagt på værdiskabere der alle har en tilknytning til selve salgsprocessen. Således vil der 
blive beskrevet og analyseret, hvilke salgsprocestiltag, der kan have en indvirkning på vær 
dien af en virksomhed, her Skou Gruppen. I denne forbindelse vil der blive analyseret og dis 
kuteret, hvilke effekter tiltag som købesumsreguleringsmekanismer, W&I insurance samt 
vendor due diligence kan have for en virksomhed. Alle salgsprocestiltagene vil blive anskuet 
fra et juridisk synspunkt, hvor den finansielle effekt vil blive undersøgt. 

Analysen og diskussionen vil tage udgangspunkt i teorien. Der vil således ikke blive benyttet 
et egentligt datagrundlag til at vurdere, hvilken effekt ovenstående tiltag generelt kan antages 
at have på en virksomhed. Snarere vil der blive undersøgt, hvilken effekt sådanne tiltag som 
beskrevet ovenfor, kan antages at have for værdien af Skou Gruppen. 

Som tilfældet for hele opgaven, vil der for salgsmodning og salgsproces ikke blive taget 
højde for eventuelle skattemæssige optimeringsmuligheder. Emnet vil i sig selv være for om 
fattende til at udgøre en meningsfuld del af denne opgave. 

Der vil i dette afsnit ikke blive lagt vægt på at undersøge, analysere eller diskutere post-deal 
tiltag, som vil være væsentlige for sælger at iagttage. Altså vil eventuelle skatteoptimeringstil 
tag, jf. lige ovenfor, personlige omstændigheder mv. ikke blive italesat. 

6.1.2 Værdien af Skou Gruppen 
Den udregnede værdi af Skou Gruppen kan som udgangspunkt blive påvirket gennem en 
effekt på tre forskellige parametre. Påvirkningen af disse parametre kan ske isoleret og sam 
menhængende. Ligeledes vil en påvirkning af en af parametrene kunne have en afledt effekt 
på et andet parameter. Altså kan effekterne på et af de tre parametre korrelere med en effekt 
på et andet parameter. Denne korrelation kan i øvrigt være både negativ og positiv. Det af 
hænger således af den enkelte effekt, eller det enkelte salgsmodningstiltag, hvorledes en gi 
ven parameter bliver påvirket. 

Nedenfor vil således kort blive beskrevet de enkelte parametre, budgettet (pkt. 6.2.1), prisen 
på egenkapital (pkt. 6.2.2.1) og prisen på gæld (pkt. 6.2.2.2). 

6.2 Påvirkelige værdiparametre 

6.2.1 Budgettet 

Forudsætningerne som foretaget i budgettet har en afgørende betydning for værdien af en 
virksomhed. Værdien af virksomheden vil således vokse markant, hvis der budgetteres rela 
tivt markant større frie cash-flows, og modsat falde markant, hvis der budgetteres relativt 
markant lavere frie cash-flows. 
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Eftersom budgettet har en så væsentlig indvirkning på værdien af virksomheden, er det af 
største vigtighed at budgettet fremstår troværdigt. Et budget der i modsat fald fremstår utro 
værdigt vil udelukkende bidrage til en useriøs pris og værdi på virksomheden. 

For at budgettet skal fremstå troværdigt, må budgettet være bakket op af en solid analyse af 
virksomhedens strategier være sig både eksterne og interne. Strategierne må angive ratio 
nelle og relevante scenarier, som virksomheden kan arbejde hen imod. På baggrund af disse 
analyser, bør der i relevant omfang kunne bidrages til budgettet således at dette kan fremstå 
troværdigt. 

6.2.1.1 Væksten i terminalværdiperioden 

En stor del af værdien på en virksomhed, når denne værdi udregnes ved DCF modellen, be 
finder sig i terminalværdiperioden. Af den grund er den budgetterede vækst i terminalværdi 
perioden yderst relevant for værdien af en virksomhed. 

Ved beregningen af værdien af terminalværdiperioden fratrækkes den fremtidige vækst, Gor 
dons G, fra diskonteringsrenten. Af den grund vil en høj budgetteret fremtidig vækst medføre 
en højere værdi af terminalværdiperioden. Dermed vil der ligeledes blive skabt en højere to 
talværdi på virksomheden. 

Væksten i terminalværdiperioden vil dog ikke kunne påvirkes af salgsmodningstiltag. Denne 
vækst vil i stedet være afhængig af markedsmæssige forhold som ikke vil kunne påvirkes 
virksomhedsspecifikt. Således vil væksten, Gordons G, i terminalværdiperioden, som i øvrigt 
også er gældende for markedsrisikopræmien, som beskrevet nedenfor under pkt. 6.2.2.1, 
være fast. 

6.2.2 WACC 

Ved udregning af værdien af en virksomhed ved brug af DCF-modellen, som foretaget oven 
for under pkt. 5.5, benyttes virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostninger som diskon 
teringsrente. Hvis virksomheden betaler en gennemsnitlig høj pris for kapitalen, vil diskonte 
ringsrenten følgelig være højere, hvorved de fremtidige cash-flows vil antage en relativt la 
vere nutidsværdi. Omvendt vil en virksomhed, der betaler en relativt lavere pris for kapitalen, 
hvorved diskonteringsrenten følgelig vil være relativt lavere, opnå en højere nutidsværdi af 
de budgetterede fremtidige cash-flows. 

Afgørende på den gennemsnitlige pris på kapitalen er således prisen på egenkapital, som 
beskrevet nedenfor under pkt. 6.2.2.1, og prisen på gæld, som beskrevet nedenfor under pkt. 
6.2.2.2. 

6.2.2.1 Prisen på egenkapital 

Som beskrevet ovenfor under pkt. 5.4.2, udregnes prisen på egenkapital ved brug af capital 
asset pricing modellen. I denne model udregnes på baggrund af en markedsrisikopræmie og 
en betaværdi, prisen for egenkapital for en given virksomhed. 

SAGSNR. DHH DHH/DHH DOK. NR. 51400195-1 SIDES1 



Markedsrisikopræmien vil som udgangspunkt ikke kunne påvirkes af salgsmodningstiltag ret 
tet mod den enkelte virksomhed. Markedsrisikopræmien er netop udtryk for en værdi der ikke 
er virksomhedsspecifik. Værdien skal derimod afspejle den risikopræmie en investor kan for 
vente ved at placere sine midler i et markedsindeks frem for den risikofrie rente. Derfor vil 
initiativer, der skal have til formål at modne et givent selskab, ikke have nogen effekt på mar 
kedsrisikopræmien. Denne vil forblive uændret. 

Beta er derimod en variabel, som er specifik for de enkelte virksomheder. Som beskrevet 
ovenfor under pkt. 5.4.2.1.1, er beta udregnet ved at analysere, hvordan prisen på en særlig 
aktie kovarierer med et markedsindeks. Ved denne analyse fremkommer et billede af, hvil 
ken specifik risiko der tillægger sig den undersøgte aktie og følgelig, om der skal kræves et 
afkast der er højere eller lavere end markedsrisikopræmien. I og med betaværdien tager ud 
gangspunkt i det undersøgte selskab, vil det være selskabsspecifikke elementer, der fast 
lægger, hvorledes samvariationen mellem aktien og indekset er. 

Eftersom beta er et udtryk for samspillet mellem samariationen mellem aktien og indekset og 
variansen på aktien, vil det ikke umiddelbart være retvisende at tale om, at salgsmodnings 
aktiviteter kan påvirke betaværdien. Betaværdien vil således være upåvirket af salgsmod 
ningstiltag, da den ikke beregnes ud fra virksomhedsinterne værdier. I stedet vil salgsmod 
ningsaktiviteter potentielt kunne påvirke samvariationen og variansen på aktien. Dette kunne 
være tilfældet, hvor der blev indført aktiviteter, der gjorde den undersøgte virksomhed mindre 
modtagelig overfor udefrakommende påvirkninger. Ved at implementere tiltag der kan ud 
ligne en del af den risiko, der er forbundet med udsvingene på prisen på en aktie, vil det 
være muligt indirekte at påvirke betaværdien for en virksomhed. Ved at kunne påvirke beta 
værdien af en virksomhed, vil det også være muligt indirekte at påvirke prisen på egenkapita 
len. Ved at være i stand til at påvirke prisen på egenkapital vil det følgelig være muligt at på 
virke de gennemsnitlige kapitalomkostninger, hvorved det vil være muligt at påvirke diskonte 
ringsrenten der følgelig vil have en effekt på værdien af virksomheden. 

6.2.2.2 Prisen på gæld 
Den anden komponent i WACC er den pris en given virksomhed betaler for sin gæld. Jo hø 
jere prisen på gælden er desto højere vil gældsprisen påvirke den gennemsnitlige pris på ka 
pital. Modsat vil en lavere pris på gæld medvirke til at de gennemsnitlige kapitalomkostninger 
trækkes ned. 

Prisen på gæld er endnu en af de faktorer der kan påvirkes. Ved at påvirke denne faktor, kan 
virksomheden, som gældende ved prisen på egenkapital, påvirke diskonteringsrenten, hvor 
ved virksomheden vil øge nutidsværdien af de budgetterede fremtidige cash-flows. 

Som beskrevet ovenfor under pkt. 5.4.1, er prisen på en virksomheds gæld primært bestemt 
af, hvilken specifik risiko en virksomhed har. Risikoen der undersøges i relation til prissæt 
ning af gæld til en virksomhed er anderledes en den undersøgelse der foretages ved 
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undersøgelse af prisen på en virksomheds egenkapital. Der er dog sammenfald mellem de 
dele der undersøges, hvorfor risikoen således ikke kan adskilles. 

Prisen på virksomhedens gæld påvirkes i høj grad af, hvordan banken anser sin mulighed for 
at få sit udlån hjem. Hertil kommer, at gælden er foranstillet egenkapital i konkursordenen. Af 
den grund bliver prisen på gæld mere afhængig af, hvorvidt det kan konkluderes, at en given 
virksomhed har en god mulighed for at indhente likviditet, der kan benyttes til at betale sine 
långivere. Prisen på egenkapitalen ansættes således i højere grad ud fra et overordnet drifts 
mæssigt perspektiv. 

6.3 Pre-deal salgsmodningstiltag 
I det følgende vil første del af emnerne om salgsmodning behandles. Fokus vil være på de 
mulige juridiske salgsmodningstiltag, som vil være relevante at implementere i processen 
forud for et salg af en virksomhed. Tidsperspektivet for nedenstående modningstiltag varierer 
meget, men vil for de flestes tilfælde befinde sige inde for en tidshorisont på 5 år forud for et 
virksomhedssalg. Gennemgangen af de forskellige faktorer vil blive udført med en beskri 
velse af det generelle problem, samt indvirkningen på prisen på virksomheden. Dernæst vil 
det blive diskuteret, hvordan implementering af rette juridiske løsninger kan modvirke en ne 
gativ effekt på værdien eller hvorvidt sådanne juridiske løsninger kan medvirke til at skabe en 
forhøjet værdi. 

6.3.1 Eksterne faktorer 
De eksterne faktorer, der kan være med til at påvirke værdien af Skou Gruppen, relaterer sig 
til faktorer som angår forhold uden for Skou Gruppens egen organisation. Der er tale om for 
hold, der er dikteret af samfundsøkonomien og andre eksterne faktorer. Opdelingen mellem 
de eksterne og de interne faktorer følger således systematikken som anvendt ovenfor under 
afsnittet om strategi, pkt. 4.2 og 4.3, hvor omverdenen og konkurrencesituationen analyse 
res. 

6.3.1.1 Konkurrencekraft 
Virksomhedens konkurrencekraft er afgørende for, at det forecastede budget kan anses for 
troværdigt og dermed at prisen på virksomheden kan anses som retvisende. Et selskab der 
har en svækket konkurrencekraft, vil ikke være et eftertragtet købsobjekt, eftersom den frem 
adrettede drift sandsynligvis vil lide under den manglende konkurrencekraft. 

En eventuel manglende konkurrencekraft vil medføre at en potentiel køber vil tilsidesætte det 
af sælger udarbejdede budget for virksomheden og udarbejde sit eget lang mere konserva 
tive budget. Dette vil have til følge at virksomhedens værdi svækkes betydeligt. 

Konkurrencekraft kan dog ikke omtales som en faktor, der vil være værdifuld at tillægge virk 
somheden i forbindelse med en salgsmodning. Konkurrencekraft er således nødvendig og 
eksistensberettigende for en virksomheds tilstedeværelse på markedet. Uden konkurrence 
evne vil en virksomhed ikke kunne overleve, eftersom det således må antages at andre 
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aktører villevere et bedre og billigere produkt end den pågældende virksomhed, hvorved 
indtjeningen vil dale. Når der tales om konkurrencekraft i salgsmodningsøjemed, skal fokus 
være på at identificere, hvilke konkurrenceparametre virksomheden klarer sig godt på samt 
hvilke konkurrenceparametre virksomheden klarer sig mindre godt på. Når disse parametre 
er identificeret, skal de præsenteres på den bedst mulige måde til en potentiel køber. 

Når konkurrenceparametrene identificeres vil det ligeledes være gavnligt for virksomheden at 
undersøge, hvorfor virksomheden klarer sig mindre godt på enkelte områder. En sådan 
svaghed vil blive opdaget og italesat af en potentiel køber, hvorfor det vil være relevant at 
implementere en optimering af disse områder i den fremadrettede strategi. På den måde vil 
den potentielle køber blive klar over, at virksomheden på trods af sin mindre gode konkurren 
cekraft på disse områder, ikke vil være udsat for en forhøjet risiko, eftersom forholdet er ind 
draget i den fremtidige strategi for virksomheden. 

6.3.1.2 Markedet 
Den fremtidige udvikling på det marked som targetvirksomheden agerer på, vilogså have en 
afgørende betydning for, om den værdiansættelse der er foretaget kan anses for retvisende. 
Således vil høje vækstforventninger til en virksomhed, der befinder sig på et markedet med 
faldende vækst, kræve gode forklaringer for at være troværdige. 

Markedet for entrepriseydelser er kendt som et marked, der er meget følsomt over for ud 
sving i de økonomiske konjunkturer. lopgangstider mærker entreprenørvirksomheder såle 
des store stigninger i væksten ligesom entreprenørvirksomhederne i nedgangstider kan op 
leve fald i væksten og omsætningen. En sådan følsomhed over for konjunkturerne vil som 
oftest gøre en potentiel køber opmærksom på, hvordan en konjunkturfølsom virksomhed har 
tænkt sig at agere over for en ændring i konjunkturerne. Findes der ikke nogen relevant plan 
hos virksomheden, vil en potentiel køber typisk kræve en værdiansættelse med udgangs 
punkt i et mere konservativt budget. 

For at Skou Gruppen skal være i stand til at bibeholde sit estimat til budgettet over for en po 
tentiel køber, vil Skou Gruppen være nødsaget til at have en strategi for, hvordan omsæt 
ningsvæksten holdes opadgående selv i tider, hvor en lavkonjunktur truer. Et særligt godt 
værktøj til dette, som Skou Gruppen er i besiddelse af for nuværende, er en stor portefølje af 
offentlige kunder. Disse offentlige kunder vil stadig være tilbøjelige til at købe entrepriseydel 
ser, selv hvor der er tendenser til en lavkonjunktur i samfundet. Ved at have en stor porte 
følje af offentlige kunder kan en virksomhed som Skou Gruppen hedge sin risiko for et kon 
junkturskift. 

6.3.1.3 Ekstern afhængighed 
Når der tales om ekstern afhængighed menes der i denne sammenhæng afhængigheden af 
virksomhedens kunder eller leverandører. Der vil normalt også kunne være tale om af 
hængighed af et særligt råstof eller en særlig teknologi. For Skou Gruppens vedkomne vil det 
således være relevant at vurdere, hvorvidt der findes enkelte leverandører eller enkelte kun 
der, som står for en stor del af Skou Gruppens omsætning, jf. også ovenfor under pkt. 4.3.2 
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og 4.3.3. Som beskrevet har Skou Gruppen ikke en afhængighed af enkelte leverandører eI 
ler kunder. 

For at sikre sin fortsatte uafhængighed bør Skou Gruppen fokusere på at have engagemen 
ter med en lang række forskellige leverandører og kunder. Ligeledes bør Skou Gruppen ikke 
indgå kontrakter der indeholder klausuler om eksklusivitet, hvor de varer der skal leveres an 
går en stor del af Skou Gruppens totale omsætning. Dette er beskrevet yderligere nedenfor 
under pkt. 6.3.2.3.1. 

6.3.1.4 Konsolideringsperspektiv 
Konsolideringsperspektivet angår muligheden for at kunne konsolidere en opkøbt virksom 
hed, enten ved fusion med andre opkøbte virksomheder eller ved at fusionere virksomheden 
ind i købervirksomheden. 

Formålet ved en konsolidering kan være mange. Er der eksempelvis tale om en private 
equity fond, kan ønskes om konsolidering angå muligheden for at sammenlægge den op 
købte virksomhed med en eksisterende porteføljevirksomhed hos fonden. Formålet med en 
sådan konsolidering kan være at skabe en større aktør, der vil være bedre egnet til et salg 
eller en børsnotering. For en private equity fond kan formålet med et konsolideringsønske 
også være, at benytte enkelte dele af virksomheden i en eksisterende porteføljevirksomhed, 
hvorefter resten af den opkøbte virksomhed igen skal sælges fra. I sådan en situation er det 
væsentligt for private equity fonden af den ikke konsoliderede del af virksomheden kan sæl 
ges fra uden der lides et for stort tab. 

For en industriel køber kan konsolideringsperspektivet angå en fusion ind i egne rækker. Er 
køber af en virksomhed eksempelvis aktiv på en række delmarkeder af et større marked, kan 
konsolideringsstrategien angå en fusion af den opkøbte virksomhed, der er til stede på andre 
delmarkeder, hvorved der skabes en større spiller, som er aktiv på hele markedet. 

For at muliggøre en konsolidering af en virksomhed kræves det, at virksomheden har en 
overskuelig struktur. Ved den overskuelige struktur tænkes således både på den juridiske 
struktur, som omtalt nedenfor under pkt. 6.3.2.1.1, samt den økonomiske struktur. Ligeledes 
er det relevant at have et overblik over virksomhedens kontraktuelle forpligtelser og be 
grænsninger, som beskrevet nedenfor under pkt. 6.3.2.3.2. 

En modning af en virksomhed, med henblik på at skabe mulighed for en konsolidering, vil så 
ledes angå strukturering af virksomheden. Der bør dog ikke være tale om, at virksomheden 
skal ændre sin vision, blot for at imødegå et teoretisk konsolideringsperspektiv. En sådan 
omstrukturering vil være at ændre på virksomhedens formål, hvilket ikke er tanken bag en 
salgsmodning. Formålet er i stedet at optimere de muligheder der allerede findes i virksom 
heden, for derved at imødekomme en potentiel mulighed for at konsolidere sig. 

6.3.2 Interne faktorer 
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Den interne faktorer relaterer sig alle til forhold som vil være inde for virksomhedens umid 
delbare kontrol. Således vil de interne faktorer afspejle eksempelvis virksomhedens juridiske 
struktur, ansættelsesforholdet til medarbejderne samt udformningen af de kontrakter som 
virksomheden indgår med sine kunder og leverandører. Alle er det forhold, der vil kunne 
have en effekt på værdien af virksomheden. Værdien kan blive påvirket, hvor en køber me 
ner at der er en specifik risiko forbundet med et af de interne områder. Følgelig vil en køber 
kræve et tillæg til egenkapitalafkastkravet eller nedjustere forventningerne i budgettet. 

6.3.2.1 Legal Corporate Governance 
Når der i denne forbindelse tales om legal corporate governance tænkes der som udgangs 
punkt på to ting, (i) virksomhedens selskabsretlige struktur, jf. nedenfor under pkt. 6.3.2.1.1 
og (ii) den juridiske book-keeping, jf. nedenfor under pkt. 6.3.2.1.2. 

6.3.2.1.1 Strukturelt set-up 
Virksomhedens selskabsretlige struktur kan have indvirkning på værdien af virksomheden på 
forskellig vis. Som det første kan det selskabsretlige set-up være afgørende for, hvordan en 
transaktion beskattes, hvorved der kan gemme sig store værdier. Skattespørgsmål vil ikke 
blive yderligere forfulgt i denne sammenhæng. Derudover kan der findes en værdi i, at en 
potentiel køber af en virksomhed let kan overskue strukturen. I samme omfang kan der fin 
des værdi i at selskabet er struktureret på en måde, hvor de enkelte komponenter i selskabet 
er opdelt, hvorved omsætning mv. lettere kan spores. 

For nuværende er Skou Gruppens virksomhed selskabsretlige struktureret således at der 
som moderselskab findes Skou Gruppen AIS, hvorfra driften finder sted. Som datterselska 
ber findes dels en murerforretning, elforretning, betonforretning og en totalentrepriseforret 
ning. Det er ikke umiddelbart klart, hvorfor strukturen ser ud som den gør. Strukturen bærer 
for nuværende præg af, at den er opbygget løbende, uden fokus på den overordnede struk 
tur. 

Det kunne i denne sammenhæng være relevant for Skou Gruppen at foretage en yderligere 
opdeling af strukturen (se diagram ovenfor under pkt. 1.1.1). Som eksempel kunne virksom 
heden overordnet opdeles i tre underområder; (i) håndværksforretninger, (ii) projektudvikling 
og (iii) totalentreprise. Håndværksforretningerne vil yderligere kunne opdeles for hver enkelt 
fagområde således at der foruden datterselskaberne for murer- og elforretningerne også op 
rettes selskaber for virksomhedens glarmester, snedker og malerfunktioner. Ved denne op 
deling skabes som udgangspunkt et bedre overblik over virksomhedens struktur, hvor også 
omsætning og nøgletal kan læses for de enkelte divisioner. Dermed vil det være lettere at 
optimere driften af de enkelte områder. 

Virksomhedens projektudvikling kunne med fordelorganiseret under en enkelt gren af Skou 
Gruppen. Alt afhængig af, hvilken køber der vælges til at overtage virksomheden, vil der mu 
ligvis ikke være interesse for at overtage netop projektudviklingen. Derfor kunne denne med 
fordel udskilles til en selvstændig gren, som kunne overføres inden et salg. 
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For den specialiserede totalentreprisevirksomhed, vil det ligeledes være relevant at lave et 
særskilt gren, hvorunder denne virksomhed organiseres i selvstændige datterselskaber og 
eventuelt projektselskaber. 

Ved at opdele virksomheden med ovenstående struktur, vil der skabes et klarere billede af, 
hvorfra i virksomheden omsætningen stammer. Dette vil give Skou Gruppen mulighed for at 
optimere driften i de enkelte business units forud for et salg af virksomheden. Ligeledes vil 
det gøre overdragelsen af selskabet simplere, i og med at de relevante dele af virksomheden 
lettere vil kunne udskilles. Disse tiltage vil skabe værdi, da en køber vil være mere tilbøjelig 
til at have tiltro til det forecastede budget, hvor køberen kan se, hvorfra i virksomheden om 
sætningen stammer. 

6.3.2.1.2 Juridisk dokumentation 
Den juridiske dokumentation er ligesom den økonomiske dokumentation vigtig for at der kan 
dannes et troværdigt estimat for virksomhedens værdi. Hvor den økonomiske dokumentation 
bidrager direkte til at estimere værdien af virksomheden gennem udarbejdede budgetter, bi 
drager den juridiske dokumentation til at give et estimat på, hvilke risici der kan befinde sig i 
virksomheden. 

Den juridiske dokumentation skal være systematiseret og struktureret på en måde der giver 
en potentiel køber overblik over virksomheden. Det skal give et indtryk af, at virksomheden 
har sin juridiske house-keeping under kontrol. Har virksomheden forud for et salg ikke en til 
strækkelig struktur og systematik i sin juridiske dokumentation, kan en sådan struktur opar 
bejdet som led i en vendor due diligence, jf. nedenfor under pkt. 6.4.1. Således vil emnet 
blive beskrevet yderligere i forbindelse med beskrivelsen af vendor due diligence. 

6.3.2.2 Nøglemedarbejdere 
Mange virksomheder er yderst afhængige af sine medarbejdere. Således vil en stor del af 
værdien af virksomheden være afhængig af, at det er muligt at fastholde nøglemedarbejdere. 

Sådanne nøglemedarbejdere kan både være ansatte i virksomheden samt virksomhedens 
ledelse. Incitamenterne blandt disse to medarbejdertyper er ikke nødvendigvis ens. Derfor vil 
det kræve at disse medarbejder grupper håndteres forskelligt i forbindelse med slag af virk 
somheden. 

For særligt gruppen af ansatte i virksomheden, vil værdisikringen af disses fortsatte arbejde i 
virksomheden kunne sikres i processen for salgsmodning forud for salget. Gruppen med le 
delsen skal givet vis intensiveres på anden vis, og nok først i forbindelse med et eventuelt 
salg af virksomheden. For forståelsens og overblikkets skyld vil begge medarbejdertyper 
blive behandlet i det følgende. 

6.3.2.2.1 Medarbejdere 
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Når der tales om medarbejdere i selskabet, tænkes der i denne sammenhæng på ansatte, 
der ikke har ejerandele i selskabet og ligeledes ikke påtager sig overordnede ledelsesopga 
ver for virksomheden. Der kan godt være tale om medarbejdere, der fungerer i en funktion 
som mellemledere. Dog vil virksomhedens administrerende direktør samt eventuelt økonomi 
direktør ikke være at betragte som medarbejdere i denne sammenhæng. Disse vil blive be 
skrevet nedenfor under pkt. 6.3.2.2.2. 

Medarbejderne kan antage en vigtig rolle i virksomhedens daglige drift. Medarbejderne vil 
typisk have en stor berøringsflade både til virksomhedens kunder samt virksomhedens leve 
randører. Hos Skou Gruppen kan der mellem medarbejderne sondres mellem forskellige ka 
tegorier. 

Håndværkerne som omfatter alle lærlinge og svende, udgør en kategori af medarbejdere. I 
denne kategori findes der en række medarbejdere, som vil være vanskelige at erstatte. Dog 
må det antages, at denne gruppe af medarbejdere udgør den lettest udskiftelige medarbej 
derkategori for Skou Gruppen. Af den grund vil der ikke være en presserende årsag til, at 
søge at fastholde en lang række medarbejdere fra denne kategori. 

Byggelederne udgør en anden kategori af medarbejdere. Deres baggrund er typisk af hånd 
værksuddannelse med en supplerende akademisk uddannelse i byggeteknik. Disse byggele 
dere har ansvaret for driften af forskellige byggeprojekter, og er som sådan at betragte som 
en art mellemledere. Denne medarbejderkategori har direkte kontakt med Skou Gruppens 
kunder og leverandører. Blandt disse medarbejdere findes derfor en række individer, som vil 
være af stor værdi for Skou Gruppen. Skou Gruppens totale værdi vil umiddelbart ikke kunne 
opgøres som følge af en enkelt byggeleders opsigelse, men en stab af dygtige byggeledere, 
vil udgøre en væsentlig værdikomponent i Skou Gruppens organisation. 

En tredje kategori af medarbejdere i Skou Gruppen findes i administrationen, hvor medarbej 
derne er ansvarlige for bogholderi, løn med videre. I denne kategori af medarbejdere findes 
der givet en række individer, der alle har stor indsigt i Skou Gruppens administrative virke. 
De enkelte medarbejdere vil dog ikke være vanskelige at skifte ud. Ligeledes vil denne med 
arbejderkategori muligvis være relevant at udskifte med robotkraft over tid, jf. også ovenfor 
under pkt. 4.2.4. Dog vil der givetvis være enkelte medarbejdere, der vil være værdifulde at 
inddrage ved et salg af virksomheden, eftersom netop disse medarbejdere kender til virk 
somheden og vil være relevante i arbejdet med at føre virksomheden videre under nyt ejer 
skab. 

Den sidste relevante kategori af medarbejdere i Skou Gruppen er ledelsen, som vil blive be 
skrevet nedenfor under pkt. 6.3.2.2.2. 

Som beskrevet ovenfor, vil det være relevant at sikre fastholdelse af enkelte håndværkere, 
enkelte administrative medarbejdere og en række byggeledere for dermed at sikre at en 
eventuel køber får adgang til en virksomhed der kan drives videre med dygtige medarbej 
dere. Denne fastholdelse kan eksempelvis udføre ved, at de relevante ansatte får adgang til 
at deltage i et warrant-program. 
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Et warrant-program kan antage mange forskellige former. Hovedessensen i et sådant pro 
gram er dog, at de enkelte medarbejdere bliver tildelt en call-option, hvor medarbejderen har 
mulighed for at tegne aktier i selskabet på et fastsat tidspunkt til en fastsat kurs. Regulerin 
gen af udnyttelsen af sådanne warrants kan være relativt kompleks, og skal ikke forfølges 
yderligere i denne opgave. 

Ved at de enkelte nøglemedarbejdere får tildelt muligheden for at deltage i et warrantpro 
gram, vil medarbejderne blive en art indirekte ejere af virksomheden. Foruden fastholdelse, 
som må antages som minimum at løbe indtil de udstedte warrants kan udnyttes, vil deltagel 
sen formentlig skabe et øget incitament hos de enkelte medarbejdere til at yde en forbedret 
indsats i sit daglige virke. 

Timingen i et warrant-program er afgørende for effekten. For at maksimere værdien af netop 
medarbejderne i forbindelse med et salg af virksomheden, vil det være relevant at fastholde 
nøglemedarbejderne både i perioden op til salget, men også i perioden efter salget. På den 
måde kan medarbejderne være med til at gøre virksomheden salgsklar og samtidig være 
med til at drive virksomheden i gang under det nye ejerskab. 

Eftersom Skou Gruppen leverer serviceydelser i form af håndværk, vil det være af stor værdi 
for Skou Gruppen at implementere et medarbejderfastholdelsesprogram forud for et eventu 
elt salg af virksomheden. Kan en potentiel køber ikke vide sig sikker på, at de relevante nøg 
lemedarbejdere forbliver i virksomheden, vil denne køber enten ikke være interesseret i at 
købe virksomheden, eller ikke være villig til at betale en lige så høj pris. 

6.3.2.2.2 Ledelse 
Ledelsen i Skou Gruppen defineres som ejerkredsen. Ejerne i Skou Gruppen deltager på 
nær bestyrelsesformanden alle i den daglige drift med Skou Gruppen. Denne ledelse udgør 
således en væsentlig del af Skou Gruppens værdi. Det er derfor af stor relevans for værdien 
af netop Skou Gruppen at ledelsen bliver motiveret på rette vis til at deltage i et salgs af virk 
somheden. 

I kraft af at ledelsen allerede er ejere af Skou Gruppen, vil incitamentet til at salgsmodne virk 
somheden givetvis allerede være til stede hos størstedelen af ledelsen. Det er derfor særligt 
perioden efter et salg, hvor en potentiel køber vil vide sig sikker på, at ledelsen forbliver in 
centiverede til at deltage i driften af virksomheden samt foretage de nødvendige strategiske 
tiltag som er dikteret af den nye ejer. 

Det er på den ene side relevant for en potentiel køber at fastholde ledelsen som ejere af virk 
somheden. På den anden side er en potentiel køber dog interesseret i at opnå kontrol med 
virksomheden. Dette hensyn skal dog balanceres med det faktum, at ledelsen skal forblive 
motiverede, hvorfor en marginal ejerandel ikke vil være relevant. Alt afhængig af, hvilken kø 
ber der vil være interesseret i at overtage Skou Gruppen, vil sammensætningen af forskellige 
fastholdelsesmekanismer være relevant. 
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Som udgangspunkt vil det være relevant at overveje forskellige løsninger til fastholdelse af 
ledelsen. En umiddelbar løsning til fastholdelse vil være, at ledelsen forbliver som minoritets 
ejere af virksomheden, hvorved de opnår incitament til at drive virksomheden rentabelt, da 
de stadig har penge bundet i virksomheden. Denne løsning kræver dog at ejerskabet og kon 
trollen med virksomheden reguleres indgående i en ejeraftale. 

En anden version af ledelsesfastholdelse findes i muligheden for at aftale et earn-out. Dette 
er reelt en opdeling af betaling af købesummen for virksomheden. Typisk vil en earn-out 
være konstrueret på en måde hvor der defineres en række mile-stones. Disse mile-stones 
skal som eksempel reflektere at virksomheden opnår en given omsætning eller indtjening det 
første år efter virksomhedsoverdragelsen. Derefter kan der findes en yderligere mile-stone 
efter en længere årrække, hvor andre mål for virksomheden er blevet opfyldt. Ved opnåelse 
af disse mile-stones betales de tidligere ejere af virksomheden dele af den ved overdragel 
sen aftale købesum. Opnås de aftalte mile-stones ikke, vil der enten blive foretaget et ned 
slag i købesummen eller frafald af udbetaling. Ved at gøre udbetaling af købesummen resul 
tatafhængig beholdes ledelsens incitament til at deltage i driften af virksomheden også efter 
overdragelsen, hvorved værdien af ledelsens deltagelse i virksomheden bevares. For køber 
er implementering af et earn-out program en god måde at teste den nuværende ledelses tro 
på det forecastede budget, ved at gøre købesumsbetalingen afhængig af, at resultaterne i 
budgettet opnås. 

Behovet for juridisk regulering i forbindelse med aftale om earn-out er yderst relevant. De er 
således vigtigt at det defineres tydeligt, hvornår, og på hvilke betingelser, de enkelte mile 
stones anses for opnået. Samtidig er det vigtigt at fastslå, hvordan udbetaling skal forløbe i 
det tilfælde, hvor en mile-stone ikke opnås. Værdien af Skou Gruppen vil kunne påvirkes i 
høj grad, alt efter hvordan et sådan earn-out program konstrueres. 

6.3.2.3 Indtjening og cash-flow 
Indtjeningen og cash-flower, som beskrevet tidligere flere steder, et afgørende element for 
værdien af virksomheden. Af den grund vil det være relevant for en køber at vide sig sikker 
på, at den budgetterede fremtidige indtjening kan forventes at være tilbagevendende. Denne 
indtjening og skabelse af frie cash-flows er følgelig afhængig af valg af strategi og ledelsens 
implementering af denne strategi. Ledelsen kan være med til at skabe den budgetterede 
vækst, hvorved budgettet må opfattes som mere retvisende. Med denne fremgangsmåde føl 
ger dog også en stor afhængighed af solid juridisk risikohåndtering. 

6.3.2.3.1 Kontrakthåndtering 
Det er af stor vigtighed at have fornuftige kontrakter med leverandører, distributører og kun 
der. Kontrakterne skal følgelig angå fornuftige kommercielle vilkår, hvorved virksomheden 
sikres en god handelsforbindelse med favorable kommercielle vilkår. Samtidig er det dog 
også af stor vigtighed, at der ved aftalekoncipering tages hensyn til andre elementer så som 
change of control, minimums købs- eller leveringsbetingelser, mulighed for opsigelse og 
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eksklusivitet. Nedenfor vil nogle af disse blive diskuteret og analyseret i forhold til Skou Grup 
pen. 

Kontrakterne bør forhandles eller genforhandles med fokus på, at virksomheden inden for en 
defineret periode skal sælges. Af den grund vil det være relevant at søge at forhandle alle 
klausuler, der kan have en direkte indvirkning på værdien af virksomheden. 

6.3.2.3.2 Change of control 
En change af control klausul søger at give en kontraktpart mulighed for at opsige eller i nogle 
tilfælde ophæve kontrakten, hvor der sker et skift af den anden kontraktparts ejerkreds. Klau 
sulerne vil typisk være at finde, hvor kontraktparterne potentielt kunne være konkurrenter, 
eller hvor ejerkredsen har stor indflydelse på, hvordan virksomheden agerer samt virksomhe 
dens mulighed for at honorere aftalen. 

Change af control klausuler kan være afgørende for, hvorvidt en virksomhed kan handles eI 
ler i hvert fald på, hvilken værdi en virksomhed kan tænkes at antage. Findes der i en række 
af virksomhedens væsentligste kontrakter med kunder eller leverandører sådanne change af 
control klausuler, kan en køber af virksomheden ikke vide sig sikker på, at den købte virk 
somhed kan drives videre efter købet, på samme måde som forudsat i budgettet. Hvis virk 
somhedens vigtigste kunder og leverandører vælger at ophæve samarbejdsforholdet efter et 
skift af ejerskabet, vil virksomhedens mulighed for at opretholde de budgetterede cahs-flows 
være væsentligt forringet, hvorfor værdien af virksomheden ligeledes forringes væsentligt. 

Omvendt kan disse klausuler være til gavn for en virksomhed, der skal sælges. Dette kan 
være tilfældet hvor der i en kontrakt med en vigtig samarbejdspartner, der samtidig potentielt 
kunne antages at blive opkøbt af en konkurrent, findes en change af control. I det tilfælde 
kan det være af stor værdi for en virksomhed at være i stand til at ophæve en kontrakt ved 
samarbejdspartens ejerskifte, da der i så fald ikke skal leveres produkter eller andre er 
hvervshemmeligheder til en konkurrent. 

Af disse grunde kan ovenstående både betragtes som gode og dårlige for en virksomhed, og 
følgelig både være værdiskabende og værdiforringende for en virksomhed i salgsøjemed. I 
salgsmodningsprocessen bør en virksomhed der for søge at genforhandle væsentlige og 
driftsrelevante kontrakter, indeholdende en change af control klausul. Dermed kan virksom 
heden sikre, at værdien af virksomheden ikke bliver forringet af frygt for at den nye ejer ikke 
kan opretholde de samme kontraktforhold som den nuværende ejer har været i stand til. 

En måde hvor change af control klausulerne typisk omgås er ved skift af den ultimative ejer 
frem for den direkte ejer. Der sondres i disse tilfælde mellem indirekte og direkte change af 
control. Hvor der i en kontrakt gælder en change af control klausul, der er formuleret som en 
mulighed for at træde tilbage fra kontrakten, i det tilfælde at virksomhedens ejer skifter, vil 
der være tale om en direkte change af control klausul. En sådan formuleret klausul vil kunne 
omgås ved at indskyde et holding selskab som moderselskab til driftselskabet. En sådan ind 
skydelse af et holdingselskab vil typisk accepteres af kontraktparten, da der ikke sker et 
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egentligt skifte af kontrollen med selskabet. I en virksomhedsoverdragelsessituation handles 
aktierne i holdingselskabet, hvorved der ikke sker et skift af ejeren i driftselskabet. På den 
måde bliver alle direkte change of control klausuler ikke effektueret som led i overdragelsen. 
Det er dog væsentligt at oprettelsen af holdingselskabsstrukturen afstemmes med skatteråd 
giverne, da dette kan have skattemæssige konsekvenser. Dette vil ikke blive forfulgt yderli 
gere i denne sammenhæng. En indirekte change of control klausul søger også at omfatte 
den situation, hvor den ultimative ejer skiftes. I disse situationer, vil der være relevant at gen 
forhandle kontrakten forud for et salg, for at opnå kontraktpartens accept af et ejerskifte. 

I Skou Gruppens tilfælde, vil det være relevant at sikre at alle kontrakter med væsentlige le 
verandører og kunder på længerevarende kontraktforhold ikke indeholder change of control 
klausuler. Indeholder disse kontrakter sådanne change of control klausuler, vil der være en 
væsentlig sandsynslighed for at en køber enten vil forecaste et lavere budget, eller indregne 
et risikotillæg der skal regulere den risiko, der befinder sig i, at kontrakterne potentielt kan 
opsiges. 

6.3.2.3.3 Opsigelse 
Opsigelsesvarsler i kontrakter kan også være både til virksomhedens fordelog virksomhe 
dens ulempe. Således kan et langt opsigelsesvarsel med en vigtig kunde være værdifuldt for 
en virksomhed, da det lange opsigelsesvarsel skaber en formodning for, at kundeforholdet 
har en lang løbetid. Dermed vil der skabes en større form for sikkerhed om den omsætning 
der er budgetteret med baggrund i det relevante kundeforhold. 

Omvendt vil en lang opsigelsesvarsel være til ugunst for selskabet, hvor der er tale om ek 
sempelvis et leverandørforhold. Ønsker en industriel køber eksempelvis at opsige alle leve 
randørkontrakter i det opkøbte selskab, for at samle sine indkøb hos en enkelt leverandør for 
at opnå mængderabatter, vil det lange opsigelsesvarsel forsinke processen. 

Ovenstående er særligt siginifikant, når der er i samme kontrakter er tale om minimumskøbs 
forpligtelser eller eksklusivitet. 

Har en virksomhed hos en leverandør påtaget sig at købe for en minimumsbeløb hvert år, for 
dermed at sikre sig en lavere pris fra leverandøren, vil et langt opsigelsesvarsel betyde, at 
køberen vil være tvunget til at aftage varer for minimum det aftale beløb, hvorved mulighe 
den for at samle sine indkøb andetsteds forringes. 

Ligeledes vil en eksklusivitet, der påtvinger virksomheden ikke at købe fra andre leverandø 
rer, være hæmmende for en køber der ønsker at opsige leverandørforholdet. Dermed vil virk 
somheden være afskåret fra at benytte andre leverandører i opsigelsesperioden, hvor eks 
klusiviteten stadig gælder. 

I en salgsmodningssituation bør ovenstående håndteres for ikke at være årsag til tabt værdi 
for virksomheden i en salgssituation. Kan en industriel køber eksempelvis ikke opnå de øn 
skede synergieffekter med det samme, vil denne køber ikke være tilbøjelig til at betale en 
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lige så høj pris for virksomheden. Sådanne klausuler kan håndteres ved at der ved genfor 
handling af kontrakterne, eller ved initial forhandling af kontrakterne, sørges for, at mini 
mumskøb og eksklusivitet ikke skal være gældende i opsigelsesperioden. Kontaktparterne 
opnår ved denne ændring stadig samme sikkerhed som følge af minimumskøb og eksklusivi 
tet i aftalens løbetid, men salgsmulighederne hæmmes ikke, da der til stadighed vil være mu 
lighed for at opsige kontrakterne i sin helhed efter et salg af virksomheden. 

For Skou Gruppen vil det derfor være relevant at sikre, at der ikke gælder minimumskøbsfor 
pligtelser eller eksklusivitet i gældende kontraktforhold. Er det tilfældet, vil disse potentielt 
være værdiforringende, da en køber af virksomheden ikke vil have direkte mulighed for at 
opnå ønskede synergieffekter. Håndteres denne kontraktrisiko forud for et salg, vil det være 
med til at sikre værdien af Skou Gruppen og potentielt øge værdien ved at muliggøre eventu 
elle synergieffekter. 

6.4 Procesværdioptimering 
Værdioptimeringen i forbindelse med salgs- og købsprocessen angår den værdi der kan ska 
bes eller forringes ved håndtering af processen med køb og salg af en virksomhed. Det vil 
således angå optimeringsmuligheder i direkte relation til salgs- og købsprocessen. 

Optimering af værdi under salgs- og købs processen vil typisk være relateret til muligheden 
for at mindske procesrisiko hos begge parter. Ligeledes vil det være relateret til at mindske 
risici, der er indlejret i den handlede virksomhed. Dette kan ske ved at sælger accepterer at 
påtage sig en række garantier eller omvendt at køber accepterer at sælger ikke påtager sig 
sådanne garantier. Til brug for gennemgangen af disse procesoptimeringstiltag vil der kort 
blive redegjort for den sædvanlige proces ved en virksomhedsoverdragelse. 

Eftersom fokus er på, hvilke juridiske tiltag der kan tilføres processen, vil beskrivelsen af virk 
somhedsoverdragelsesprocessen starte, hvor advokaterne typisk inddrages intensivt i pro 
cessen. Efter sælger og køber har fundet hinanden, og der gensidigt er anerkendt en inte 
resse for transaktionen, vil køber igangsætte en sædvanlig due diligence af virksomheden, 
hvor virksomhedens gennemgår en juridisk og økonomisk due diligence. Med baggrund i de 
opdagelser der er gjort i due diligenceprocessen indgår parterne i forhandlinger om den en 
delige pris på aftalen samt hvilke vilkår der skal gælde for handlen. I denne proces forhand 
les ligeledes, hvilke garantier og indeståeiser sælger skal påtage sig. Disse garantier og in 
deståelser er den sidste mulighed hvorpå køber kan mitigere forskellige risici som er opdaget 
gennem processen. Typisk vil garantierne som forhandles i denne del af processen alene 
angå specifikke opdagelser der er gjort i due diligence processen. Dermed vil garantierne 
ikke angå forhold som eksempelvis budgettets troværdighed med videre. Disse forhandlinger 
er foretaget forud for due diligence processen. 

Når aftalen er forhandlet færdigt vil køber og sælger underskrive overdragelsesaftalen, hvor 
ved "signing" finder sted. Alt afhængigt af transaktionens kompleksitet vil closing ske samti 
dig med signing eller forskudt heraf. 
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Der befinder sig i processen med forhandling af overdragelsesaftale og garantiforpligtelser 
en ikke uvæsenlig værdi for køber og sælger. Af den grund bruges der også hyppigt meget 
tid og mange penge på rådgivere i netop denne fase af transaktionen. De opdagelser der er 
gjort under due diligence processen kan enten afføde et krav fra køber om en reduktion i 
købsprisen eller en konstatering af, at prisen og forudsætningerne for prisen lever op til for 
ventningerne. Som beskrevet lige ovenfor, vil fund gjort under due diligence processen ofte 
forsøges afdækket af køber ved at kræve en række garantier fra sælger. En række standard 
garantier vilogså blive inddraget i forhandlingerne. Disse garantier vil alle være medvirkende 
til, at den handlede virksomheds specifikke risiko falder. Det skyldes, at køber får en garanti 
eller en indståelse fra sælger på, at visse omstændigheder er på en given måde, eller at ting 
ikke udvikler sig på en given måde. Skulle omstændighederne gå garantierne imod, vil køber 
have et krav mod sælger og dermed blive skadesløsholdt for sit tab og dermed også det 
værditab der potentielt findes på virksomheden. 

I det følgende vil enkelte emner fra transaktionsprocessen blive beskrevet og analyseret. 
Herunder vil det blive belyst, hvordan de enkelte tiltag kan skabe værdi i processen for hen 
holdsvis køber og sælger. I det omfang det findes relevant vil der blive inddraget eksempler 
som kan overføres til Skou Gruppen. 

6.4.1 Vendor Due Diligence ("VOD") 

Som en del af transaktionsprocessen skal der udføres en due diligence på selskabet. I 
denne due diligence proces skal det afdækkes, hvorvidt dokumentationen i virksomheden, 
værende juridisk eller økonomisk, indeholder elementer der kan skabe en særlig risiko for 
selskabet eller påvirke budgettet, der ligger til grund for værdiansættelsen. 

Den klassiske fremgangsmåde består i at der efter købers afgivelse af et indikativt bud 
igangsættes for købers regning en due diligence, hvor forhold der kan have væsentlig betyd 
ning for prisen på virksomheden skal afdækkes. 

For bland andet at lette købers gennemgang af virksomhedens dokumenter, kan sælger 
vælge forud for opstarten af dialogen med eventuelle købere, egenhændigt at gennemføre 
en due diligence for virksomheden. Ved at have udarbejdet en due diligence rapport forud for 
en dialog med en potentiel køber, skaber sælger en langt større gennemsigtighed omkring 
virksomheden. Samtidig skabes der en langt bedre mulighed for køber til at give et mere 
præcist indikativt bud. Efterfølgende skal køber således blot gennemgå dokumentationen i 
virksomheden for at afprøve, hvorvidt den VOD rapport som er udarbejdet af sælger kan an 
ses for troværdig og grundig. 

Sælgers udarbejdelse af en VOD rapport kan skabe værdi på flere måder. Som det første 
skabes der en større sikkerhed for, at der er foretaget en grundig due diligence på selskabet. 
Dette faktum i sammenhæng med at sælger er blevet opmærksom på en lang række forhold 
vedrørende virksomheden vil have en værdi særligt i forhold til en eventuel fastsættelse af 
præmie på en W&I forsikring, jf. nedenfor under pkt. 6.4.2. Som det andet vil en VOD rap 
port, som beskrevet lige ovenfor, skabe et mere fyldestgørende grundlag for købers 
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indikative prisberegning. Som det tredje vil det give sælger mulighed for at rette op på en 
række af de ting som dukker op under VDD processen. Dette vil medføre, at der ikke skal 
pålægges et yderligere risikotillæg ved købers værdiansættelse, eftersom disse forhold alle 
rede er håndteret af sælger forud for overdragelsesprocessen. 

Grundlæggende skaber en VDD større gennemsigtighed i transaktionen. En grundig gen 
nemgang af selskabets forhold bevirker yderligere, at forhandlingerne mellem sælger og kø 
ber potentiel vil forløbe mere glidende, eftersom faktum for overdragelsen er klart defineret 
på forhånd. 

6.4.2 W&I Insurance 
I de senere år, har der været en stor udbredelse af anvendelsen af de såkaldte "warranty 
and indemnity" forsikringer ved M&A transaktioner." Grundlæggende søger en W&I forsik 
ring at forsikre køber såvel som sælger mod eventuelle brud på de garantier der stilles som 
led i forhandlingen af købsaftalen. En W&I forsikring er således et hedge af de risici der op 
daget gennem due diligence processen. Når forsikringen tegnes, vil det typisk være aftalt, at 
køber ikke kan rette krav mod sælger for brud på garantier. Køber vil efterfølgende alene 
have mulighed for at rette sine krav mod forsikringsselskabet. Som følge heraf vil forsikrings 
selskabet dog typisk have en regresret mod sælger for eventuelle udbetalinger under forsik 
ringen i det omfang udbetalingen angår forhold som sælger ikke på forhånd har oplyst loyalt 
om. 

Ved tegning af en W&I forsikring søges der altid at holde både køber og sælger engageret i 
at foretage en sædvanlig grundig due diligence. Forsikringsselskabet ønsker således kun at 
forsikre transaktioner, hvor de på forhånd har et oplyst grundlag for at beregne præmien. Det 
er altså købers og eventuelt sælger due diligence der danner baggrund for, hvilken præmie 
forsikringsselskabet kan tilbyde parterne. Foruden dette incitament til at udføre en fornuftig 
due diligence, har forsikringspolicerne typisk indbygget begreber som "cap", "de minimis" og 
"basker'. En cap angiver hvilken begrænsning der er på forsikringsdækningen. Det kan såle 
des aftales med forsikringsselskabet at der maksimalt kan ydes dækning under forsikringen 
indtil et aftalt beløb. Størrelsen på det aftalte beløb vil have en effekt på prisen på policen 
samt indirekte på det risikotillæg som køber skal beregne sig. De minimis angiver et mini 
mumsbeløb for hvert garantibrud der skal være til stede før dette garantibrug giver ret til en 
udbetaling under forsikringen. På den måde vil mindre garantibrud ikke udløse krav om beta 
ling under forsikringen. En basket angiver den mekanisme, hvor de samlede krav som følge 
af brug på garantierne skaloverstige en grænse, før der udbetales under forsikringen. Der 
skal så at sige "fyldes en kurv" med krav som følge af garantibrud førend hele kurven deref 
ter kommer til udbetaling. Alle disse tiltag medvirker til at gøre prisen på forsikringen højere 
og lavere. Samtidig medvirker disse tiltag også til, at det potentielle risikotillæg en køber 
måtte ønske at tillægge, kan blive begrænset. 

Alt afhængig af processen kan en W&I forsikring være et godt redskab til at skabe et mere 
gennemsigtigt overblik over, hvilke risici der er til stede i transaktionen. Samtidig vil tegning 

JO Bent Kemplar og Peter Smith. Forsikring af M&A Transaktioner - Warranty & Indemnity Insurance. Revisions og Regnskabsvæsen, 2016, nr. 4, s. 46 ff. 
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af en W&I forsikring fordre en kapitalisering af kendte risici. Som modsvar på afdækningen af 
risici betales en præmie til forsikringsselskabet, som i øvrigt også gældende for almindelige 
forsikringer. Afhængig af hvordan forhandlingerne om købesummen mellem køber og sælger 
falder ud, vil tegning af en W&I forsikring medføre, at de enkeltstående risici der er opdaget 
under due diligenceprocessen, som hæfter sig specifikt til det handlede selskab, bliver mini 
meret væsentligt. Denne minimering af risikoen vil medføre, at køber ikke har behov for at 
tillægge en specifik risikopræmie til egenkapitalforrentningen forud for opgørelsen af købe 
summen. Samtidige afføder tegning af en forsikring krav om betaling af en præmie til forsik 
ringsselskabet. Denne præmie betales som oftest af sælgeren, da det er dennes garantier 
der forsikres. Ved at sælger betaler forsikringspræmien undgår sælger dermed et nedslag i 
købesummen, som følge af en forhøjet risiko. 

W&I forsikring kan fra købers synspunkt umiddelbart virke som en dobbeltsikring mod risici i 
selskabet. Sælgers garantier skal som udgangspunkt virke som en sikkerhed for de risici der 
er identificeret under due diligence processen. Sælgers garantier er imidlertid ikke altid til 
strækkelige. I sammenhæng med disse garantier følger også sælgers betalingsevne, som 
ikke kendes på forhånd. Af den grund er der også for køber en stor fordel ved at tegne en 
W&I forsikring. For sælger findes det største incitament til at tegne forsikringen følgelig i, at 
sælger ikke efterfølgende mødes med et højt krav som følge af et brug på en garanti. 

W&I forsikringen benyttes af en bred kam af aktører, og retter sig dermed ikke til en enkelt 
gruppe. Særligt for private sælgere, som tilfældet vil være i Skou Gruppen, vil der være en 
oplagt mulighed for at benytte sig af muligheden for at tegne en W&I forsikring. Dette vil 
medføre en mere overskuelig risikofordelingen mellem køber og sælger i et tilfælde, hvor der 
med stor sandsynlighed vil være kravom, at ejerne fortsætter i virksomheden efter overdra 
gelsen. 

6.4.3 Købesumsreguleringsmekanismer 

Værdien på virksomheden som udregnet ved DCF-modellen beregner værdien af virksomhe 
den som enterprise value. Værdien angivet som enterprise value er imidlertid ikke den købe 
sum der skal betales af køber til sælger. Fra værdien af enterprise value trækkes nettogæld 
hvorved equity value fremkommer." Equity value er dog heller ikke udtryk for den egentlige 
købesum. Eftersom langt de fleste virksomhedshandler ikke har skæringsdag ved regn 
skabsårets afslutning, vil der således være sket en række afvigelser fra prisen som udregnet 
ved DCF modellen, i tiden fra udregningen og til handelstidspunktet. 

I denne forbindelse bliver arbejdskapitalen relevant. For at opgøre den korrekte købesum er 
det relevant at sikre sig, at arbejdskapitalen ("NWC") holdes på et normaliseret niveau. Sker 
der ikke en indgående regulering af opgørelsen af det normaliserede arbejdskapitalniveau, 
vil køber kunne manipulere med NWC og skabe en kunstigt høj købesum. Dette kan eksem 
pelvis være tilfældet, hvor der i tiden efter closing og indtil signing (eller blot på tidspunktet 
fra sidste regnskabsaflæggelse og indtil closing), sælges ud af eventuelle varelagre, hvorved 

3) David Hejgaard og Søren Munk Hansen, Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser - fra et praklisk perspekliv, Revisions og Regnskabsvæsen, 2012, nr. 10, s. 16 ff. 
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anlægskapitalposter omdannes tillikvider, der efterfølgende vil formindske nettogælden, 
hvorved købesummen bliver højere. 

Købesum = Enterprise Value + Nettogæld + afvigelser fra NWC 

På samme vis vil en sælger i perioden efter sidste aflagte årsregnskab kunne afstå fra at af 
holde omkostninger til budgetteret marketing. Sådan afståelse fra at afholde budgetterede 
omkostninger vil normalvis ikke kunne aflæses på omsætningen på kort sigt. Sådanne be 
sparelser vil typisk først komme til udtryk efter en sum tid. Besparelsen vil dog medføre, at 
virksomheden får opbygget en større likvidbeholdning, som vil medvirke til at nettogælden 
bliver lavere, med en højere købesum til følge. 

Til at regulere de udfordringer der opstår i forbindelse med fastsættelse af købesummen be 
nyttes typisk enten en opgørelse baseret på et "locked box" system eller en opgørelse base 
ret på "closing accounts". De to metoder afviger fra hinanden både tidsmæssigt og indholds 
mæssigt. I det følgende vil begge metoder blive beskrevet, og metodernes potentielle værdi 
skabeise vil blive diskuteret. 

6.4.3.1 Locked Box 

En købesumsregulering baseret på en locked box mekanisme er grundlæggende blot en 
fastlagt købesum på tidspunktet for signing (eller en anden cut-off date). I tiden efter signing 
og indtil closing drives virksomheden for købers regning. Ejerskabet til virksomheden er imid 
lertid endnu ikke overgået til køber før closing. Et oplagt problem ved denne metode er, at 
virksomheden efter signing drives for købers regning og risiko uden køber har en reel mulig 
hed for at have indflydelse på driften. 

En locked box opgørelse har dog den fordel at købesummen allerede er kendt på tidspunktet 
for signing. Derfor skal hverken køber eller sælger bekymre sig for at købesummen bliver re 
guleret som følge af afvigelser i NWC. I øvrigt vil closing også kunne ske på et hvilket som 
helst tidspunkt for alle betingelserne for at close handlen er opfyldt. Af den grund skal der 
ikke afventes en månedsafslutning, hvor der kan opgøres closing accounts, jf. nedenfor un 
der pkt. 6.4.3.2. 

Det åbenlyse problem der befinder sig i at sælger, for købers regning og risiko, skal drive 
virksomheden i perioden fra cut off dagen og indtil closing reguleres ved at aftale en række 
såkaldte covenants." Disse covenants skal sikre, at sælger driver virksomheden på normall 
seret basis. På den måde hindres ekstraordinære investeringer eller eksempelvis udbetaling 
af ekstra bonus til sine ansatte. Skulle der ske et brud på disse covenants sanktioneres så 
danne brud med en tilbagetrædelsesret for køber. Dermed vil køber kunne hæve handlen, og 
sælger går dermed glip af at få solgt sin virksomhed. 

Foruden de ovenfor beskrevne covenants aftales også en på forhånd defineret "permitted 
leakage". Altså reguleres det indgående, hvilken form for kapitalafgang i selskabet der er 

32 Ibid. s. 18. 
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tilladt i perioden mellem cut-off og closing. På den måde forhindres sælger i at udlodde eks 
traordinære udbytter mv. 

En locked box mekaniske vælges typisk af private equity fondene. Dette valg foretages, da 
de med en locked box mekanisme får muligheden for at opregne en lang række tiltag som 
alle må erkendes som værende henholdsvis inden for og uden for normal virksomhedsdrift 
for selskabet. Dermed skabes indirekte en kontrol med selskabet allerede inden fonden har 
overtaget ejerskabet med virksomheden. Denne kontrol har en høj værdi for fondene uden 
samtidig at være værdireducerende for en sælger. Samtidig er opgørelsen mere gennemsig 
tig for både køber og sælger, der begge er klar over, hvilken pris der bliver betalt for virksom 
heden allerede ved signing. 

6.4.3.2 Closing Accounts 
Ved anvendelse af closing accounts benyttes en flerleddet opgørelse af købesummen. Den 
oprindeligt udregnede købesum, som udregnet ved eksempelvis DCF-modellen, benyttes 
ved closing accounts som en estimeret købesum. Denne estimerede købesum fastsættes 
typisk ved signing eller forud for signing. 

I perioden mellem signing og closing drives den handlede virksomhed således stadig for sæl 
gers regning og risiko. I denne periode vil et positivt driftsresultat komme sælger til gode, da 
et sådan resultat vil blive købt af køberen. Det positive resultat vil være at betragte som øget 
likviditet hos virksomheden, og dermed vil det sænke nettogælden og forøge købesummen. 

Ved closing betales den estimerede købesum af køber til sælger. Clasingdagen bliver samti 
dig skæringsdag for de såkaldte closing accounts. Så snart virksomheden har fået de sene 
ste finansielle detaljer på plads opgøres afvigelsen fra det normaliserede NWC niveau. Med 
baggrund i denne opgørelse betales enten en ekstra købesum til sælger eller sælger betaler 
en del af købesummen tilbage til køber. 

Opgørelsen af NWC skal reguleres indgående i overdragelsesaftalen. Ved denne opgørelse 
kan der skabes en ikke uvæsentlig værdi for både køber og sælger. Reguleringen af opgø 
relsen skal således anspore sælger til at drive virksomheden rentabelt i perioden mellem sig 
ning og closing. Samtidig skal reguleringen sørge for, køber ikke kommer til at betale en for 
højet købesum på baggrund af regnskabsmæssige posteringer foretaget af sælger. Forhand 
lingen af denne opgørelse bør derfor varetages med kompetent rådgivning sideløbende. Der 
vil således uden videre kunne tabes fælles værdi, hvor denne opgørelse ikke håndteres hen 
sigtsmæssigt. 

Closing accounts betragtes som den reneste købesumsregulering i juridisk forstand." Dette 
skyldes at der sker en ren overgang af ejendomsretten til selskabet samtidig med overgan 
gen af risikoen. Af den grund har denne købesumsregulering været den foretrukne gennem 
en lang årrække. 

33 Ibid. s. 20. 
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7. KONKLUSION 

På baggrund af strategianalysen og det deraf følgende budget, kan det konkluderes, at Skou 
Gruppen pr. 1. oktober 2017 antog en værdi på DKK 471.522.021. Denne værdi afspejler de 
antagelser der er gjort om Skou Gruppens fremtidige vækst og omkostninger. Samtidig af 
spejler værdien de antagelser der er gjort i relation til den risiko der er behæftet til en investe 
ring i Skou Gruppens egenkapital og det deraf følgende afkastkrav til egenkapitalen. 

Med udgangspunkt i gennemgangen i opgavens del to vedrørende salgsmodningstiltag kan 
det konkluderes, at Skou Gruppen kan optimere sin værdi ved at implementere en række for 
skellige tiltag. Det kan yderligere konkluderes, at denne værdistigning som følge af salgs 
modningstiltag kan ske både forud for en salgsproces ligesom det kan ske under selve pro 
cessen. 

Det kan ikke entydigt konkluderes, at implementering af et specifikt salgsmodningstiltag vil 
skabe en større værdi end implementering af et andet salgsmodningstiltag. Valg af det kon 
krete salgsmodningstiltag må således afhænge af en konkret vurdering på tidspunktet for 
igangsættelsen af en proces med salgsmodning. 

For så vidt angår salgsmodning som en del af salgsprocessen, kan det ikke entydigt konklu 
deres at et specifikt salgsmodningstiltag vil have større effekt på værdien end et andet. Vær 
dien vil således i høj grad afhænge af køber samt købers interesser i Skou Gruppen. Meget 
tyder dog på, at en stor del af værdien som er forbundet med salgsmodningstiltag som en del 
af processen knytter sig til parternes evne til at forhandle en favorabel aftale, samt rådgiver 
nes evne til at overskue transaktionen samt have øje for, hvor værdien for både køber og 
sælger befinder sig. 
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Nettoomsætning 428.242.741 kr. 492.479.152 kr. 551.576.650 kr. 606.734.315 kr. 673.475.090 kr. 754.292.101 kr. 829.721.311 kr. 896.099.016 kr. 967.786.937 kr. 1.006.498.415 kr. 1.031.660.875 kr. 1.052.294.093 kr. 

Omkostninger tit råvarer 362.464.656 kr. 402.650.955 kr. 442.916.050 kr. 490.963.341 kr. 548.370.357 kr. 604.866.836 kr. 651.463.985 kr. 701.645.529 kr. 726.691.855 kr. 742.795.830 kr. 757.651.747 kr. 

Bruttoresullal 130.014.496 kr. 148.925.696 kr. 163.818.265 kr. 182.511.749 kr. 205.921.744 kr. 224.854.475 kr. 244.635.031 kr. 266.141.408 kr. 279.806.559 kr. 288.865.045 kr. 294.642.346 kr. 

Andre eksterne omkostninger 15.759.333 kr. 17.650.453 kr. 19.415.498 kr. 21.551.203 kr. 24.137.347 kr. 26.551.082 kr. 28.675.169 kr. 30.969.182 kr. 32.207.949 kr. 33.013.148 kr. 33.673.411 kr. 
Personaleomkostninger 73.871.873 kr. 81.633.344 kr. 88.583.210 kr. 96.980.413 kr. 107.109.478 kr. 116.160.984 kr. 123.661.664 kr. 131.619.023 kr. 134.870.788 kr. 136.179.236 kr. 136.798.232 kr. 

EBITDA 40.383.290 kr. 49.641.899 kr. 55.819.557 kr. 63.980.134 kr. 74.674.918 kr. 82.142.410 kr. 92.298.199 kr. 103.553.202 kr. 112.727.822 kr. 119.672.662 kr. 124.170.703 kr. 

At- og nedskrivninger 2.462.396 kr. 3.033.672 kr. 3.640.406 kr. 4.377.588 kr. 5.280.045 kr. 6.222.910 kr. 7.168.792 kr. 8.226.189 kr. 9.058.486 kr. 9.800.778 kr. 9.996.794 kr. 

EBIT 37.920.895 kr. 46.608.227 kr. 52.179.151 kr. 59.602.545 kr. 69.394.873 kr. 75.919.500 kr. 85.129.407 kr. 95.327.013 kr. 103.669.337 kr. 109.871.883 kr. 114.173.909 kr. 

Skat af primær drift 9.480.224 kr. 11.652.057 kr. 13.044.788 kr. 14.900.636 kr. 17.348.718 kr. 18.979.875 kr. 21.282.352 kr. 23.831.753 kr. 25.917.334 kr. 27.467.971 kr. 28.543.477 kr. 

NOPAT 28.440.671 kr. 34.956.170 kr. 39.134.363 kr. 44.701.909 kr. 52.046.155 kr. 56.939.625 kr. 63.847.055 kr. 71.495.260 kr. 77.752.003 kr. 82.403.912 kr. 85.630.432 kr. 

Anlægskapital 9.803.657 kr. 17.236.770 kr. 22.063.066 kr. 27.303.044 kr. 33.673.755 kr. 41.486.066 kr. 49.783.279 kr. 58.246.436 kr. 67.745.086 kr. 75.487.381 kr. 82.532.870 kr. 89.444.998 kr. 
Arbejdskapital 14.171.631 kr. 29.548.749 kr. 35.300.906 kr. 41.257.933 kr. 48.490.206 kr. 57.326.200 kr. 66.377. 705 kr. 75.272.317 kr. 85.165.250 kr. 92.597.854 kr. 99.039.444 kr. 105.229.409 kr. 

Netto driftsaktiver (NOA) 23.975.288 kr. 46.785.519 kr. 57.363.972 kr. 68.560.978 kr. 82.163.961 kr. 98.812.265 kr. 116.160.984 kr. 133.518.753 kr. 152.910.336 kr. 168.085.235 kr. 181.572.314 kr. 194.674.407 kr. 

NOPAT 28.440.671 kr. 34.956.170 kr. 39.134.363 kr. 44.701.909 kr. 52.046.155 kr. 56.939.625 kr. 63.847.055 kr. 71.495.260 kr. 77. 752.003 kr. 82.403.912 kr. 85.630.432 kr. 
Plus/minus vækst i NOA 10.578.452 kr. 11.197.006 kr. 13.602.983 kr. 16.648.304 kr. 17.348.718 kr. 17.357.770 kr. 19.391.583 kr. 15.174.899 kr. 13.487.079 kr. 13.102.093 kr. 3.893.488 kr. 

FCF 17.862.219 kr. 23.759.164 kr. 25.531.380 kr. 28.053.605 kr. 34.697.437 kr. 39.581.855 kr. 44.455.472 kr. 56.320.361 kr. 64.264.924 kr. 69.301.819 kr. 81.736.944 kr. 

OJ 
Il) 
CO 
...... 



RIDO 
NOPAT 28.440.671 kr. 34.956.170 kr. 39.134.363 kr. 44.701.909 kr. 52.046.155 kr. 56.939.625 kr. 63.847.055 kr. 71.495.260 kr. 77.752.003 kr. 82.403.912 kr. 85.630.432 kr. OJ 
Driftoverskud ved WACC afkast 5.450.513 kr. 6.682.903 kr. 7.987.354 kr. 9.572.101 kr. 11.511.629 kr. 13.532.755 kr. 15.554.935 kr. 17.814.054 kr. 19.581.930 kr. 21.153.175 kr. 22.679.568 kr. 

Il) 
RIDO beløbet 22.990.158 kr. 28.273.268 kr. 31.147.009 kr. 35.129.808 kr. 40.534.526 kr. 43.406.870 kr. 48.292.120 kr. 53.681.206 kr. 58.170.073 kr. 61.250.738 kr. 62.950.863 kr. CO 

I\..) 
WACC 11,65% 
Gordons G 2,00% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Diskonteringsfaklor 1,1165 1,24657225 1,391797917 1,553942374 1,734976661 1,937101442 2,16277376 2,414736903 2,696053752 3,010144015 

PV af budgetperiode 202.625.559 kr. 15.998.405 kr. 19.059.597 kr. 18.344.172 kr. 18.053.182 kr. 19.998.792 kr. 20.433.548 kr. 20.554.842 kr. 23.323.601 kr. 23.836.663 kr. 23.022.759 kr. 
PV af terminalværdiperiode 281.386.856 kr. 281.386.856 kr. 

Entreprise Value DCF 484.012.415 kr. 

PV af budgetperiode RIDO 220.512.828 kr. 20.591.275 kr. 22.680.809 kr. 22.378.974 kr. 22.606.892 kr. 23.363.154 kr. 22.408.156 kr. 22.328.790 kr. 22.230.664 kr. 21.576.006 kr. 20.348.109 kr. 
PV af terminalværdiperiode RIDO 216.714.067 kr. 216.714.067 kr. 
NOA primo 46.785.519 kr. 

Entreprise Value Rido 484.012.415 kr. 

Equity Value 471.522.021 kr. 


