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Executive summary  

The purpose of this thesis is to evaluate whether or not Opus Group is an attractive LBO-candidate. More 

specifically, this thesis seeks to determine how big a return a private equity sponsor is able to generate by 

doing a leveraged buyout on Opus Group. 

The motivation behind targeting Opus Group is primarily the steady industry as well as the significant 

fall in the share price over the past two years. The share price has fallen from SEK 14,80 in 2014 to SEK 

3,96 per share on May 13 2016. This may indicate a potential return above the minimum requirement 

normally applied in leveraged buyouts. 

Opus Group is a Sweden-based company engaged in vehicle inspection services, such vehicle safety and 

environmental inspections, and was in late 2015 mentioned in relation to the Volkswagen scandal as they 

identified emission problems with the two-liter diesel vehicles. As a response, the Environmental 

Protection Agency (EPA) announces higher ozone standards in the United States and the outlook in the 

industry and the potential focus on vehicle inspections makes Opus Group a very interesting case to 

analyse deeper in a leveraged buyout context.  

To evaluate Opus Group as an LBO-candidate, the thesis will apply elements from corporate finance and 

valuation theory, such as a strategic analysis, a financial analysis, forecasting as well as a detailed 

valuation using both present value approached and relative valuations (multiples). Further, the thesis will 

seek to determine how the sources and uses in the leveraged buyout model can be constructed and what 

the implied purchase price premium in the model is. 

Our valuation models indicate a much higher implied share price compared to the current price traded 

on the exchange. More specifically, the valuation models summarized in a Football Field imply a 

valuation range between 5 and 11 SEK per share with the present value approaches and EV/Revenue 

and EV/EBITDA multiples implying a median value around 11 SEK per share, implying a 180 % 

premium to the current stock price. This underpins and confirm that Opus Group is currently 

undervalued in the market.  

By applying a leveraged buyout model on Opus Group, a private equity sponsor would pay 73,2 % in 

premium to acquire all shares in the company, generating a 22,9 % IRR in 2020 in our base case scenario, 

decreasing to towards 17,8 % in 2026.  Compared to a 20,0 % return requirement, Opus Group is assessed 

to be an attractive candidate if the private equity sponsor exits the investment in 2021 at the latest.  

By testing the input variables in a sensitivity analysis, changes in five input variables could lead to IRR 

values below 20,0 % when exiting the investment in 2020. The changes were believed to be rather 

unlikely. However, the sensitivity analysis revealed that changes in the input variables influenced a lot 

on the implied IRR. 

The thesis concludes that Opus Group is an attractive LBO-candidate – but only in certain intervals and 

with certain underlying assumptions. 
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Del 1:  

 

1.0 Indledning 

Opus Group AB (herefter benævnt Opus Group) er en svensk børsnoteret virksomhed, som over de 

seneste år har oplevet en stor forandring – både i forhold til størrelse, men ikke mindst også i aktiekurs. 

Ultimo 2011 lå kursen i 0,88 SEK, men denne har sidenhen vist en stigende trend, og i medio 2014 

toppede aktien med en lukkekurs på 14,80 SEK. Siden da er aktien dog faldet en del, og handler i 

øjeblikket til en kurs på omkring 3,96 SEK. Kursudviklingen er blandt andet sket ved at indtræden på 

nye markeder og en opkøbsstrategi, som samlet gør virksomheden meget interessant at analysere ved en 

dybere analyse.   

Opus Group agerer i bilsynsbranchen med kerneaktivitet centreret omkring miljø- og sikkerhedstests med 

fokus på hjemmemarkedet i Sverige og det nordamerikanske marked. Desuden agerer virksomheden på 

en række markeder med store vækstmuligheder og er målt på markedsandel nummer to på det svenske 

marked og markedsleder på det nordamerikanske marked.  

 

Netop miljøtest og bilsyn har været i mediernes interesse i 2015, da det kom frem, at den verdenskendte 

tyske bilproducent Volkswagen havde installeret software i bilerne, der snød med forureningsniveauerne, 

hvilket er blevet kendt som "dieselgate". Opus Group var den virksomhed, som, i samarbejde med en 

gruppe forskere i Colorado, USA, opdagede, at Volkswagen manipulerede med emissionsniveauerne i 

bilerne, hvilket kan give markedet og Opus Group et boost, som kan komme virksomheden til gode.  

 

De seneste års udvikling i Opus Group, de umiddelbare karakteristika ved virksomheden, det lave 

rentemiljø og derved relativt billige finansieringsmuligheder samt perspektiverne i branchen kan indikere 

at være en interessant case for en kapitalfond. Spørgsmålet i den henseende er imidlertid, om 

virksomheden stadig er en lige så interessant case, når man analyserer nærmere på dens karakteristika, 

modellerer på tallene og estimerer afkastpotentialet. Vi vil således forestille os, at vi er ansat i en Private 

Equity Fond eller en investeringsbank og har til opgave at undersøge Opus Group mere dybdegående 

med henblik på at lave en eventuel Leveraged Buyout på virksomheden, hvis analysen indikerer et 

potentiale.  

 

For at gøre undersøgelsen dybdegående og give den et par ekstra perspektiver ud over en textbook LBO 

vil vi lægge vægt på at modellere de finansielle perspektiver grundigt ved at inkludere en lang række 

værdiansættelsesmodeller – både kapitalværdibaserede modeller såvel som multipler – til at vurdere Opus 

Groups nuværende prissætning i markedet. Vi vil desuden inkludere en kvantitativ brancheanalyse, en 
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ny multipel værdiansættelsesmodel udgivet i Finans/Invest i 2015 samt estimere kapitalomkostningerne 

relateret til Opus Group, som både er konstante såvel som varierende over tid.  

 

1.2 Problemformulering  

Formålet med specialet er at vurdere, om Opus Group er en attraktiv kandidat til en Leveraged Buyout. 

Vi vil nærmere bestemt undersøge, hvor stort et afkast en kapitalfond kan opnå ved at gennemføre en 

LBO på Opus Group. Dette giver anledning til problemstillingen:  

 

"Hvor stort et afkast vil en kapitalfond kunne realisere igennem en LBO på Opus Group – og vil dette 

afkast gøre virksomheden til en attraktiv kandidat?" 

 

For at kunne modellere på dette og besvare ovenstående problemstilling vil vi tage udgangspunkt i at 

opdele analysen igennem en række underspørgsmål, som vi inddeler i kapitler: 

 

Kapitel 4 – Strategisk analyse 

- Hvordan vil de strategiske værdidrivere influere på de finansielle værdidrivere i Opus Group? 

 

Kapitel 5 og 6 – Regnskabsanalyse og kvantitativ brancheanalyse 

- Hvordan har de historiske niveauer og trends i nøgletal og de finansielle værdidrivere været 

historisk?  

- Hvilke vækstkomponenter har drevet væksten i nettoomsætningen historisk? 

- Hvordan udvikler de finansielle nøgletal sig generelt i Opus Groups branche? 

 

Kapitel 7 – Budgettering 

- Hvordan forventes de finansielle opgørelser i Opus Group at udvikle sig? 

 

Kapitel 8 – Transaktionspris 

- Hvad bliver aktiekursen i Opus Group baseret på kapitalværdibaserede modeller – og er det 

konsistent med, hvad andre sammenlignelige virksomheder handles til? 

- Hvad bliver aktiekursen baseret på en ny multipel værdiansættelsesmetode udgivet i 

Finans/Invest i 2015, og er denne værdi konsistent med de øvrige metoder? 

- Hvordan påvirker en dynamisk kapitalomkostning vha. iteration den estimerede aktiekurs 

sammenlignet med en konstant kapitalomkostning? 

 

Kapitel 9 og 10 – Gældskontruktion og Leveraged Buyout på Opus Group 
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- Hvordan kan gælden konstrueres i en LBO på Opus Group? 

- Hvor stor en opkøbspræmie skal kapitalfonden betale aktionærerne?   

 

Kapitel 11 – Følsomhedsanalyse 

- Hvor følsom er IRR ved ændringer i inputvariablene i LBO modellen og i hvilke intervaller vil 

investeringen være attraktiv? 

 

De ovenstående underspørgsmål skulle gerne kunne ende ud med et svar på den oprindelige 

problemstilling. Dette søges ved at opretholde en rød tråd igennem hele besvarelsen, så det for læseren 

står klart, hvad formålet og delkonklusionerne i hvert kapitel er.  

 

1.3 Metode 

Under metode vil vi gennemgå specialets struktur, hvilke metoder og teorier vi har anvendt, samt 

argumentere for, hvorfor vi har valgt at opbygge og strukturere specialet, som vi gør. 

Specialet tager udgangspunkt i teori og viden, der har været anvendt og opbygget gennem overbygningen 

Cand.Merc. i Finansiering og Regnskab. Foruden dette anvender vi artikler og litteratur, der kan hjælpe 

til at kunne besvare problemformuleringen på bedst mulig vis samt inddrage ekstra perspektiver i vores 

analyser. 

Der tages udgangspunkt i årsrapporter fra Opus Group og konkurrenter, artikler om de finansielle 

markeder såvel som pressemeddelelser. Specialet vil udelukkende blive lavet som en ekstern analyse vha. 

de ovennævnte data, hvor der som konsekvens vil blive opstillet nogle antagelser, hvis dette behøves. 

Dette bevirker naturligvis, at vi i budgetteringen, værdiansættelsen og LBO-modelleringen ikke 

nødvendigvis rammer helt rigtigt på alle parametre sammenlignet med, hvis vi havde intern viden. Vi vil 

som konsekvens bestræbe os på at mappe alle muligheder ud samt argumentere grundigt for hvert valg 

og antagelse. 

 

I specialet undersøges der, hvor attraktiv Opus Group er som LBO-kandidat. Vi påtager os hertil en rolle 

som rådgiver for en kapitalfond. Den overordnede struktur kan illustreres ved nedenstående 

sammenhæng:  
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Figur 1: Struktur (Egen tilvirkning) 

 

Som figur 1 viser, inddeler vi specialet i 4 dele. Strukturen er valgt, idet den starter med at lægge et 

fundament ved at introducere virksomheden og teorien om Leveraged Buyouts og typiske karakteristika 

i LBO-kandidater og dernæst bygger videre på dette ved at analysere på Opus Group mere dybdegående 

og derved opnå en viden om virksomheden, der benyttes til at forecaste værdidrivere, estimere værdien 

på Opus Group samt modellere LBO-modellen. I sidste ende ender det ud med, at vi kan konkludere på 

specialet og vurdere, om Opus Group er en attraktiv LBO-kandidat.  

 

Sammenlignet med en almindelig textbook LBO har vi tænkt os at vinkle opgaven ved at inddrage både 

en statisk og en dynamisk kapitalomkostning i værdiansættelsesdelen, hvilket uddybes under del 3. 

Desuden medtager vi en kvantitativ industrianalyse, rentekurveestimering og lægger vægt på at estimere 

værdien på Opus Group med mange værdiansættelsesmodeller – kapitalværdibaserede såvel som 

multipler – således at vi har en indsigt i den nuværende prissætning i markedet samt kan underbygge 

vores senere argument om, at Opus Group er klart undervurderet i markedet, hvilket er et karakteristika, 

der gør den attraktiv som LBO-kandidat. Vi vil i det nedenstående uddybe strukturen samt beskrive, 

hvilke modeller vi medtager.  

 

Del 1 – Introduktion 

Introduktionen vil blive inddelt i tre kapitler. Kapitel 1 er en indledende del, der præsenterer 

problemformuleringen, metoden og strukturen samt beskriver de anvendte kilder. Kapitel 2 går ind og 

giver en teoretisk baggrund om kapitalfonde, Leveraged Buyouts og de finansielle og strategiske 

karakteristika ved attraktive LBO-kandidater. Desuden beskriver kapitlet, hvordan kapitalfonde i teorien 

typisk skaber værdi, samt hvilke lånetyper der typisk anvendes til at finansiere transaktionen. 

Del 4 - Afslutning

Følsomhedsanalyse Konklusion Perspektivering

Del 3 - Opus Group i en LBO

Budgettering Værdiansættelse og kontrolpræmie Leveraged Buyout på Opus Group

Del 2 - Opus Group som LBO-kandidat

Strategiske analyse Regnskabsanalyse Kvantitativ brancheanalyse

Del 1 - Introduktion

Indledning Den teoretiske baggrund for en LBO Introduktion til Opus Group
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I kapitel 3 vil vi lave en virksomhedspræsentation, der præsenterer Opus Groups markeder og produkter, 

da Opus Group ikke er videre kendt, og markedet tilmed ikke er et, man i samme grad kan relatere sig til 

sammenlignet med en bryggerivirksomhed som Carlsberg. Desuden vil vi illustrere udviklingen i Opus 

Groups aktie de seneste fem år, da den er et vigtigt element i en LBO, i og med den nuværende og de 

tidligere aktiekurser sammenholdt med, hvordan LBO-kandidaten historisk har præsteret, og hvordan 

udsigterne ser ud, er med til at danne basis for den endelige købspris. Kapitel 3 vil også inkludere en 

oversigt og kommentar til den nuværende ejerskabsstruktur, da en kapitalfond i sagens natur skal kunne 

opnå en tilpas stor aktiepost i virksomheden. 

Slutteligt vil vi give en umiddelbar vurdering på Opus Group som en mulig LBO-kandidat, der motiverer 

den senere analyse og modellering på tallene.  

 

Del 2 – Opus Group som LBO-kandidat 

Vi har valgt at lade anden del udgøre tre analyser – en strategisk analyse, en regnskabsanalyse og en 

kvantitativ brancheanalyse. Disse er både med til at vurdere, om Opus Group, inden en decideret LBO-

modellering, virker til at være en attraktiv LBO-kandidat, og de fungerer samtidig som essentielle input 

til at underbygge den senere budgettering.  

Selvom det er relativt simpelt at konstruere et budget, der artikulerer, samt forecaste nogle værdidrivere 

baseret på tidligere niveauer og nogenlunde sund fornuft uden yderligere analyse, er det vigtigt, at hvert 

estimat er underbygget med analyser. Her gælder GIGO-princippet – garbage in garbage out.  En 

strategisk analyse og regnskabsanalyse kan dermed hjælpe med at give den nødvendige indsigt til at kunne 

estimere bedre forecasts. 

 

Den strategiske analyse bygges op ved at anvende tre modeller – PEST-modellen, Porters Five Forces og 

en SWOT – da de henholdsvis analyserer omverdenen, branchen og vurderer og oplister de vigtigste 

interne styrker og svagheder i Opus Group samt eksterne muligheder og trusler.  

Her vil vi fokusere på at medtage det essentielle og ikke blot vurdere Opus Groups strategi, da det ikke er 

hovedfokusset i specialet. Analysen laves derimod med henblik på at kunne budgettere omsætningsvækst, 

marginer osv. med bedst muligt oplysningsgrundlag. 

Vi er udmærket klar over, at det er kan være ligetil at lave en PEST-analyse samt anvende Porters Five 

Forces på en virksomhed, men vi mener bestemt, analysen har en værdi og skal inkluderes, da vi anvender 

den aktivt i budgetteringen. Vi søger at nuancere analyserne og anvende metoderne til at beskrive 

branchen, hvad der driver omsætningen og rentabiliteten nu og fremover og ikke ende ud med at 

konkludere, at Opus Group klarer sig godt eller dårligt, da det ikke er en konklusion, der kan anvendes 

til at besvare vores overordnede problemstilling i specialet. Vi vil til sidst i analysen præcist vise 
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sammenhængen mellem de strategiske værdidrivere og de finansielle værdidrivere, som driver 

virksomhedens værdi – vækst, rentabilitet og risiko.   

 

Tilsvarende betragtninger gør sig gældende i regnskabsanalysen. Den opbygges med henblik på at 

informere os omkring de historiske niveauer og trends i nøgletallene og de finansielle værdidrivere i Opus 

Group. Sammen med den strategiske analyse lægges der dermed et godt fundament til at budgettere 

troværdige og underbyggede estimater til hver finansiel værdidriver såsom omsætningsvækst og 

EBITDA-margin. 

 

Som en ekstra analyse inkluderer vi også en kvantitativ brancheanalyse, som belyser, hvordan specifikke 

nøgletal i branchen har udviklet sig historisk. Dette kan indikere, om der kan forventes en mean reversion 

eller kontinuitet i nøgletallene, som kommer i anvendelse, når budgettet og de implicitte nøgletal i 

budgettet skal vurderes ved en budgetkontrol. 

 

Del 3 – Opus Group i en LBO 

Formålet med del 3 er at modellere Opus Group i en LBO og estimere, hvilken IRR kapitalfonden kan 

opnå ved investeringen. For at kunne gøre dette skal vi indledningsvist budgettere Opus Groups 

resultatopgørelse og balance og derigennem estimere pengestrømmene over den mulige 

investeringshorisont og til rådighed til at betale på gælden (FCFF). 

Vi vil tage udgangspunkt i konklusionerne i del 2 og anvende dem til at opstille et budget over den 

skønnede udvikling i en række finansielle værdidrivere i Opus Group såsom omsætningsvæksten, 

EBITDA-marginen og pengebindingen i anlægsaktiver og i arbejdskapital. Budgettet vil vi anvende som 

input til henholdsvis at værdiansætte Opus Group, estimere den sandsynlige transaktionspris og at 

modellere LBO-modellen og derigennem beregne gevinsten ved at lave en LBO på Opus Group.   

Når budgettet er opstillet, vil vi inddele del 3 i to andre kapitler. Det ene er en værdiansættelse, hvor vi 

estimerer, hvad Opus Groups er værd på stand-alone basis. Denne værdi er dermed det, kapitalfonden 

maksimalt vil betale. I værdiansættelsen vil vi anvende kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller 

såvel som multipler. De vil til sidst blive opsummeret i et såkaldt Football Field, der viser intervallet, som 

hver model estimerer værdien til at være.   

Til værdiansættelsen skal vi ind og estimere kapitalomkostningerne i Opus Group, da modellerne kræver 

en diskonteringsrente. Foruden den normale praksis på området med at anvende konstante (statiske) 

kapitalomkostninger i hele budgetperioden, vil vi også udregne og benytte såkaldte dynamiske 

kapitalomkostninger, som tillader, at kapitalstrukturen varierer over tid. Med andre ord giver dette et nyt 

estimat på afkastningskravet på egenkapital, gæld og aktiverne samt på de vægtede gennemsnitlige 
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kapitalomkostninger (WACC) hvert år, og denne dynamiske WACC sikrer, at de forskellige 

kapitalværdibaserede modeller resulterer i identiske værdiestimater.  

 

Slutteligt vil vi begynde modelleringen på Opus Group i en LBO, hvortil vi kommer ind på, hvordan vi 

konstruerer gældsstrukturen i modellen, hvad transaktionsprisen bliver, hvad vi vurderer er en mulig 

exitpris samt investeringens implicitte IRR. 

 

Del 4 – Afslutning 

I den sidste del i specialet konkluderer vi på problemformuleringen og de enkelte problemstillinger, som 

vi søgte belyst og besvaret. Desuden vil vi inkludere en følsomhedsanalyse på LBO-modellens 

inputvariable, der viser, hvor følsomme de beregnede IRR-værdier er ved ændringer i parametrene.  

Slutteligt perspektiverer vi til andre interessante finansielle og strategiske synsvinkler, der kunne være på 

Opus Group, som vi erfarede under analyserne, men som vi ikke vurderede var relevante at medtage til 

at besvare den overordnede problemstilling. 

 

1.4 Afgrænsning 

Formålet med specialet er at undersøge og modellere Opus Groups attraktivitet som LBO-potentiale. Det 

vil udelukkende blive lavet som en ekstern analyse vha. de tilgængelige årsrapporter og andre tilgængelige 

kilder rekvireret via eksempelvis internettet eller lærebøger.  Det indebærer, at vi løbende vil lave en række 

antagelser i analyserne, hvis dette vurderes nødvendigt og relevant.  

For at holde fokus på at besvare problemformuleringen og de enkelte underspørgsmål bedst muligt med 

den gældende sideantalsbegrænsning, vi er underlagt, vil vi desuden fokusere på kun at medtage de mest 

essentielle og væsentlige områder i specialet med henblik på at holde en rød tråd igennem hele specialet. 

Hvis vi kan vælge mellem adskillige metoder til at estimere nogle parametre eller kunne konkludere 

endeligt på et kapitel, vil vi så vidt muligt søge at mappe alle mulighederne ud og kort opstille fordelene 

og ulemperne ved hver metode.  

Vi vil eksempelvis ikke gøre den strategiske analyse, regnskabsanalysen eller den kvantitative 

brancheanalyse længere end det, der er nødvendigt for at kunne forecaste træværdige værdidrivere. Med 

samme grund vil vi ikke inkludere en intern analyse blot for at have den med i opgaven, da vi ikke mener, 

den giver ekstra værdi til analysen eller i budgetteringen. I brancheanalysen vil vi desuden ikke anvende 

deciderede IT-programmer til at estimere de langsigtede parametre for nøgletallene, da vi alene her vil 

fokusere på at kigge på, om der er mean-reversion i branchen. 

I budgetteringen vil vi budgettere pengestrømmene (FCF) uden hensynstagen til, hvilken strategi 

kapitalfonden vælger. Med dette menes, at vi budgetterer på en stand-alone basis og med henblik på en 

værdibetragtning. Alternativt kunne man have opstillet scenarier med eksempelvis lavere arbejdskapital 
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ved en optimeringsstrategi, højere vækstrater ved en multipel ekspansion og lavere gældsniveauer ved 

aggressiv gældsnedbringning.  

 

Vi sætter skæringsdatoen i specialet til d. 13. Maj 2016, hvorfor data, materiale og anden information 

offentliggjort efter denne dato ikke er inddraget i opgaven. 

 

Til alle modeller fokuserer vi på deres anvendelse og vil trods en introduktion ikke lave en decideret 

teoretisk gennemgang, da det antages, at læseren er bekendt med dem. Det er således en forudsætning 

for at kunne læse specialet at kende til begrebet Leveraged Buyout (LBO), vide, hvad kapitalfonde laver, 

og hvordan de er struktureret, samt kende til teorien bag de respektive værdiansættelsesmetoder. 

Specialet tager kun udgangspunkt i en Leveraged Buyout fra en finansiel købers side (kapitalfond). Vi 

afgrænser os derved imod at se på muligheden for en strategisk køber – eksempelvis en global konkurrent 

som SGS eller Bureau Veritas. Vi vil desuden ikke kigge på en specifik kapitalfond som Axcel, TPG, 

KKR eller lignende men i stedet anvende en fiktiv kapitalfond igennem casen, hvor vi søger at vurdere 

de gennemsnitlige præferencer som måtte være i kapitalfonde. Dette skyldes, at kapitalfondene typisk har 

forskellige fokusområder, og vi vælger at kigge på Opus Group fra et generelt LBO-perspektiv.  

 

Vi vælger ikke at anvende PIK-lån i vores lånekonstruktion. I stedet vil vi i budgetteringen anvende 

seniorlån, obligationslån, mezzaninkapital samt en kreditfacilitet. Konstrueringen af mezzaninkapital vil 

laves på samme metode som de andre lån – den eneste forskel vil være, at der ikke er ekstra afdrag på 

dette lån.  

Slutteligt skal det nævnes, at vi ikke inddrager juridiske aspekter i opgaven som tynd kapitalisering (SEL 

§11) eller EBIT-reglen, idet det vil give en unødvendig vinkel og kompleksitet, som vi ikke vurderer er 

værdiskabende eller er relevant til at besvare den overordnede problemstilling.  

 

1.5 Data og kildekritik 

Vi har i specialet udelukkende anvendt ekstern data, hvilket kan kategoriseres som sekundære kilder. Vi 

har ikke taget udgangspunkt i primære kilder, hvilket ville have været interview med interne personer i 

Opus Group såsom koncernledelsen.  

Det er i den forbindelse vigtigt at forholde sig til de kilder og data, som er indsamlet og anvendt i specialet, 

så vi sikrer os, at vi ikke bliver for farvet i opgaven eller baserer vores konklusioner på data, som kan 

vurderes som mindre troværdig uden at overveje konsekvenserne hermed. Vi har til illustration placeret 

vores data på en akse, der viser, hvor objektiv og subjektiv hver slags kilde er.  
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Figur 2: Kildekritik (Egen tilvirkning) 

 

Som det ses, er den mest objektive data den data, der er fundet på finansielle databaser som Bloomberg 

og Thomson One, mens avisartikler er de mest subjektive. Problemet med Opus Groups årsrapporter kan 

være, at koncernledelsen har et incitament til at lade virksomheden og udsigterne fremstå bedre, end de 

er i virkeligheden. På den anden side er Opus Group et børsnoteret selskab, og de er således underlagt 

regnskabsloven og revisionspligt, hvilket øger validiteten.  

Selvom en kilde vurderes som subjektiv, kan den dog stadig være nyttig i specialet, da den kan give et nyt 

perspektiv og dybde i specialet – det vigtigste er blot at skelne mellem god og mindre god information. 

 

2.0 Teoretisk baggrund 

I det nedenstående vil vi kortlægge relevant teori om LBO, karakteristik ved attraktive kandidater, 

hvordan der skabes værdi ved en LBO, samt den typiske gældstruktur i en LBO. 

 

2.1 Kapitalfonde og Leveraged Buyouts 

En Leveraged Buyout ("LBO") er et engelsk udtryk for et gearet opkøb – altså en transaktion, hvor 

købsprisen primært er finansieret ved gæld. Det vil sige, at køberen strukturerer et opkøb (enten en hel 

virksomhed, en dattervirksomhed eller blot en division) ved kun at investere en lille del egne midler 

(egenkapital) relativt til den totale købspris. Den resterende og procentuelt største del finansieres gennem 

gæld på enten et noteret marked (High Yield obligationer) eller på et unoteret marked (bankgæld eller 

mezzaninfinansiering), hvorved betegnelsen "leveraged" (gearet) i metoden opstår (Hitscherich, Lecture 

Notes in Mergers & Acquisitions: 17-21). 

Man kan sammenligne en LBO med det at købe aktier for lånte penge (dvs. geare sin investering) – 

investorens egenkapital forrentes markant mere, når den initale investering er mindre, end hvis man i 

stedet lagde alle midlerne selv. Strukturen ved en LBO kan således booste gevinstpotentialet. 

 

Det er typisk kapitalfonde, der anvender LBO-konstruktionen til at opkøbe selskaber. De opererer med 

en såkaldt holdingperiode, som er den årrække, kapitalfonden ejer virksomheden, inden den exitter 

investeringen igen. Holdingperiodens længde kommer helt an på virksomheden og hvilke strategiske 

perspektiver og målsætninger, kapitalfonden har med virksomheden. Den er dog typisk på 3-7 år (Notes 
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in Mergers & Acquisitions). Når kapitalfonden har opnået sin målsætning og vurderer, tidspunktet er 

rigtigt til at sælge virksomheden igen, kan de enten børsintroducere virksomheden eller sælge det videre 

til enten en anden finansiel køber (secondary buyout) eller en strategisk køber (typisk en konkurrent).  

 

2.2 Karakteristik ved en attraktiv-LBO kandidat 

Når man som Private Equity fond screener efter mulige LBO-kandidater, er der en række specifikke 

karakteristikker ved attraktive LBO-kandidater, der som regel skal være opfyldt. De kan henholdsvis 

opdeles i finansielle og strategiske kriterier. I nedenstående tabel er der listet de mest overordnede kriterier 

i de to kategorier.  

 

Finansielle kriterier Strategiske kriterier 

 Stærke og stabile pengestrømme 

 Lav gearing 

 Stærk aktivbase (lave immaterielle aktiver) 

 Lavt fremtidigt behov for investeringer i 

materielle og immaterielle aktiver 

 Lavt fremtidigt behov for arbejdskapital 

 Undervurderet virksomhed målt ved multipler 

som P/E eller EV/EBITDA 

 Moden industri og/eller virksomhed 

 Stærk markedsposition 

 Stærk konkurrencemæssig fordel 

 Stærk ledelse 

 Mulighed for at iværksætte værdiskabende 

initiativer 

 Sandsynlige exitmuligheder  

Figur 3: LBO Karakteristika (Egen tilvirkning) 

 

2.2.1 Finansielle kriterier 

 

Stærke og stabile pengestrømme 

Det overordnede formål med pengestrømme i en LBO er at anvende pengene til at servicere og nedbringe 

gælden så hurtigt som muligt. Dette kræver, at virksomheden har demonstreret en evne til at levere 

stærke, stabile og forudsigelige pengestrømme, da det i sidste ende sikrer, at LBO-kandidaten vil være i 

stand til at møde dens rente- og afdragsbetalinger i årene før exit. Desuden er det vigtigt, at den har en 

relativ lille eksponering og sensitivitet mod cykliske udsving i det generelle markedsmiljø, herunder til 

økonomiske nedgangstider, råvarepriser etc.   

 

Lav gearing 

I og med køberen skal optage ny gæld i en LBO, er det bedste scenarie at overtage en virksomhed med 

lav gæld på overtagelsestidspunktet, da det alt andet lige foranlediger, at købesummen kan finansieres 

med mest mulig fremmedkapital og mindre egenkapital, hvilket gør potentialet for en høj IRR større. De 
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overskydende pengestrømme vil således gå til at servicere og nedbringe den nyoptagne gæld med det 

samme uden først at skulle nedbringe den gamle gæld. 

 

Stærk aktivbase (lave immaterielle aktiver) 

Selvom det er almindeligt for virksomheden i visse brancher at have høje immaterielle aktiver som 

eksempelvis softwarerettigheder, goodwill med mere, så er det i et LBO-øjemed langt mere attraktivt, 

hvis den opkøbende virksomhed ikke har høje immaterielle aktiver. Dette skyldes, at materielle aktiver – 

herunder både langsigtede anlægsaktiver såsom PP&E såvel som omsætningsaktiver som varelager og 

tilgodehavender – er bedre til at få faciliteret den nødvendige finansiering på så favorable vilkår som 

muligt, da en fremmedkapitalinteressent vil være bedre stillet ved en eventuel konkurs, hvis den har 

sikkerhed (collateral) i en materiel aktivbase, idet immaterielle aktiver har langt ringere likvidationsværdi. 

En stærk aktivbase vil således gøre långiverne langt mere villige til at stille kapital til rådighed og ikke 

mindst gøre finansieringen billigere, da risikoen er lavere.  

 

Lavt fremtidigt behov for investeringer i materielle og immaterielle aktiver 

Da investeringer i materielle og immaterielle aktiver påvirker pengestrømmene negativt, er en 

virksomhed med et lavt investeringsbehov bedst. Dette skal naturligvis ikke forstås på den måde, at 

virksomheden ikke skal investere i aktiver, hvis det er nødvendigt, da det naturligvis ikke må skade 

virksomhedens mulighed for at skabe rentabel vækst og dermed generere forbedrede fremtidige 

pengestrømme.  

 

Lavt fremtidigt behov for arbejdskapital 

Med samme grund og argumentation som ved behovet for investeringer vil en øget pengebinding i 

arbejdskapital resultere i lavere pengestrømme og dermed mindre likviditet til at servicere og nedbringe 

gælden. Det er derfor at foretrække, hvis virksomheden har et lavt behov for arbejdskapital i sin drift. 

 

Undervurderet virksomhed målt ved multipler som P/E eller EV/EBITDA 

Det giver intuitiv god mening, at en lav pris indikerer en god opkøbsmulighed, da kapitalfonden så 

kan exitte virksomheden med størst mulig gevinst (og dermed booste IRR). EV/EBITDA multiplen 

er endvidere en indikation på, hvor let og hurtigt cash flowene kan dække købsprisen. 

 

2.2.2 Strategiske kriterier 

 

Moden industri og/eller virksomhed 
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Et vigtigt finansielt kriterium er, at LBO-kandidaten kan generere stærke og stabile pengestrømme. Dette 

er mere sandsynligt at opnå i en moden industri og i en moden virksomhed. Om end et højvækstscenarie 

og et nyt marked virker tiltalende, så er der større usikkerhed forbundet med udviklingen, resultaterne og 

i sidste ende pengestrømmene, hvilket ikke er i kapitalfondens interesse. En moden industri, derimod, 

giver i større grad anledning til en stabil efterspørgsel og stabile markeder og derigennem mere stabile 

pengestrømme. 

 

Stærk markedsposition og stærk konkurrencemæssig fordel 

En stærk LBO-kandidat er kendetegnet ved at være markedsleder med en bæredygtig forretningsmodel, 

have et stærkt, kendt og velanset brand og en konkurrencemæssig fordel i forhold til sine konkurrenter.  

Der er overordnet to slags konkurrencemæssige fordele, som LBO-kandidaten kan have: komparativ 

fordel og differentieret fordel (Investopedia). En komparativ fordel er en virksomheds evne til at 

producere et produkt eller service til en lavere omkostning (mere effektivt) end dens konkurrenter, hvilket 

gør den i stand til at sælge produktet eller servicen til en lavere pris eller generere højere marginer. En 

differentieret fordel opstår derimod, hvis en virksomheds produkter eller services skiller sig ud fra 

konkurrenternes og i kundernes øjne ses som bedre end konkurrenternes. 

Alt i alt vil markedspositionen og den konkurrencemæssige fordel sikre, at LBO-kandidaten er i en 

position, hvor den kontinuerligt er i stand til at generere stabile og stærke pengestrømme.   

 

Stærk ledelse 

En stærk ledelse er meget essentielt, da kapitalfondene ikke udelukkende selv tager over ledelsen og 

ansvaret for den daglige drift, men derimod samarbejder med ledelsen i virksomheden med at eksekvere 

deres operationelle strategi. Dette kræver, at ledelsen i LBO-kandidaten har stor erfaring i branchen, har 

de nødvendige kompetencer og ikke mindst også har villigheden til at indgå i et strategisk samarbejde 

med kapitalfonden uden at have egne skjulte agendaer. Hvis virksomheden ikke har en stærk ledelse, vil 

kapitalfonden, typisk allerede inden investering, indsætte en ny og mere kompetent ledelse. 

 

Mulighed for at iværksætte værdiskabende initiativer 

Foruden de allerede nævnte strategiske og finansielle kriterier, som kan skabe værdi, er der også en række 

mere operationelle initiativer, som en kapitalfond gerne vil kunne iværksætte i virksomheden, de 

investerer i. Dette kunne eksempelvis være at initiere omkostningsreduktioner og gøre driften mere 

effektiv, at frasælge underpræsterende divisioner eller aktiver, der kun i mindre grad bidrager til 

virksomhedens nuværende pengestrømsgenerering, lave organisatoriske ændringer samt at diversificere 

kundebasen.  
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I sidste ende er målet at forbedre virksomhedens resultater (især gennem omkostningsreduktioner og 

effektivisering) samt frigøre likvider til hurtigere at kunne nedbringe den udestående gæld.  

 

Sandsynlige exitmuligheder  

Da det overordnede mål i en LBO er at opnå en gevinst på investeringen, er det altoverskyggende vigtigste 

kriterie, at kapitalfonden vurderer, at der er en relativ stor sandsynlighed for, at den rentabelt kan sælge 

virksomheden videre på et senere tidspunkt enten til en anden køber (en strategisk køber såsom en 

konkurrent i samme industri eller en anden kapitalfond) eller at få børsnoteret virksomheden igen.  

 

2.3 Værdiskabelse i LBO'er 

Formålet med denne del er at beskrive, hvordan kapitalfonde i teorien er i stand til at skabe værdi i en 

LBO. Helt generelt kan det siges, at værdiskabelsen skyldes forbedringer i virksomhedens finansielle 

resultater. Det kan ske gennem flere værdiskabende drivere og initiativer, som har en direkte og målbar 

effekt på virksomhedens finansielle performance og pengestrømsgenerering som eksempelvis en 

optimeret operationel effektivitet og ændringer i det strategiske fokus. Desuden er der en række initiativer, 

hvor effekten ikke direkte kan måles, men som understøtter de målbare initiativer. Dette kan eksempelvis 

være organisatoriske ændringer og corporate governance og ejerskabsstruktur, som kan reducere 

agentomkostningerne.  

 

Der er overordnet tre succesfaktorer, som enten individuelt eller i kombination gør, at LBO'en virker og 

skaber værdi og/eller maksimerer investeringens IRR: 

 Scenarie 1: Aggressiv gældsnedbringning  

 Scenarie 2: Operationelle forbedringer 

 Scenarie 3: Exit-multipel ekspansion (køb lavt og sælg højt) 

 

Vi har valgt at uddybet mekanismerne ved hvert scenarie og beskrevet, hvordan de teoretisk skaber værdi 

i bilag (bilag 34). Foruden de tre scenarier er der også en række andre makanismer, som kapitalfonde 

typisk anvender til at skabe værdi i virksomhederne. Disse gennemgås også i selvsamme bilag. 

 

2.4 Gældsstruktur i en LBO  

Ved virksomhedsovertagelse og i en LBO sker der typisk det, at alle lån bliver refinansieret, hvormed 

kapitalstrukturen ændres. Vi vil i det nedenstående gennemgå de typiske lånetyper i en LBO, som 

helholdsvis er langsigtede banklån, mezzaninkapital, obligationslån og subordineret lån. Foruden en kort 

gennemgang vil vi ikke berøre det teoretiske dybere, da det ikke anses som relevant til at besvare den 

overordnede problemformulering. Selve lånekonstruktionen og de mere juridiske forhold ved 
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overtagelsen er en vigtig del i en LBO, men vi vælger ligeledes at vedlægge kommentarerne hertil i bilag. 

Kommentarerne kan ses i bilag 37.  

 

Langsigtede banklån 

Langsigtede banklån er den primære finansieringskilde i en LBO og udgør typisk 50-60% af den samlede 

købesum. Lånet er typisk konstrueret med et serielån og/eller et stående lån og med en kreditfacilitet. De 

ydes typisk en løbeperiode på omkring 7 – 8 år. Dette betyder, at lånet er placeret på to trancher, en 

tranche-A og en tranche-B, hvor den første er mere prioriteret end den anden, hvilket giver en lavere 

lånerente. Banken vil stille krav til, at der skal foretages en kontraktmæssig strukturel rangordning, som 

gør, at finansieringen bliver placeret i targetselskabet, og banklånet placeres i holdingselskabet, så det 

ender med en såkaldt debt push-down. Derudover kræves der også pant i selskabets aktiver eller 

garantiforpligtelser samt diverse covenants. Lånerenterne er historisk1 estimeret med udgangspunkt i 

CIBOR tillagt et kreditspænd på 2-2,5% for tranche-A, og for tranche-B er det CIBOR tillagt et 

kreditspænd på 4-5%.  

 

Mezzaninkapital 

Mezzaninkapitalen placeres kontraktmæssigt mellem banklån og egenkapitalen ved en konkurs. De 

bliver prioriteret efter banklån, men tager forbehold i de samme aktiver, og dette gør, at der er en større 

usikkerhed bundet i denne finansieringsform. Derfor bliver der typisk konstrueret såkaldt Payment-In-

Kind (PIK) ind i struktureringen. PIK-lån er rentetunge og stiger over tid. Mezzaninkapitalen anset som 

en dyr fremmedfinansieringsmetode at anvende, og anvendes som konsekvens kun i en kortere periode 

over selve overtagelsen og indfris relativt hurtigt.  

 

Obligationer  

Obligationer (high-yield-bonds og også benævnt junk bonds) kendetegnes ved at have høj risiko samt høj 

rente. Det har historisk ikke været populært at anvende virksomhedsobligationer i de nordiske lande, som 

det eksempelvis har været i USA. Der er dog eksperter og fagmænd, som peger mod, at der vil komme 

meget mere gang i obligationsmarked på de nordiske markeder. Det svenske marked har dog oplevet en 

stærk fremgang, og Opus Group har blandt andet også anvendt obligationer aktivt til at finansiere 

virksomhedsopkøb og lignende.  

 

Rangering mellem lån 

                                                           
1 Historisk set skal forstås som efter finanskrisen, hvor hele lånemarked ændret sig markant.  
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Langsigtede banklån såsom senior A og B lån er de øverst prioriterede lån, som også tager sikring i 

virksomhedens aktiver. Der er forskel mellem rangeringen alt efter, hvilket land man betragter, og hvor 

udbredt de forskellige lånetyper er. Vi vælger at holde at holde os til rangeringen med, at seniorlån 

rangeres øverst, dernæst kommer obligationslån og slutteligt mezzaninkapital.  

 

3.0 Introduktion til Opus Group 

Opus Group AB er en svensk børsnoteret virksomhed noteret på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap, 

som med sine ca. 1.600 ansatte på verdensplan helt overordnet driver bilsyn og udvikler, producerer og 

sælger teknologier og systemer til bilsynsbranchen med fokus på sikkerheds-og miljøkontrol. 

 

3.1 Markeder og Produkter 

 

3.1.1 Markeder 

Opus er organisatorisk delt op i et enkelt forretningsområde: Bilprovning (bilsyn) med to geografiske 

segmenter, som opererer på hver sine markeder: Bilprovning Internationellt og Bilprovning Sverige (Opus 

2015: 12-15).  

 

Bilprovning Internationellt driver bilsyn primært på det nordamerikanske marked, men er også til stede 

på emerging markets som Mexico, Chile, Peru, Bermuda og Pakistan. Dette sker igennem datterselskabet 

Opus Inspection. Miljøkontrol er i USA reguleret efter Environmental Protection Agency. Det unikke 

ved det amerikanske marked er, at bilsyn udbydes på kontrakt og at staterne enten har et såkaldt 

decentraliseret bilsynsmarked eller et centraliseret bilsynsmarked. Decentraliseret bilsyn indebærer, at 

miljøtests udføres på certificerede værksteder med certificeret udstyr og certificeret personale, som 

gennemfører kontrollerne. I disse programmer tildeler myndighederne en operatør, som er ansvarlig for 

IT-system, testudstyr, uddannelse og certificering for teknikerne, kontrol samt kundeservice gennem call-

centre m. m.  

Centraliseret indebærer derimod, at miljøtestene udføres på dedikerede bilsynsstationer udelukkende 

med dette formål. Det vil sige, at den primære forskel mellem de to programmer er, at operatøren i de 

decentraliserede programmer står for det hele selv, hvilket således også betyder, at disse programmer er 

de mest rentable. 

Kunderne i USA er delstatsmyndighederne, som udbyder kontrakter i de enkelte stater. Private aktører 

kan byde ind på disse og dermed "vinde" bilsynet i staten i hele kontraktperioden. Kontrakterne har en 

varighed på typisk 5-10 år og kan fornyes, når de udløber. Kontrakter forlænges typisk to til seks år 

yderligere. Hvis ikke de fornyes, sker der et kontraktudbud, hvor interesserede aktører byder ind på 
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kontrakten. I kontraktprocessen vurderes aktørerne på flere kriterier, blandt andet kundereferencer, 

teknik (herunder produkter), finansiel stabilitet, størrelse, ledelse, kompetence og pris.  

I gennemsnit udbydes der ca. 3-4 nye kontrakter i USA pr. år, og værdien på hver kontakt ligger på 

mellem 0,1 til 1 milliard svenske kroner over perioden. Det udføres primært miljøtests, idet luftforurening 

er et stort problem i især storstater. Emissionskontrol udføres i ca. 35 delstater i USA (70 %), og iblandt 

disse 35 delstater udfører 12 også sikkerhedstests. 

Markedsstørrelsen i det led, hvor Opus Inspection er aktiv som bilsynsoperatør, vurderes til at være ca. 

2,01 milliarder SEK (240 MUSD) i 2015 og ændres i størrelse hvert år, alt efter antal bilinspektioner, 

gennemsnitspris og ændrede krav og reguleringer på markedet. 

 Opus Group er kommet ind på markedet i Nord- og Sydamerika ved at opkøbe virksomhederne Systech 

og ESP. Systech driver bilsyn og udbyder komplette IT-systemer til bilsyn relateret til sikkerheds- og 

miljøkontrol og er den største i USA på det decentraliserede marked. ESP udvikler, fremstiller og sælger 

udstyr og tilbyder service og vedligeholdelse til bilsynsstationer i USA, Canada og Mexico. Udstyret og 

serviceproduktet er alt relateret til bilsyn. Derudover opkøbte Opus Group to andre virksomheder til det 

internationale bilprovningssegment henholdsvis i 2014 og 2015: Envirotest og Drew Technologies. 

Vi vil komme mere ind på Opus Groups virksomhedsopkøb i den strategiske analyse og i 

regnskabsanalysen. 

 

Opus Groups datterselskab Opus Bilprovning udgør Bilprovning Sverige og er en centraliseret 

bilsynsoperatør i Sverige med 78 bilsynsstationer, hvorpå de udfører miljø- og sikkerhedskontrol til alle 

typer køretøjer.  Kunderne er privatpersoner såvel som myndigheder.  

Bilsynsmarkedet i Sverige var tidligere karakteriseret ved, at virksomheden AB Svensk Bilprovning havde 

monopol på markedet. I 2010 ophørte dette monopol, fordi de svenske myndigheder ønskede mere 

konkurrence på markedet. For at komme ind på markedet opkøbte Opus Besiktningskluster 1 AB, som 

tidligere var en virksomhed under AB svensk Bilprovning, i november 2012.  

Markedsstørrelsen vurderes til at være ca. 2,2 milliarder SEK i 2015 (262 MUSD), hvilket således er en 

smule større end det amerikanske marked. Størrelsen på det samlede antal køretøjer i Sverige er 

overordnet bestemt ved befolkningsstørrelsen og den totale rigdom og økonomi. I Sverige har der været 

en gennemsnitlig årlig stigning de seneste 10 år på ca. 1,1 % i antal personbiler i trafikken.  

Modsat USA er der i Sverige et krav om, at samtlige køretøjer i hele landet, som kører på almindelige 

veje, regelmæssigt skal kontrolleres ved inspektion for at sikre, at de overholder de gældende sikkerheds- 

og miljøkrav. Transportstyrelsen er den overordnede myndighed i Sverige på trafikområdet, og de 

kommer løbende med anbefalinger til den svenske regering om krav til bilsyn. Den nuværende lovgivning 

tilsiger, at personbiler, lette lastbiler og motorcykler skal inspiceres ved et 3-2-1 interval, hvilket betyder, 

at køretøjerne skal til første kontrol 3 år efter, de tages i brug, dernæst 2 år efter og til sidst have en årlig 
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inspektion. Vi vil komme ind på dette og eventuelle ændringer til lovgivningen i den strategiske analyse 

samt i budgetteringen. 

 

3.1.2 Produkter 

Opus Groups produkt- og serviceudbud er bredt funderet og omfatter hele værdikæden relateret til bilsyn. 

Helt overordnet er produktet og servicen, som opus sælger, det at syne køretøjet, identificere problemer 

og løse problemerne, således at reglerne i staten eller landet overholdes, og samtidig mindske trafikuheld 

(igennem sikkerhedskontrol) samt skåne miljøet (igennem miljøtests). Til dette anvender Opus en række 

teknologier og systemer, som vi vil gennemgå herunder. Disse teknologier er blandt andet dem, der giver 

Opus en konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenterne, og gør, at Opus kan vinde de kontrakter, 

der kommer i udbud, bibeholde sin position som nr. 1 og 2/3 på de primære markeder og ikke mindst 

ekspandere på nye markeder. Produktudbuddet inkluderer gasemissionsmålere, diagnostikudstyr, 

bremsetestere, automatiske testbaner, remote on-board diagnostic (Remote OBD), 

selvbetjeningsstationer til bilsyn, elektroniske kørejournaler og IT-systemer med databaser med statistik 

om køretøjer og syn. Vi uddyber disse enkeltvis herunder. 

 

IT-system 

Opus Group udvikler og installerer det avancerede IT-system VID (Vehicle Inspection Database) til 

bilsyn på både centraliserede såvel som decentraliserede bilsynsprogrammer. VID lagrer alle data fra 

bilsyn, kontrollerer bilsynsprogrammet og bilsynsstationens parametre samt analyserer alle aspekter i 

resultaterne, som den omdanner til rapporter til myndighederne.  

 

OBD Teknologi (On Board Diagnostics) 

Opus Group har udviklet denne teknologi, som anvendes til bilsyn og køretøjsværksteder. Dens funktion 

er at kommunikere med køretøjets tekniske system og er således et innovativt dataindsamlingssystem. 

Det er Opus Groups dattervirksomhed Drew Technologies, som anvender denne teknologi. 

 

Remote Sensing Device (RSD) 

Remote Sensing Devices er specialdesignede udstødningsgasmålere, som placeres ved vejen for at måle 

bilens udstødning vha. infrarødt og ultraviolet lys. De samler emissionsdata, når bilen kører forbi i normal 

fart, uden bilen behøver at stoppe eller køre langsommere end normalt. Opus Inspection (den 

internationale virksomhed under Opus Group) har et patent på RSD-teknikken, hvilket sikrer dem mod, 

at eventuelle konkurrenter anvender teknologien.  

Det var netop denne teknologi, som identificerede emissionsproblemer hos Volkswagens og Audis biler 

med to-liters dieselmotorer. 
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Remote OBD 

En OBD-læser aflæser en bils fejlkoder og fungerer i praksis ved at blive udstyret på bilen og samtidig 

kobles til en trådløs sender, som sender data (fejlkoder). OBD muliggør dermed en standardiseret 

kommunikationsprotokol og en hurtig statuskontrol på bilen. 

 

Equipment as a Service (EaaS) 

EaaS er en forretningsmodel, hvor udstyr til bilsyn leveres, installeres og tilbydes servicegaranti igennem 

en kontrakt. Den indebærer dermed, at kunderne ikke behøver lave en stor investering i udstyr, hvilket 

dermed mindsker deres kapitalbehov samtidig med, at Opus Group opnår højere marginer, end hvis de 

solgte udstyret direkte.  

 

3.2 Aktieudvikling  

Aktieudviklingen er et vigtigt element i en LBO, idet den nuværende og de tidligere aktiekurser 

sammenholdt med, hvordan LBO-kandidaten har præsteret finansielt historisk, og hvordan udsigterne 

ser ud, danner basis for den endelige pris. Det ideelle for en kapitalfond vil alt andet lige være at købe 

virksomheden til den lavest mulige pris for således at maksimere gevinsten, når investeringen senere 

exittes igennem et videresalg eller en børsnotering.  

En historisk udvikling over aktiekursen de seneste fem år er vist herunder. 

 

Figur 4: Udviklingen i aktiekursen i Opus Group (Egen tilvirkning)  

 

Som det ses, har Opus-aktien været igennem en del op- og nedture i perioden. Den er steget støt mellem 

2012 og 2013, og hen imod medio 2014 har aktien taget en stor stigning og kommet op på helt andre 

niveauer, end den hidtil blev handlet til, med et all-time high målt på lukkekurs på 14,80 SEK pr. 

22.05.2014 med 15,00 SEK som den største handelskurs på dagen. 
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Siden da er det kun gået nedad med et par stigende tendenser i nogle perioder, men sammenlagt et stort 

fald ned til den nuværende kurs på 3,96 SEK. 

Overordnet skyldes den faldende tendens og store procentuelle fald de seneste par år modgang i stort set 

alle selskabsspecifikke såvel som markedsgenerelle nyheder. For at tydeliggøre dette har vi i bilag 30 lavet 

en oversigt over de seneste tre års mest essentielle selskabsspecifikke nyheder, kurstriggere og vigtige 

hændelser, så det er lettere at danne sig et overblik over årsagen til aktieudviklingen. Det skal bemærkes, 

at der i denne oversigt ikke er inkluderet regnskabsmeddelelser. 

 

Som noten beskrev, har de primære årsager til stigningen indtil medio 2014 været:  

 Indtoget på den mere likvide børs på NASDAQ OMX Stockholm 

 Den store New York State kontrakt 

 Envirotest-købet, hvormed Opus Group blev markedsleder på både det decentraliserede marked 

og det centraliserede marked i USA 

 Illinois-kontrakten 

 

Mens det sidenhen kun er gået nedad grundet: 

 Illinois-kontrakten blev ikke tildelt Opus i sidste ende 

 Trafikstyrelsens opdatering i Sverige vedrørende frekvensen for inspektion med dårligere udsigter 

og usikkerhed på omsætningen og indtjeningsevnen på det svenske marked som konsekvens 

sammenholdt med et IT-system i Sverige, der både trækker ud og har store omkostninger 

 Ændrede betingelser i programmet i Californien og tabt volumen på programmerne i British 

Columbia og Colorado 

 Forventninger i markedet med implicitte lave (og negative) vækstrater og lave marginer 

 

Sidstnævnte med de implicitte forventninger i markedet blandt investorerne vil vi uddybe i den senere 

værdiansættelse.  

En række nordiske investeringsbanker følger aktien. Dette er blandt andet to store og velkendte nordiske 

banker: Danske Bank og Swedbank. Derudover er der tre mindre analysehuse med fokus på small og mid 

cap aktier i norden og/eller med et specifikt branchefokus, som også følger aktien: Erik Penser 

Bankaktiebolag, Redeye og Remium. De gennemsnitlige kursmål kan ses i tabellen herunder. 
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Som kursmålene indikerer, vurderer aktieanalytikerne alle en vis upside i aktien sammenlignet med den 

nuværende aktiekurs. 

 

3.3 Ejerskabsstruktur og Corporate Governance 

Aktiekapitalen i Opus Group er delt op i 288.711.959 aktier. Hver aktie har én (1) stemme og har samme 

rettighed til virksomhedens aktiver og overskud. Opus Group opererer således kun med én aktieklasse. 

De største aktionærer er deres øverste ledelse, uden de dog har den samlede aktiemajoritet.  CEO, 

Magnus Greko, og Vice President, Jörgen Hentschel, ejer privat og igennem deres fælles holdingselskab, 

AB Kommandoran, 14,5 %, mens President i Opus Inspections, Lothar Geilen, har et ejerskab på 6,8 %. 

De øvrige aktionærer er en række banker og institutionelle investorer samt øvrige unavngivne aktionærer. 

Der er i alt 8.627 aktionærer. 

En oversigt over de 10 største aktionærer per 30.12.2015 kan ses herunder: 

 

 

Tabel 1: Aktionærer (Egen tilvirkning) 

 

En oversigt over ledelsen og bestyrelsen med udspecificerede data på deres ansvarsområder og baggrund 

kan findes i bilag 28. 

 

3.4 Opus Group som LBO-kandidat 

Vi laver i del 2 og 3 dybdegående analyser på Opus Group som LBO-kandidat, og hvordan tallene ser 

ud, når de modelleres og den potentielle gevinst beregnes ved en række scenarier. Før vi imidlertid når 

Kursmål

Analysehus Anbefaling Kursmål

Danske Bank Behold 5,20

Sw edbank Køb 6,00

Erik Penser - Intet kursmål

Redeye Køb 9,50

Remium - Intet kursmål

Aktionær Antal aktier Procentandel

Magnus Greko og Jörgen Hentschel (privat og igennem AB Kommandoran) 41,798,425 14.5%

Lothar Geilen 19,609,104 6.8%

Andre AP-fonde 18,621,167 6.4%

Morgan Stanley and Co LLC 14,000,000 4.8%

Forsikringsselskabet Avanza 11,320,410 3.9%

Nykredit Bank 10,417,253 3.6%

JP Morgan Chase N.A. 7,602,161 2.6%

JP Morgan Luxembourg SA 7,590,131 2.6%

Grandeur Peak Global 7,074,346 2.5%

BP2S Paris/EFG Bank AB 5,253,082 1.8%

Deltotal 143,286,079 49.6%

Øvrige aktionærer 145,425,880 50.4%

Total 288,711,959 100.0%
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dertil, vil vi kommentere på de umiddelbare karakteristika og motivation på Opus Group som en LBO-

kandidat. Dette tager udgangspunkt i de aspekter, vi indtil nu har behandlet og omtalt, samt ved at tage 

et umiddelbart kig på regnskaberne uden at analysere dybere på dem.  

 

Indledningsvis virker Opus Group til at være en attraktiv kandidat. Selskabet har oplevet et signifikant 

fald i sin aktiekurs, siden den toppede på SEK 14,8, og handles nu til en kurs på SEK 3,96, hvilket 

umiddelbart virker som et interessant niveau og udvikling. Foruden aktiekursen, som vi senere vil kigge 

nærmere på, er der også en række andre finansielle og strategiske karakteristika ved en attraktiv LBO-

kandidat, som Opus Group opfylder. Ledelsen besidder en stærk ekspertise og know-how i branchen, og 

Opus Group opererer i et modent marked, som er stærkt reguleret, hvilket gør branchen mindre cyklisk 

og pengestrømmene mere sikre. Opus Group er endvidere enten nr. 1 eller nr. 2/3 på markederne og står 

dermed med en stærk markedsposition. Marginerne baseret på resultatopgørelsen er også på et interessant 

niveau med EBITDA-marginer omkring de 15 % og pengestrømmene er stigende over tid. 

Der er derimod også en række ting, der taler imod. Dette er primært deres balance, som indikerer en 

relativ høj gearing og høje immaterielle aktiver. Dette kan tilskrives tidligere opkøb, da de til disse har 

udstedt obligationer til finansieringen samt opbygget en større mængde goodwill. 

 

Trods gearingen og aktivbasen virker Opus Group stadig som en nogenlunde kandidat, hvilket næste del 

vil analysere nærmere på. 
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Del 2: 

 

4.0 Strategisk analyse 

For at kunne vurdere potentialet i Opus Group som en potentiel LBO-kandidat, vil vi analysere strategien 

i Opus Group og se på, hvad der har drevet de finansielle resultater samt værdiskabelsen generelt. Dette 

vil vi gøre ved at anvende tre modeller – PEST, Porters Five Forces og en SWOT – da de henholdsvis 

analyserer ombverdenen (makroøkonomisk analyse), branchen og selskabets specifikke strategiske 

fordele. Den strategiske analyse giver således et indblik i, hvad der har drevet de finansielle værdidrivere 

som omsætningsvækst, marginer osv. i Opus Group historisk, og hvordan de finansielle værdidrivere kan 

påvirkes i budgetperioden og terminalperioden i vores kapitalværdibaserede værdiansættelses-modeller.  

Analysen vil senere blive anvendt i praksis i budgetteringen.  

 

4.1 PEST-analyse 

Omverden har en stor indflydelse på omsætnings- og indtjeningsniveauet i en virksomhed som Opus 

Group, da der er en række regler, love, økonomiske og finansielle tilstande samt andre faktorer, som 

Opus Group ikke selv kan gå ind og påvirke eller diktere, og som direkte influerer på de finansielle 

resultater og udsigter på markederne. Disse vil blive analyseret gennem PEST-modellen, som opdeler 

dem i fire kategorier:  

1) Politiske faktorer 

2) Økonomiske faktorer 

3) Sociale og kulturelle faktorer  

4) Teknologiske faktorer 

 

PEST-analysen vil tage udgangspunkt i de geografiske markeder, Opus Group operer i, hvilket 

hovedsageligt er Sverige, Nord- og Sydamerika samt Emerging Markets, således at alle markederne er 

repræsenteret i analysen. 

 

Man kunne også have anvendt PESTEL-modellen, som inkluderer to ekstra faktorer: Miljø og Juridisk. 

De er bestemt også meget relevante i relation til Opus Group, men udelades, idet de vil blive omtalt under 

de andre faktorer og således allerede er inkluderet i PEST-analysen. Miljø omtales i stedet indirekte i alle 

punkterne, i og med det selvsagt er vigtigt i Opus Group, da det netop blandt andet er det, de tester på 

teststationerne. Tilsvarende med Juridisk – her omtaler vi i stedet under politiske faktorer de gældende 

regler og love rettet mod Opus Group og bilsynsbranchen som helhed som eksempelvis eventuel 

monopol- og kartellovgivning samt krav til miljø- og sikkerhedstests i landene. 
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Politiske faktorer 

De politiske faktorer kan være faktorer som skatte- og afgiftspolitik og ændringer i diverse politiske 

bestemmelser og gældende lovgivning (Ole Sørensen: 85). De spiller den klart vigtigste rolle i Opus 

Group, da de sætter rammevilkårene på markederne, som direkte bestemmer markedernes udsigter og 

rentabilitet ved regulatoriske og politiske bestemmelser igennem øgede (eller lempede) miljø- og 

sikkerhedskrav til køretøjer. Bestemmelserne har således en kæmpe betydning og kan enten øge eller 

formindske markedsstørrelsen og væksten i nettoomsætning og indtjeningsmulighederne.  

En ændring i selskabsskattesatserne er også en politisk beslutning, som vil påvirke Opus Groups 

indtjening. Vi vil imidlertid lade dette være selvsagt og således fokusere på de politiske aspekter centreret 

omkring miljø- og sikkerhedskrav på de respektive markeder. 

 

Hvis vi ser på det nordamerikanske marked, er den regulerende myndighed med hensyn til miljøkrav US 

Environmental Protection Agency (EPA). De har så sent som 02.10.2015 indført krav om mere strikse 

ozonstandarder (Opus: 2015A). Niveauet lå tidligere på 75 parts per billion (ppb) og nedsættes til 70 ppb. 

Obligatoriske bilsynsprogrammer er blandt de værktøjer, delstater kan inkludere i sine planer for at 

overholde kravene fra EPA. Dette er således en god nyhed for Opus Group, da det skaber bedre udsigter 

på det nordamerikanske bilsynsmarked og kan resultere i, at flere stater i USA vil blive påkrævet at have 

bilsyn, eller at flere biler skal til syn hvert år. 

Der er lige nu 35 stater, som har krav om miljøtests. Blandt disse har 12 stater også krav om 

sikkerhedstests. Det er imidlertid ikke hele staten, som har krav – kun visse regioner (counties). Opus 

Group har kontrakt med 21 stater (dvs. 60 %). 

 

Volkswagen-skandalen fra oktober 2015 er også interessant at nævne i denne henseende. Opus Group 

var den aktør, der via sin Remote Sensing Device (RSD) teknologi opsnappede problemer med 

Volkswagens dieselbiler i USA (Opus Group: 2014B). Dette faktum kan lede til øget opmærksomhed på 

Opus Groups produktteknologier (øget brand-værdi) blandt kunderne, hvilket kan give 

konkurrencemæssige fordele, når der er kontrakter i udbud.  Det kan samtidig lede til endnu større fokus 

på miljøtests, som kan øge markedspotentialet. 

 

Der findes også politiske risici på det nordamerikanske marked og på Emerging Markets, som kan have 

negativ indflydelse på Opus Groups finansielle præstationer. Det er slet ikke sikkert, at den politiske vilje 

til at øge miljø- og sikkerhedstilsynet er en blivende trend, hvilket vil medføre en stagnering i markedet 

og en lavere vækst. Derudover er der en risiko for, at stater i visse regioner i USA ønsker et statsligt drevet 

bilsyn kontra et privatiseret marked. Dette kan også hæmme væksten på sigt.  
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På det svenske marked kom de politiske bestemmelser især til udtryk i 2010, hvor AB Svensk Bilprovning 

blev privatiseret, og hvor Opus Group erhvervede en andel på ca. 30 % i 2012. Derudover er der sket det 

modsatte på det svenske marked sammenlignet med det nordamerikanske marked med hensyn til krav 

til syn – de vælger muligvis at lempe kravene. Transportstyrelsen i Sverige har besluttet at implementere 

EU's nye direktiv (Direktiv 2014/45/EU), hvilket betyder, at personbiler, lette lastbiler og motorcykler 

skal inspiceres ved et 4-2-2 interval. Med dette menes, at køretøjerne skal til første kontrol 4 år efter, de 

er taget i brug, og næste skal gang skal synes ved et to-årigt interval. Det nuværende inspektionsinterval 

hedder 3-2-1, som dermed vil betyde færre inspektioner i Sverige (Opus Group 2014C).  

Det skal dog bemærkes, at det slet ikke er sikkert, at det bliver en realitet, da det stadig er under behandling 

og ikke er vedtaget som gældende lov endnu. Desuden har det ledt til mange protester og kritik blandt 

eksperter på området. Transportstyrelsen foreslår, at ændringerne i den svenske lovgivning skal træde i 

kraft 4. februar 2018 og implementeres indtil 2022. 

Opus Group har selv været ude og kommentere på det, hvor de nedtoner de økonomiske konsekvenser, 

om end de erkender, at ændringen, hvis den bliver en realitet, vil få negative konsekvenser, selvom 

konsekvenserne er besværlige at vurdere grundet de forskellige forudsætninger, der kan anvendes i 

beregningerne. Hvis priserne for syn fastholdes på nuværende niveau, betyder ændringerne helt konkret, 

at omsætningen i Opus Groups virksomhed i Sverige, Opus Bilprovning, påvirkes negativt med 23 %. 

Personalet vil ligeledes blive ramt grundet den lavere aktivitet i antal inspektioner. Da det rammer alle 

aktørerne på det svenske marked, er det meget sandsynligt, at branchen som helhed vil kompensere 

gennem et højere prisniveau, således at den negative effekt på EBITDA mindskes. Derudover vil det 

samlede serviceniveau målt på tilgængelighed også blive ramt, idet bilsynsstationer, som ikke når 

rentabilitetsmålene, er nødt til at blive nedlagt. Det rammer personalet i de respektive stationer, og der 

vil ske nogle omkostningsbesparelser. 

 

Sagen er stadig ved at blive behandlet og der har været lidt nyheder på det seneste. Riksdagen i Sverige 

(det svenske parlament) har nedsat en trafikkomité, og de har i april 2016 – til branchens og Opus Groups 

glæde – i sin seneste rapport anbefalet, at regeringen i Sverige ikke skal implementere EU-direktivet (Opus 

Group: 2016A). Riksdagen mangler dog stadig at stemme om forslaget, så der eksisterer indtil videre en 

risiko (Opus Group: 2016B). 

 

Økonomiske faktorer 

Der er flere økonomiske faktorer, som har indflydelse på resultaterne i Opus Group. Det er blandt andet 

vækstraten i BNP i de respektive lande samt rente- og valutakursudviklingen på de finansielle markeder 

(Ole Sørensen: 84).  
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Forventningen til vækstraterne i BNP i 2016 og 2017 på det svenske marked og nordamerikanske marked 

forventes henholdsvis at være omkring 2-3 % i Sverige og lidt over 2 % i USA og har historisk set ligget 

på omtrent det samme niveau de seneste 5 år (DI: 2016A). Dette leder til, at det ikke er vækstraten i 

økonomien i sig selv, der er eller vil være en stor driver til stigninger i nettoomsætningen på de to 

markeder, om end denne udvikling og viden om niveauet vil blive anvendt under den budgetterede 

omsætningsvækstrate i terminalperioden.  

Udviklingen i indkomsterne i landene vurderes heller ikke som en reel driver, da køretøjer ligger på et 

prisniveau, som de fleste kan betale – enten kontant eller via de mange lånemuligheder – og biler er 

normalt at have i en husholdning. Som den senere segmentanalyse endvidere vil vise, fokuserer Opus 

Group nu fuldt ud sine aktiviteter på bilsyn, som er et forholdsvis uelastisk marked pga. lovgivningen på 

området, der stiller krav til, at køretøjer skal synes uanset hvad. Derved vil mindre udsving i husstandenes 

økonomi alt andet lige ikke have en stor indflydelse på aktiviteten. 

 

Det nuværende lave renteniveau er en anden vigtig parameter, som, set i forhold til højere renteniveauer, 

har en positiv påvirkning på Opus Group. Opus Group praktiserer en vækststrategi med opkøb som en 

måde at opnå vækst på samt optimere forretningen. Det lave renteniveau vil således gøre det muligt at 

kunne optage gæld til at finansiere virksomhedsopkøb relativt billigt. Derudover er fokusset i specialet på 

en LBO på Opus Group, hvor det lave renteniveau klart er et positivt tegn i den henseende. Det er 

naturligvis ikke kun renteniveauet i økonomien, som bestemmer Opus Groups lånerente, men derimod 

virksomhedens specifikke risiko. Renteniveauet er dog, alt andet lige, en positiv driver. 

 

Valutakurseksponeringen er også en vigtig faktor i Opus Group og har en stor indflydelse på Opus Groups 

omsætning og indtjening i deres egen valuta – svenske kroner – da Opus Group opererer på udenlandske 

markeder og således har store indtægter og omkostninger i andre lande på indtægtssiden såvel som 

omkostningssiden. Dette er primært i USA med indtægter i USD. En 10% forandring i USD/SEK kursen 

vil eksempelvis påvirke resultatet før skat +/- 86,3 MSEK (Opus Group 2015: 43). Opus Group benytter 

derivater til at hedge renterisikoen – primært renteswaps. De hedger imidlertid ikke valutarisikoen al 

eksponeringen, hvilket også ses i seneste årsregnskab, hvor de angiver, at de per 31. december 2015 har 

en samlet nettoeksponering i USD på 103 MUSD. Under vækstanalysen i den senere regnskabsanalyse 

vil der blive beregnet på og analyseret, hvor meget valuta har påvirket væksten i nettoomsætning i 

analyseperioden, så valutaens indflydelse på Opus Group kan sættes lidt i perspektiv. 

 

Sociale og kulturelle faktorer 

Vi vil argumentere, at sociale og kulturelle faktorer ikke er en vigtig faktor i relation til Opus Group. At 

have bil eller andet køretøj er en almindelig og et uundværligt element i manges hverdag, og en ændret 
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kultur og syn på biler anses således ikke som videre sandsynligt. Forbrugernes (dvs. de enkelte bilister) 

eventuelle ændrede forbrugsvaner og livsstil til i højere grad at gå op i bæredygtighed og miljø og 

prioritere alternative metoder til transport end egen bil (eksempelvis offentlig transport) kan være en 

trussel, da det giver færre syn på markedet og dermed lavere omsætning. Dette vurderes dog til at være 

en uvæsentlig og usandsynlig trend, og det har heller ikke været et fænomen i analyseperioden, hvilket 

eksempelvis underbygges ved, at man i Sverige konstaterer en konstant stigning i antal registrerede 

personbiler, hvis man betragter et datasæt dækkende de seneste 10 år (SCB 2015: 23). 

 

Teknologiske faktorer 

Teknologi er et vigtigt element i branchen, Opus Group agerer i, da nye produktteknologier, patenter og 

andre teknologiske udviklinger kan skabe en konkurrencemæssig fordel hos den aktør, der er først på 

teknologien – især, hvis aktøren samtidig kan opnå patent på teknologien.  

Opus Group har selv en række teknologier til at kontrollere og teste miljø og sikkerhed, som nævnt under 

case-præsentationen, herunder blandt andet Remote Sensing Device (RSD) og On Board Diagnostics 

(IBD). En teknologisk trussel hertil er, hvis bilernes egne indbyggede kontrolfunktioner udvikles og bliver 

mere avancerede, idet det vil mindske markedet og behovet for Opus Groups produkter og services (Opus 

Group 2015: 8). Det er også en mulighed, at kunderne i højere grad går over til biler med et andet 

brændstof end benzin såsom brændselsceller eller elektricitet, som elbiler kører på. Dette vil igen mindske 

markedet, da de emitterer mindre (eller så godt som intet) forurenende udstødningsgas og således ikke er 

nødvendigt at miljøteste (Opus Group 2015: 8).  

Især aspektet med elbiler kan være et stigende tema fremover og en blivende teknologi, hvilket ses ved at 

eksempelvis eldrevne bilproducenter som Tesla Motors oplever stigende salg, og at det er nødvendigt 

med en ny teknologi til biler med hensyn til alternativer til benzin, da olie er en begrænset ressource. Hvis 

og når en anden teknologi vinder frem, er det essentielt, at Opus Group strategisk justerer forretningen, 

inkorporerer teknologien og følger med trendene på markedet.  

 

4.2 Porters Five Forces 

Vi vil nu analysere branchen, som Opus Group opererer i. Dette gøres ved at benytte Porters Five Forces 

til at forstå fundamentet for rentabilitet i Opus Group ved at vurdere branchens attraktivitet samt hvad 

der påvirker priserne, omkostningerne og de krævede investeringer. Modellen søger at skabe et overblik 

over konkurrencestrukturen i en branche ved at medtage alle aktørerne på markedet og ikke kun de 

direkte konkurrenter. Dette skyldes, at man som virksomhed så at sige også kæmper om "den samlede 

kage" mod kunderne, leverandørerne, eventuelt nye konkurrenter samt substituerende produkter.  

Med Porters Five Forces kigger vi på fem markedskræfter:  

1) Truslen fra nye indtrængere 
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2) Truslen fra substitutter  

3) Leverandørenes forhandlingsstyrke  

4) Kundernes forhandlingsstyrke 

5) Konkurrencen mellem eksisterende konkurrenter.  

 

Truslen fra nye indtrængere 

En branche med gode udsigter, høj rentabilitet og generelt attraktive karakteristika vil tiltrække nye 

spillere, som over tid vil drive branchens rentabilitet og attraktivitet ned. Hvis der imidlertid eksisterer 

store adgangs- og exit-barrierer i branchen, vil det alt andet lige mindske risikoen for nye spillere (Michael 

Porter 2008: 24).  

Bilsynsbranchen er generelt en branche med store adgangsbarrierer. Det kræver store investeringer at 

opbygge det nødvendige kapitalapparat, som har en stor nok størrelse til at deltage i de store 

kontraktforhandlinger og tage markedsandele fra de allerede etablerede spillere i branchen. Dette ses 

eksempelvis i Opus Groups og konkurrenternes regnskaber, hvor der hvert år allokeres en del midler til 

investeringer, og hvor balancen har en relativ stor størrelse. Etableringsomkostningerne er således meget 

store. 

Desuden er strukturen og karakteristikaene på det nordamerikanske marked, at de enkelte stater tilbyder 

lange kontrakter omhandlende hele statens bilsyn i kontraktperioden, hvilket betyder, at vinderen får en 

slags monopol på miljø- og sikkerhedstests i den stat.  

For at kunne konkurrere kræver det, at spilleren kan tiltrække personale med en vis knowhow og tilbyder 

et innovativt og anderledes produkt til at udføre testene med, som enten er bedre eller billigere end 

konkurrentens, da det ellers vil være svært at komme ind på markedet i denne branche, hvor produkterne 

ikke er standardiserede, og staterne vælger aktører baseret på kundereferencer, teknik (herunder 

produkter), finansiel stabilitet, størrelse, ledelse, kompetence og pris. En etableret spiller i USA med 

attraktive og ikke mindst velprøvede og veldokumenterede teknologier samt tidligere succes i andre stater 

vil således stå markant bedre til at vinde nye kontrakter sammenlignet med en ny spiller.  

 

Foruden kapitalkravet er der også en række andre adgangsbarrierer på det svenske marked. Det ene er 

personalet, som er uundværlige til at kunne servicere kunderne på teststationerne. En ny spiller vil enten 

skulle tiltrække personale fra konkurrenter eller ansætte og lære dem op selv, hvilket både er meget dyrt 

og tager tid. Dette skyldes, at den statslige myndighed for akkreditering og teknisk kontrol i Sverige ved 

navn SWEDAC påkræver, at en bilsynsstation, før den må tages i brug, skal være certificeret og lever op 

til de krav, SWEDAC stiller – blandt andet certificeret personale.  
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Alt ovenstående bevirker, at markedet fremadrettet sandsynligvis stadig vil være karakteriseret ved et 

oligopol med få store spillere på markedet og truslen fra nye indtrængere vurderes således som relativ lav 

på alle geografiske markeder og ikke noget, vi vil vurdere påvirker Opus Groups værdidrivere negativt.  

 

Truslen fra substitutter 

Truslen fra direkte substitutter er som sådan ikke eksisterende på Opus Groups markeder – hverken på 

det nordamerikanske marked, det svenske marked eller i Emerging Markets. Dette skyldes helt enkelt, at 

miljø- og sikkerhedstests er lovpligtigt på stort set alle markeder, hvor Opus agerer. Substituerende 

produkter kan således ikke erstatte eller opfylde behovene på en anden måde hos kunderne.  

Skulle de substituere, ville det kræve, at de enten udskifter hele produktet – dvs. skifte bilen ud med 

alternative transportmidler – eller at den teknologiske udvikling muliggør, at indbyggede testsystemer i 

bilerne fra bilproducenternes side erstatter Opus Groups produkter og services.  

 

Leverandørenes forhandlingsstyrke 

Da Opus Groups primære aktivitet er at servicere kunder på teststationer med egenudviklede teknologier, 

er der ikke den store eksponering mod råvareleverandører. Der er imidlertid en anden slags leverandør, 

som kan sammenlignes lidt piloter samlet i en fagforening i flyselskabsbranchen: personalet på 

teststationerne. Dette personale er en essentiel ressource grundet dets uddannelse (certificeret til at 

bedrive bilsyn) og således nøglepersoner, da der, ligesom ved piloter, ikke er noget alternativ til disse 

ansatte ude på teststationerne. De kan endvidere også skifte til en anden lignende branche, hvis udsigterne 

er dårlige i bilsynbranchen eller vilkårene ikke er konkurrencedygtige nok.  Hvis Opus Group ikke lykkes 

med at rekruttere, udvikle og/ eller holde på det nuværende personale, vil Opus Group helt basalt ikke 

være i stand til at agere på markedet.  

Regnskabsåret 2015 illustrerer tydeligt personalets forhandlingsstyrke og indvirkning på rentabiliteten. 

Personaleomkostningerne på det svenske marked steg (med hele 1,5 procentpoint mindre EBITDA-

margin som konsekvens), da personaleantallet steg med 33 personer til 592 beroende på opsigelser og at 

nyt personale således skulle ansættes og uddannes sammenholdt med dobbeltbemanding under 

overgangsperioden – hvilket er relativt dyrt.  

Leverandørernes forhandlingsstyrke er således stærk og kan påvirke Opus Groups værdidrivere – primært 

EBITDA-marginen. 

 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Opus Groups kunder er ikke de samme på de respektive markeder og kundernes forhandlingsstyrke er 

endvidere vidt forskellig på markederne. 
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På det svenske marked er kunderne privatpersoner samt virksomheder og myndigheder med biler til 

ansatte. Hvert køb (dvs. hver inspektion) udgør en meget lille andel i Opus Groups samlede omsætning, 

hvilket indikerer en lav forhandlingsstyrke. Man kan på den anden side argumentere, at produktet og 

servicen, som udbydes, ikke er videre differentieret i kundernes øjne, da de blot ønsker at få inspiceret 

bilen grundet lovkravet, og ikke går så meget op i, hvilken aktør de skal vælge – og samtidig uden 

omkostninger kan skifte til en anden aktør ved næste syn. Kunderne er dog ikke særlig prisfølsomme, da 

prisen er relativ lav sammenlignet med andre omkostninger på bilen, og bilerne kun skal testes en gang 

hvert andet år.  

 

På det nordamerikanske marked er kunderne ikke blot privatpersoner men derimod de respektive stater, 

som giver hele markedet i staten i udbud, som hver aktør så kan byde ind på med et samlet kontrakttilbud 

udspecificeret med pris, teknologi m. m. Hvert "køb" udgør en kontrakt på mellem 5- og 10-års varighed 

til en værdi på mellem 100 og 1.000 MSEK (Opus Group: Marknad). I gennemsnit er der ca. 3-4 

kontraktudbud hvert år i USA (Opus Group: Marknad). Staterne kan uden omkostninger skifte 

leverandør, da det er den nye leverandør, som selv skal bære omkostningerne, når den vælges til at 

overtage bilsynet i en stat – og overgangen for slutkunden i staten (bilisten) vil være nem. Derudover kan 

staterne true med at integrere baglæns og starte et offentligt bilsyn på et ellers privatiseret marked, hvorved 

hele markedet i den givne stat går tabt. Kunderne er heller ikke på dette marked særlig prisfølsomme. Det 

vigtigste for kunderne er den kvalitet og de løsninger (teknologi), leverandørerne leverer, sammen med 

kundereferencer fra andre stater og økonomiske- og virksomhedsspecifikke karakteristika (finansiel 

fleksibilitet, størrelse, ledelse og kompetencer). Pris er dog en faktor i og med, at staterne skal kunne 

forsvare budgettet offentligt. 

Alt i alt vurderes kundernes forhandlingsstyrke som lav på det svenske marked og stærk på det 

nordamerikanske marked. 

 

Konkurrence mellem eksisterende konkurrenter 

Det svenske marked er karakteriseret ved tre store aktører: AB Svensk Bilprovning (markedsandel på 32,0 

%), Opus Bilprovning (27,4 %) og Besikta Bilprovning (21,2 %). Ud over disse opererer virksomheden A-

Katsastus under brandet Carspect (9,4 %), mens de resterende aktører er Dekra, Clear Car AB og Ystad 

Bilbesiktning med en samlet markedsandel på 10 %. Markedsandelene er illustreret i nedenstående figur: 
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Figur 5: Markedsandele i Sverige (Egen tilvirkning) 

 

Opus Group og Besikta Bilprovning har begge opnået deres markedsandel ved at købe sig ind på markedet 

i 2010, hvor Svensk Bilprovning blev splittet op i tre dele og markedet dermed blev privatiseret. 

Selvom aktørerne har tilnærmelsesvis samme størrelse og styrke, bliver intensiteten ikke øget betragteligt, 

da aktørerne fokuserer på hver sit geografiske område i Sverige og således ikke konkurrerer om de samme 

kunder. Opus Group har 74 teststationer med et fokus på Stockholm, Mälardalenregionen og 

Nordsverige. Besikta Bilprovning sidder til sammneligning på Sydsverige og op til, men ikke inklusiv, 

Stockholmområdet.  

Branchens vækstrate er relativ lav men dog stigende. Her er to parametre – ud over pris – essentielle: 

antal personbiler i trafikken og aldersstrukturen på bilerne, da sidstnævnte har indflydelse på, hvor tit 

bilerne skal inspiceres. En oversigt over antal personbiler og aldersstrukturen indtil 2014 kan findes i Bilag 

29. Antallet er i gennemsnit steget med 1,2 % årligt (Opus Group 2015: 22) med en tilvækst på 

henholdsvis 2,0 % og 1,8 % i 2014 og 2015, mens aldersstrukturen har været relativ stabil over tid uden 

store forandringer (Opus Group 2015: 22), hvilket samlet er et positiv tegn for væksten og stabiliteten i 

resultaterne og pengestrømmene. 

 

Der er flere karakteristika, der indikerer, at der konkurreres på pris i branchen. Produkterne og de services, 

som tilbydes, er udpræget identiske udbyderne imellem. De faste omkostninger (personale og stationernes 

leje og udstyr) er samtidig høje i forhold til den marginale omsætning per inspektion. Desuden er der tale 

om et serviceprodukt, hvor uudnyttet kapacitet (personaletimer) ikke kan gemmes på et lager og anvendes 

senere.  

Tendensen prismæssigt er dog tværtimod, at prisen er stigende på bilsyn i Sverige – og Opus Group 

hævede priserne ca. 10 % så sent som i februar 2016. Det stigende prisniveau i Sverige skyldes ikke 

mindst, at aktørerne så at sige har normaliseret prisen til et normalt markedsniveau, da den tidligere 

monopolist (Svensk Bilprovning) ikke havde reguleret priserne på markedet i mange år.  

Standardprisen i Opus ligger lige nu på 445 SEK (Bilprovning: Priser). På udvalgte tidspunkter og i 

kampagner er prisen 345-395 SEK. Dette er ganske konkurrencedygtigt på markedet og på omtrent 
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samme niveau som branchen som helhed, hvis man sammenligner prisen med de store konkurrerende 

aktører AB Svensk Bilprovning og Besikta Bilprovning samt Carspect, som henholdsvis tager 395 SEK, 

449 SEK (349 SEK på udvalgte tidspunkter) og 365 SEK per inspektion (AB Svensk: priser). Foruden 

pris er konkurrenceparametrene i Sverige geografisk tilstedeværelse, teknologi og referencer kunderne 

imellem. 

 

Det svenske marked er under pres volumenmæssigt, og det har d. 8. april ledt til, at Besikta Bilprovning 

opkøbte den mindre, men på det seneste aggressivt ekspanderende, konkurrent Clearcar (DI: 2016A). 

Med et stigende antal teststationer i Sverige og mulig udsigt til lavere volumen på markedet, er det en 

ventet konsekvens, da det var en unaturlig situation på markedet, som enten måtte resultere i 

branchekonsolidering, stationsnedlægning og/ eller ændret prisdynamik. 

Det faktum, at Besikta Bilprovning nu relativt set bliver større, burde ikke ramme Opus Groups position 

eller konkurrencemæssige fordele, da de to aktører ikke opererer de samme områder i Sverige, og 

Clearcars vækst med stor sandsynlighed vil bremses med Besikta Bilprovnings overtagelse, da væksten – 

ligesom Clearcar generelt – ikke er rentabel på markedet, da Clearcar har tabt penge på driften hvert 

regnskabsår (Allabolag). 

 

Markedet i USA er væsentligt anderledes end det svenske marked grundet strukturen med kunderne (de 

enkelte stater) og opdelingen i centraliseret og decentraliseret bilsyn. Aktørerne er langt større i USA og 

opererer på flere internationale markeder. Opus Group konkurrerer imod Parsons, Gordon Darby, 

Applus+ og SGS samt et antal mindre aktører. Her er Opus Group markedsledende på både centraliseret 

og decentraliseret bilsyn i USA med en samlet markedsandel på 44 %. Konkurrenternes markedsandele 

er henholdsvis: Parsons 33 %, Gordon Darby 9,5 %, Applus+ 9,5 %, SGS Testcom 3 %, mens de øvrige 

aktører ca. sidder på 1 %. 

 

 

Figur 6: Markedsandele i USA, (Egen tilvirkning) 
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Da staterne – som omtalt under kundernes forhandlingsstyrke – i højere grad vurderer kvaliteten og 

teknologien som de vigtigste kriterier, når en aktør skal vælges til den pågældende stat, er pris ikke en lige 

så vigtig konkurrenceparameter på markedet i USA. Det er det samlede kontraktudspil og ikke mindst 

teknologien og historikken om, hvem der har stået for bilsynet i staten indtil nu, og om det 

kvalitetsmæssigt har levet op til forventningerne, som spiller ind på, hvem der vinder kontrakterne i de 

respektive stater. 

 

4.3 SWOT 

Omverdensanalysen og brancheanalysen har skabt et overblik over, hvad der driver væksten og 

rentabiliteten i Opus Group. I nedenstående skema er de ovenstående analyser opsummeret i en SWOT-

analyse. 

 

Styrker (Strengths) Svagheder (Weaknesses) 

 Veletableret og markedsledende i USA 

 Veletableret på det svenske marked 

 Vækststrategi og indtræden på Emerging 

Markets med stort potentiale 

 Ikke-cykliske markeder, da miljø- og 

sikkerhedstests er et lovkrav 

 Formår hurtigt at integrere strategiske opkøb  

 Ledelsen og virksomheden besidder stor 

erfaring med og knowhow i branchen 

 Ledende og konkurrencedygtige teknologier 

til miljø- og sikkerhedstests med 

patentbeskyttelse 

 Kontrakterne i USA er lange kontrakter og 

sikrer stærke stabile pengestrømme i 

kontraktperioden 

 Personalet på teststationerne er 

nøglepersoner og en knapressource i 

branchen  

 Kontraktstrukturen i USA bevirker, at 

kunderne (staterne) har en stor 

forhandlingsstyrke og at Opus Group er 

meget eksponeret imod enkelte storkunder 

 Flere større aktionerer, som kan modsætte sig 

en LBO. En enkelt aktionær har 14,5 % og 

samlet har ledelsen 21,3 %. 

Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) 

 Politiske beslutninger, som forbedrer 

markedsudsigterne og vækst- og 

indtjeningspotentialet 

 Politiske beslutninger, som forværrer 

markedsudsigterne og vækst- og 

indtjeningspotentialet 
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 Trend imod flere decentraliserede 

bilprogrammer i USA med dertilhørende 

højere marginer 

 Valutaeksponering (primært USD) 

 Teknologisk udvikling og konkurrenternes 

teknologier – trend imod alternative 

brændstoffer (elbiler)  

 Svagere udsigter i Sverige og overetablering 

på markedet  

 Valutaeksponering (primært USD) 

 

4.4 Delkonklusion - Sammenhæng mellem finansielle og ikke-finansielle værdidrivere 

Igennem den strategiske analyse og i SWOT-analysen har vi analyseret på og oplistet de mange 

strategiske perspektiver og drivere, som har en direkte indflydelse på Opus Groups nuværende finansielle 

værdidrivere, som driver virksomhedens værdi – vækst, rentabilitet og risiko.  

Næste step er at vise sammenhængen mellem strategien og væksten, rentabiliteten og risikoen mere 

eksplicit. Dette gøres ved at liste de væsentligste værdidrivere, som skal budgetteres senere i 

budgetteringen, og sammenholde dem med, hvilke faktorer på henholdsvis makro- (m), branche- (b) og 

virksomhedsniveau (v), som vil influere på disse. Dette fungerer dermed som delkonklusion på den 

strategiske analyse, idet det er det, der har været formålet med denne analyse. 

 

1. Omsætningsvækst 

Helt generelt gælder der de samme mekanismer i bilsynsbranchen, som der gør i andre brancher: 

Omsætningen drives overordnet ved følgende komponenter: 

- Pris på tests 

- Mængde (antal tests pr. år) 

- Produktmix  

Ud over prisstrukturen- og dynamikken på markederne, vil der især blive fokuseret på at nedbryde og 

kommentere på drivkræfterne i mængden. Det er henholdsvis: 

- Antal køretøjer i trafikken 

- Politiske krav og lovgivninger på markederne/ landene vedrørende bilsyn 

- Aldersstrukturen på bilerne  

- Nye kontrakter i USA og globalt på vækstmarkederne 

- Flere lande med bilsynsprogrammer 

 

De ovenstående komponenter er inddelt og uddybet herunder: 

 (m) Politikerne og de respektive regulerende myndigheder i hovedmarkederne Sverige og USA såvel 

som på Emerging Markets kan påvirke omsætningen igennem at indføre skærpede eller lempede 
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miljø- og sikkerhedskrav, som enten henholdsvis vil øge eller mindske det samlede marked og dermed 

omsætningen i Opus Group.  

 (m) Politikerne og de respektive regulerende myndigheder i lande uden bilsynsprogrammer eller 

lovgivning om miljø- og sikkerhedstests på nuværende tidspunkt kan åbne op for nye markeder, som 

Opus kan indtræde på. 

 (m) Opgørelser over udviklingen i antal køretøjer historisk har vist en vækst på ca. 1 % per år på både 

det svenske marked og i USA, hvilket betyder, at der kommer flere biler i trafikken hvert år, der skal 

testes, som dermed øger markedet. Fortsætter denne vækst, kan det også påvirke Opus Groups 

omsætning positivt igennem flere bilsyn, hvis bilerne testes på Opus Groups teststationer. 

 (m) Den teknologiske udvikling såvel som trend imod alternative brændstoffer (elbiler) kan være en 

game-changer på Opus Groups markeder på godt og ondt. 

 (m) Den teknologiske udvikling og ønske blandt kunderne imod at få testet bilerne ved vejkanten 

(igennem RSD-teknologien), hvorved kunderne ikke skal besøge deciderede kontrolstationer, og 

Opus Group opnår en stigende omsætningen (og lavere omkostninger) pr. test. 

 (m) Stigende valutakurser (primært USD/SEK) kan øge omsætningen, som det er set historisk. 

 (b) Det svenske marked har svagere udsigter og der kan ske branchekonsolidering og 

stationsnedlægninger grundet lavere volumen, som vil presse alle aktører i branchen. Trenden er dog 

et stigende prisniveau, som vil neutralisere den lavere volumen. 

 (b) Nye kontraktudbud i stater, som tidligere tilhørte konkurrerende aktører. 

 (v) Produktudvikling og patenter på innovative og banebrydende teknologier til miljø- og 

sikkerhedstests kan positionere Opus Group bedre til at vinde kontrakter i USA og globalt samt levere 

den kvalitetsmæssigt bedste service.  

 (v) Flere strategiske opkøb kan øge omsætningen – de er dog i sagens natur svære at budgettere med 

og spå om. 

 (v) Fokusset på nye markeder og indtrængningen på og opstarten i Emerging Markets såsom Chile, 

Pakistan etc. kan lede til øgede vækstmuligheder, hvis disse markeder bliver en succes. 

 

2. EBITDA-margin 

 (b) De højere priser på det svenske marked vil alt andet lige resultere i højere EBITDA-marginer de 

kommende år. 

 (b) Trenden i USA har været imod flere decentraliserede bilprogrammer med dertilhørende højere 

marginer. Fortsætter denne trend og giver den sig udslag i flere stater med decentraliserede 

bilprogrammer, hvorpå Opus Group vinder kontrakterne, eller at de nuværende centraliserede 

bilprogrammer gradvist bliver decentraliserede, vil EBITDA-marginen forbedres. 
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 (b) Det uddannede testpersonale på de respektive teststationer er nøglepersoner og kan sige op, hvis 

Opus Group ikke tilbyder dem gode nok vilkår, eller hvis branchen har dårlige udsigter, hvilket vi så 

i 2015 på det svenske marked. Hvis opsigelserne og det dertilhørende større antal personale i den 

svenske virksomhed anses som transitorisk (og personaleomkostningerne således mindskes de 

kommende år), kan EBITDA-marginen nå tidligere års niveau igen. 

 (v) Opus Groups overgang til nyt IT-system på det svenske marked har trukket ud og har resulteret i 

store omkostninger, som har påvirket EBITDA-marginen. Hvis det løses og kommer op og køre 

snarligt, vil det mindske driftsomkostningerne og derigennem lede til en bedre EBITDA-margin. 

 (v) Opus Group har solgt Opus Equipment AB, som opererede på udrustningsmarkedet med lavere 

marginer end bilsynsmarkedet. Med salget vil de nu basere sin indtjening på segmenter med bedre 

marginer og således – matematisk – alt andet lige opnå højere EBITDA-marginer de kommende år. 

 

3. Pengebinding i anlægsaktiver 

 (v) Konsolideringer og opkøb kan lede til en større pengebinding i anlægsaktiver gennem flere 

materielle og immaterielle aktiver såsom bygninger, anlæg og goodwill. 

 (v) Opus Group kan foretage investeringer i anlægsaktiver eller sælge anlægsaktiver.  

 

4. Pengebinding i arbejdskapital 

 (b) En forværret forhandlingsstyrke hos leverandørerne og en styrket forhandlingsstyrke hos kunderne 

kan give længere kredittid til begge parter og henholdsvis nedbringe pengebindingen i arbejdskapital 

eller binde flere penge i arbejdskapital. 

 

5. Lånerente og kapitalomkostninger 

 (m) Det nuværende renteniveau gør det meget billigt at låne penge. En stigning i renten vil gøre det 

dyrere at låne penge til opkøbene, investeringerne etc. Samtidig vil en rentestigning alt andet lige øge 

kapitalomkostningerne i Opus Group (WACC). 

 (v) I og med Opus Group gradvist har fokuseret deres virksomhed på bilsyn, kan 

kapitalomkostningerne mindskes, da denne branche er mindre cyklisk og dermed indebærer en lavere 

driftsrisiko. 

 (v) Hvis Opus Group påtager sig mere nettorentebærende gæld grundet M&A-aktiviteter eller 

indtræder på nye markeder med usikre udsigter, vil deres lånerente og kapitalomkostninger øges, da 

risikoen ligeledes vil være højere.  

 

6. Effektiv skattesats 

 (m) Politisk beslutning om ændrede selskabsskatteprocenter i de lande, Opus Group agerer i. 
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 (v) Væksten har været stor historisk i den internationale virksomhed opererende i USA, hvor 

skatteprocenterne er højere end i Sverige (40 % vs. 22 %). Fortsætter denne trend med øget aktivitet 

og dermed indtjening i USA og andre lande og markeder, som har højere skattesats end i Sverige, vil 

den effektive skattesats alt andet lige stige. 

 

5.0 Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at analysere de historiske finansielle præstationer i Opus Group.  Her 

vil vi helt konkret kigge på, hvordan deres strategi har realiseret sig i kroner og øre – dvs. hvor og hvordan 

de skaber værdi. Dette gøres ved at analysere niveauet på og udviklingen i nettoomsætning og rentabilitet, 

så Opus Groups værdiskabende evne kan belyses og – i samspil med den strategiske analyse – blive 

anvendt i praksis til at lave forecasts (budgetter), som er troværdige og realistiske. Regnskabsanalysen vil 

tage udgangspunkt Opus Groups seneste fem års årsrapporter (2011, 2012, 2013, 2014 og 2015) samt 

årsrapporter for konkurrenter på Opus Groups markeder. Her er der udvalgt SGS og Applus+, som er 

konkurrenter på det nordamerikanske marked, samt de to største svenske konkurrenter Svensk 

Bilprovning og Besikta Bilprovning. 

 

5.1 Støjkilder i regnskabsanalysen 

Før vi analyserer de historiske finansielle præstationer, skal vi sikre os, at der ikke er støjkilder i 

regnskabstallene, da det vil resultere i forkerte konklusioner i analysen. Støjkilder kan være forskelle i 

regnskabspraksis over tid, ekstraordinære og usædvanlige poster, M&A-aktivitet samt nye 

produkter/markeder. Vi vil adressere regnskabspraksissen, opkøbsstrategien og ekstraordinære og 

usædvanlige poster, da de er støjkilder i regnskabsanalysen.  

 

Regnskabspraksis 

Det er vigtigt, at der er kontinuitet i anvendt regnskabspraksis i Opus Group i de år, som er medtaget i 

regnskabsanalysen. Det skal helst være sådan, at de eventuelle positive ændringer i rentabiliteten er sket 

via en forbedret afkastningsgrad – og ikke blot ved en skrivebordsløsning. 

Opus Group aflægger regnskab i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards 

(IFRS).2  Som oplyst i årsrapporterne har der ikke været nogen signifikante ændringer i regnskabspraksis, 

som har influeret på regnskabstallene. Den eneste ændring, der er værd at nævne, er, at de i 2015 har 

omklassificeret nogle poster i andre driftsindtægter, således at de nu rapporteres under nettoomsætning. 

Ændringen har ingen effekt på pengestrømmene og regnskabstallene er blevet korrigeret. 

                                                           
2 Opus Group årsrapport 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 



   
 
 

 41 

I forhold til Opus Groups konkurrenter – SGS og Applus+ på det nordamerikanske marked og Svensk 

Bilprovning og Besikta Bilprovning på det svenske marked – er det også vigtigt, at de følger samme 

regnskabspraksis, da vi laver benchmarking senere i regnskabsanalysen og derudover også udfører 

multipel værdiansættelse.  

Vi har ikke fundet nogle signifikante forskelle i regnskabspraksis i konkurrenternes årsrapporter. På det 

svenske marked leaser alle aktørerne teststationerne og andet materiel med operationel leasing. I det 

internationale segment anvender Opus Groups konkurrent SGS både finansiel leasing såvel som 

operationel leasing. Da benchmarkingen anvendes til at vurdere Opus Groups finansielle styrker og 

svagheder sammenlignet med konkurrenterne samt etablere "best practise" i branchen og derved belyse 

et eventuelt forbedringspotentiale, kan en korrektion være brugbar. Vi vurderer den imidlertid som 

mindre vigtig i forhold til det overordnede formål med specialet, da korrektionen ikke er noget, som vil 

påvirke vores forecasts eller elementerne og konklusionerne i LBO-delen.  

 

M&A-aktivitet 

Foruden forskelle i regnskabspraksis er det også vigtigt at være opmærksom på Opus Groups M&A 

aktivitet. Opus Group har igennem den historiske analyseperiode købt en del virksomheder. De kan ses 

herunder, hvor datoen på opkøbene, navnet på virksomheden samt hvorvidt transaktionen var et køb 

eller et salg er illustreret: 

 

 

Tabel 2: M&A-aktivitet på Opus Group (Egen tilvirkning) 

 

I og med Opus Groups værdi skal estimeres ved kapitalværdibaserede modeller som APV, DCF, EVA 

og DDM og vi skal estimere en købspris i LBO-analysen, er formålet med regnskabsanalysen at fastlægge 

niveauer og trends på de finansielle værdidrivere med henblik på at lave forecasts (budgettere).  

Nøgletallene i analysen skal således beregnes ved at korrigere Opus Groups nettoomsætning og 

indtjening hvert år, da det ellers vil give misledende overskudsgrader og omsætningshastigheder. De 

opkøbte virksomheder er købt og indregnet i regnskaberne på datoer, der gør, at de ikke bidrager med 

omsætning alle måneder i et regnskabsår modsat hvis de var købt primo regnskabsåret (1. januar). 

Envirotest blev eksempelvis købt 28.02.2014 og bidrog således kun med ca. 10 måneders nettoomsætning 

i regnskabsåret 2014. Hele balancen blev imidlertid konsolideret ind på transaktionstidspunktet, hvilket 

betyder, at nøgletal såsom overskudsgrad og omsætningshastighed uden korrektion vil være misvisende 

i forhold til at vurdere Opus Groups fremtidige værdiskabende evne, da den investerede kapital ved de 

Dato Køb/Salg Virksomhed

01.07.2015 Salg Opus Equipment AB 

23.03.2015 Køb Drew  Technologies Inc. (Drew  Tech) 

28.02.2014 Køb Envirotest Systems Holdings Corp. 

05.11.2012 Køb Opus Bilprovning AB 

21.01.2012 Køb ESP Inc. 
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ikke-korrigerede tal vil synes at være anvendt mindre effektivt til at generere nettoomsætning og 

driftsindtjening, hvilket ikke vil være en korrekt konklusion. 

Vi har valgt at håndtere dette problem ved at anvende metoden anvist i Tim Koller et als velansete bog 

(Koller et al: 175-177). Her laves en konsistent sammenligning mellem hvert regnskabsår ved at justere 

for de tidligere års konsoliderede nettoomsætning. Beregningerne og forklaringer hertil kan ses i bilag 3. 

 

Ekstraordinære og usædvanlige poster 

Før der beregnes og kommenteres på udviklingen og niveauet på de udvalgte nøgletal, skal der også 

korrigeres for ekstraordinære og usædvanlige poster, da de skaber utilsigtet støj i nøgletallene. Generelt 

kan støjkilder under denne betegnelse være poster som nedskrivning på henholdsvis varebeholdninger, 

debitorer og langfristede aktiver, omstruktureringsomkostninger eller transaktionsomkostninger i 

forbindelse med M&A-aktiviteter.  

Korrektionen er vigtig, når der skal budgetteres de finansielle værdidrivere, da det her er essentielt, at 

niveauet på og udviklingen i nøgletallene er renset og viser et retvisende billede. Det er især vigtigt i 

forhold til EBITDA-marginen, da denne driver skal budgetteres så korrekt som muligt grundet dens store 

indflydelse på værdiansættelsesestimatet. 

 

Opus Group og konkurrenterne SGS, Applus, Svensk Bilprovning og Besikta Bilprovning har 

eksempelvis indregnet nedskrivninger og omkostninger relateret til M&A-aktiviteter i regnskaberne. Det 

er naturligvis en vurderingssag, hvorvidt man anser de respektive poster som ekstraordinære og 

usædvanlige, eller om man kan forvente, at posten vil forekomme igen på et tidspunkt. 

Vi har i bilag 31 listet, kommenteret og argumenteret for de poster, hvor der kunne være tvivl om 

klassificeringen, eller hvor der er lavet nogle antagelser grundende manglende oplysninger. Tilsvarende 

er gjort med de sammenlignelige virksomheders regnskaber, således at nøgletallene kan sammenlignes. 

Disse kan findes i bilag 32 og 33. 

 

5.2 Analytiske opgørelser 

For at kunne beregne nogle brugbare nøgletal til analysen samt klargøre regnskaberne til at kunne 

budgettere fremtidige værdidrivere er det hensigtsmæssigt at inddele regnskabsposterne i poster relateret 

til drift og poster relateret til finansiering. Dette muliggør, at opgørelserne gøres mere analytiske, således 

at nøgletal og mellemresultater såsom afkastningsgrad, NOPAT, investeret kapital og nettorentebærende 

gæld kan beregnes. 

Rent praktisk gøres dette ved at i balancen, opgøres den investerede kapital og den nettorentebærende 

gæld ved at klassificere posterne i drifts- og finansieringsposter. Resultatopgørelsen gøres analytisk ved 

at allokere skat til hver overskudskomponent, således at mellemresultater såsom NOPAT og netto 



   
 
 

 43 

finansielle omkostninger (NFO) efter skat opgøres. Desuden laves der korrektioner for ekstraordinære og 

usædvanlige poster, hvorved NOPAT og ROIC giver et mere retvisende billede. De analytiske opgørelser 

kan findes i bilag 2. 

 

5.3 Rentabilitetsanalyse 

Da de finansielle opgørelser er blevet gjort analytiske, er de klargjort til, at vi kan analysere rentabiliteten 

i Opus Group. Rentabilitetsanalysen etablerer helt overordnet, hvordan Opus Group står finansielt, og 

hvad der driver og har drevet rentabiliteten – de finansielle værdidrivere.  

De overordnede rentabilitetsmål i vores analyse vil være egenkapitalforrentningen (EKF), da det i sidste 

ende netop er egenkapitalen, hvis værdi vi skal estimere, og Economic Value Added (EVA), idet vi blandt 

andet anvender EVA-modellen og DCF-modellen som vores værdiansættelsesmodeller. Strukturen i 

analysen vil således være med udgangspunkt i at analysere EKF og EVA. Dette vil ske igennem at 

fokusere på niveauet på og udviklingen i driftens rentabilitet, da denne indgår med stor vægt i opgørelsen 

over EVA såvel som EKF. 

 

5.3.1 Afkastningsgrad 

Det primære nøgletal relateret til driften er afkastningsgraden (ROIC – return on invested capital). Det 

måler driftens rentabilitet i Opus Group uanset, hvordan de har finansieret sig.  Afkastningsgraden 

forklarer imidlertid ikke alene, hvad der driver rentabiliteten i driften. Dertil anvender vi, at nøgletallet 

kan dekomponeres i to komponenter: overskudsgraden (OG) og omsætningshastighed for investeret 

kapital (AOH). Her måler overskudsgraden Opus Groups evne til at generere driftsoverskud efter at have 

indregnet alle driftsomkostninger, mens omsætningshastigheden måler effektiviteten i at anvende de 

ressourcer, der er investeret i driften. Afkastningsgraden kan med andre ord forklares ved at kigge på 

indtægts- omkostningsforholdet og kapitaludnyttelsen. 

Udviklingen i regnskabsårene 2011-2015 er illustreret i tabellen herunder. 

 

 

Tabel 3: Nøgletal (Egen tilvirkning) 

 

Nøgletallene tager udgangspunkt i regnskabsposter korrigeret for M&A-aktivitet og ikke-tilbagevendende 

poster, da det viser mere retvisende niveauer og trends i forhold til nøgletal baseret på ikke-korrigerede 

regnskabstal.  

Nøgletal - marginal skattesats (30%)

Nøgletal 2011 2012 2013 2014 2015

Overskudsgrad, OG -0,3% 5,0% 8,6% 8,3% 6,8%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 2,22x 1,86x 1,66x 1,04x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na 11,1% 16,0% 13,8% 7,1%

Afkastningsgrad, AG = NOPAT/gns. inv. kap. na 11,1% 16,0% 13,8% 7,1%
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Nøgletallene er beregnet med en marginal skattesats på 30 % frem for den effektive skattesats. Dette 

skyldes, at den effektive skattesats blandt andet inkluderer udskudt skat, hvilket har resulteret i effektive 

skattesatser på blandt andet -11,6 % i 2011 og 79,2 % i 2012, som næppe er repræsentativt for den faktiske 

skattesats i Opus Group. I 2012 medvirker den høje effektive skattesats på 79,2 % til en afkastningsgrad 

på blot 3,3 % sammenlignet med 11,1 % med en marginal skattesats på 30 % - altså en forskel på hele 7,8 

procentpoint. Det taler for at anvende NOPAT baseret på den marginale skattesats. En oversigt over 

nøgletallene beregnet på både den marginale skattesats såvel som den effektive skattesats samt før skat 

nøgletal kan findes i bilag 4. 

I tabellen vil vi vurdere niveau såvel som udvikling. Overordnet har Opus Group oplevet et fald i 

rentabiliteten målt ud fra afkastningsgraden de seneste to regnskabsår. Udviklingen i tallene viser, at 

afkastningsgraden er steget fra 11,1 % i 2012 til 16,0 % i 2013, mens den er faldet til 7,1 % i 2015.  

Stigningen i 2013 tilskrives udelukkende en stigende overskudsgrad, som opvejer den faldende 

omsætningshastighed. Dvs. at indtægts- omkostningsforholdet er blevet forbedret i 2013, mens evnen til 

at udnytte den investerede kapital er blevet forværret.  

 

Faldet i perioden 2013-2015 skyldes primært, at den investerede kapital er blevet udnyttet dårligere, idet 

AOH er faldet til 1,04. Indtægts- omkostningsforholdet har kun haft en lille indflydelse på den faldende 

afkastningsgrad i 2014, mens det i 2015 bidrog til en afkastningsgrad på rekordlave 7,1 %, hvilket er 

markant lavere sammenlignet med afkastningsgraden på 16,0 % i 2013.  

Det lader altså til, at Opus Group har haft et par udfordrende år på det seneste. Hvad der konkret har 

drevet denne udvikling, vil den senere dekomponering medvirke til at forklare mere dybdegående.  

Beregningerne viser også, at nøgletallene højere, når der er korrigeret for ikke tilbagevendende poster, 

hvilket bilag 4 illustrerer. Dette skyldes, at de ikke tilbagevendende poster overvejende er 

omkostningsposter, hvorved NOPAT bliver større. Det skal bemærkes, at det udelukkende giver sig 

udtryk i en højere overskudsgrad, idet omsætningshastigheden er ens. Korrektionerne ændrer dog ikke 

på den overordnede udvikling i afkastningsgraden, som stadig viser det samme billede. Baseret på 

nøgletallene påvirker ikke-tilbagevende poster ca. med nogle procentpoint i afkastningsgraden hvert år i 

Opus Group i regnskabsårene. 

 

Med hensyn til at vurdere niveauet på afkastningsgraden vil vi sammenligne den med to niveauer: 

kapitalomkostningerne i Opus Group, hvilket er givet ved WACC, og sammenlignelige virksomheder i 

branchen (benchmarking).  

Senere i værdiansættelsen i kapitel 8.3 estimeres Opus Groups kapitalomkostninger ved både en 

dynamisk og en konstant kapitalomkostning over tid. Det resulterer i en konstant WACC på 7,69 %. Vi 

anvender denne som benchmark til at vurdere, om niveauet for afkastningsgraden er tilfredsstillende. Vi 
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kan se, at Opus Group har klaret sig relativt tilfredsstillende i 2012, 2013 og 2014 set i forhold til 

kapitalomkostningerne. Det indikerer værdiskabelse. EVA bekræfter denne indikation om værdiskabelse. 

EVA er positiv i 2012, 2013 og 2014. Opus Group genererer altså værdi til sine ejere i årene 2012-2014. 

I 2015 er ROIC imidlertid lavere end WACC, hvilket betyder, at Opus Group destruerer værdi i 2015. 

 

Holdes Opus Group op imod dens sammenlignelige konkurrenter (peers), kan vi benchmarke Opus 

Groups finansielle resultater og sammenligne niveauet på nøgletallene med andre i branchen. Dette viser 

både Opus Groups finansielle styrker og svagheder, men belyser samtidig også et eventuelt 

forbedringspotentiale, hvilket kan være et brugbart element for en kapitalfond. Det skal bemærkes, at vi 

sammenligner før skat nøgletal, da det eliminerer effekterne fra en forskellig selskabsskattesats for de 

udenlandske konkurrenter. 

I nedenstående tabel er udviklingen i ROIC for Opus Group, SGS og Applus+ illustreret. De analytiske 

opgørelser for SGS og Applus er vist i bilag 7 og 9.  

 

 

Tabel 4: Nøgletal på Opus Group, SGS og Applus+ (Egen tilvirkning) 

 

Opus Groups ROIC er langt lavere end SGS’ i analyseperioden men på et bedre niveau end Applus. 

ROIC er mellem 10,1 % og 22,8 % i Opus Group. SGS har til sammenligning opnået ROIC-niveauer 

mellem 35,0 % og 38,0 %, mens Applus klarer sig dårligst i peer-gruppen med niveauer på 4,5 %-7,7 %.  

Dykker vi dybere ned i årsagerne, kan vi se, at det især er på kapitaludnyttelsen (omsætningshastigheden), 

at SGS skiller sig ud og skaber den bedre driftsrentabilitet. Det er kun i 2012, at Opus Group har en 

kapitaludnyttelse på samme niveau som SGS, og dette sammenholdt med, at SGS tilmed også har et 

bedre indtægts- omkostningsforhold, bidrager til, at de står i en rigtig stærk position i branchen relativt til 

de sammenlignelige virksomheder. Det lader altså til, at der er et potentiale i Opus Group i forhold til at 

skabe værdi samt opnå samme rentabilitetsniveauer som eksempelvis SGS. 

 

5.3.2 Dekomponering – overskudsgrad og omsætningshastighed  

Indtil videre er det blevet identificeret, om det er indtægts- omkostningsforholdet eller 

kapitaltilpasningen, som er forbedret i analysesårene. Analysen har dog ikke beskrevet, hvorfor 

nøgletallene har udviklet sig, som de har. For at øge forståelsen for udviklingen i overskudsgraden og 

aktivernes omsætningshastighed er det således nødvendigt at dekomponere de to nøgletal yderligere. 

Dette kan gøres ved at lave en indeksering og en common-size analyse.  

Afkastningsgrad

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

7,1% 12,3% 11,9% 9,7% Overskudsgrad, OG 16,4% 16,4% 16,8% 15,7% 5,6% 5,8% 5,8% 5,9%

2,22x 1,86x 1,66x 1,04x Aktivernes omsætningshastighed, AOH 2,27x 2,28x 2,26x 2,23x 0,80x 1,18x 1,32x 1,30x

15,8% 22,8% 19,7% 10,1% Afkastningsgrad, AG = OG x AOH 37,2% 37,4% 38,0% 35,0% 4,5% 6,9% 7,6% 7,7%

15,8% 22,8% 19,7% 10,1% Afkastningsgrad, AG = EBIT/gns. inv. kap. 37,2% 37,4% 38,0% 35,0% 4,5% 6,9% 7,6% 7,7%

Opus Group SGS Applus+



   
 
 

 46 

 

5.3.2.1 Indeksering og common-size analyse på overskudsgrad 

Indekseringen er en brugbar metode til at identificere trends i regnskabsposter, som indgår i 

overskudsgradsopgørelsen. Den illustrerer, hvor meget de enkelte regnskabsposter udvikler sig i forhold 

til et basisår, som i analysen er sat til regnskabsåret 2011 (indeks 100). Indekseringen kan ses i 

nedenstående tabel, hvori også konkurrenterne SGS og Applus+ er med til sammenligning. 

 

 

Tabel 5: Indeksering på Opus Group, SGS og Applus+ (Egen tilvirkning) 

 

Opus Groups nettoomsætning er steget med 562 % i perioden 2011-2015. I samme periode er 

driftsomkostningerne steget med 509 %, hvilket har påvirket Opus Groups EBITDA-margin positivt i 

perioden. Afskrivningerne på materielle og immaterielle aktiver er derimod steget eksplosivt i 2014 og 

2015 og tyder på at have drevet overskudsgraden i en negativ retning.  

SGS og Applus har til sammenligning haft stabile resultater i analyseperioden, hvilket skyldes, at 

stigningerne i omsætningen har medført nogenlunde de samme procentmæssige stigninger i 

driftsomkostningerne. 

Indekstallene fortæller imidlertid kun noget om trenden – ikke væsentligheden. Til dette formål er en 

common-size analyse mere brugbar. Den skalerer hver regnskabspost i forhold til nettoomsætningen og 

viser dermed hver regnskabsposts relative størrelse og hvordan de helt konkret påvirker mellemresultater 

såsom EBITDA, EBITA og EBIT – og dermed overskudsgraden. Common-size analysen er vist i tabellen 

herunder: 

 

 

Tabel 6: Common-size på Opus Group, SGS og Applus+ (Egen tilvirkning) 

 

Common-size analysen viser, at de samlede driftsomkostninger i Opus Group er faldet, hvilket leder til 

stigende EBITDA-margin i analyseperioden. Som regnskabstallene endvidere viser, er der sket en del 

Indeksering

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

100 405 455 675 662 Nettoomsætning 100 112 119 131 137 100 97 133 145 148

100 410 447 639 609 Driftomkostninger 100 112 119 130 137 100 97 133 146 149

100 375 509 905 1.004 EBITDA 100 113 120 135 137 100 98 132 138 143

100 557 399 1.385 2.225 Afskrivninger på materielle aktiver 100 118 133 146 164 100 95 112 120 127

100 347 526 832 817 EBITA 100 112 118 133 130 100 99 138 143 147

100 98 48 143 261 Afskrivninger på immaterielle aktiver 100 130 118 136 164 100 110 147 142 142

100 -6.574 -12.752 -18.282 -14.604 EBIT 100 111 118 133 129 100 93 132 144 150

Opus Group SGS Applus+

Common-size

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

-86,4% -87,5% -84,9% -81,8% -79,4% Driftomkostninger -78,7% -78,6% -78,5% -78,0% -78,7% -88,0% -87,8% -88,0% -88,6% -88,4%

13,6% 12,5% 15,1% 18,2% 20,6% EBITDA 21,3% 21,4% 21,5% 22,0% 21,3% 12,0% 12,2% 12,0% 11,4% 11,6%

-1,8% -2,5% -1,6% -3,7% -6,1% Afskrivninger på materielle aktiver -3,9% -4,1% -4,3% -4,3% -4,6% -2,8% -2,7% -2,4% -2,3% -2,4%

11,7% 10,1% 13,6% 14,5% 14,5% EBITA 17,5% 17,4% 17,2% 17,7% 16,7% 9,3% 9,5% 9,6% 9,1% 9,2%

-12,2% -2,9% -1,3% -2,6% -4,8% Afskrivninger på immaterielle aktiver -0,8% -1,0% -0,8% -0,9% -1,0% -3,4% -3,9% -3,8% -3,4% -3,3%

-0,4% 7,1% 12,3% 11,9% 9,7% EBIT 16,7% 16,4% 16,4% 16,8% 15,7% 5,8% 5,6% 5,8% 5,8% 5,9%

Opus Group SGS Applus+
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ændringer i omkostningsstrukturen. Personaleomkostninger har en stigende andel, hvorimod trenden er 

anderledes i råvarer og handelsvarer, hvilket illustrerer Opus Groups ændrede strategiske fokus til i større 

grad at være en servicevirksomhed. Trods stigende EBITDA-marginer i perioden, er overskudsgraden før 

skat (EBIT-marginen) forværret i 2014 og 2015, hvilket, som indekseringen også indikerede, skyldes de 

høje afskrivninger i Opus Group. I 2014 og 2015 udgør afskrivningerne på materielle og immaterielle 

aktiver samlet henholdsvis 6,3 % og 10,9 % sammenlignet med 2,9 % i 2013.  

Sammenlignes der med SGS og Applus, ser man, at SGS har driftsomkostninger, der ligger ca. 2 

procentpoint lavere end Opus Group, mens Applus har markant højere driftsomkostninger end både 

Opus Group og SGS. Dette leder til, at SGS har de højeste EBITDA-marginer i peergruppen. Foruden 

EBITDA-marginerne, ses også et andet interessant perspektiv. SGS har primært afskrivninger på 

materielle aktiver på omtrent samme niveau som Opus Group, mens de har meget lave afskrivninger på 

immaterielle aktiver relativt til Opus Group og Applus.  

 

Foruden at sammenligne nøgletal med konkurrenterne på det nordamerikanske marked er det også 

relevant at sammenligne med de andre aktører på Opus Groups andet primære marked – det svenske 

marked. Her benchmarkes imod Svensk Bilprovning og Besikta Bilprovning. For at sammenligningen 

skal blive så præcis som muligt, har vi valgt at anvende regnskaberne i Opus Bilprovning 

(dattervirksomheden i Sverige) og således ikke hele koncernregnskabet. De analytiske opgørelser til Opus 

Bilprovning og konkurrenterne kan findes i bilag 11, 13 og 15. Det skal bemærkes, at vi begrænser os til 

kun at sammenligne overskudsgrad (EBITDA- og EBIT-marginer). Analysen baseres endvidere kun på 

2012, 2013 og 2014 regnskabsdata, da 2015-årsrapporten ikke var ude på analysetidspunktet.  

 

 

Tabel 7: Common-size analyse på det svenske marked (Egen tilvirkning) 

 

Det kan ses, at Opus Groups dattervirksomhed i Sverige klarer sig godt rentabilitetsmæssigt målt i forhold 

til konkurrenterne. Den opnår EBITDA-marginer på omkring 14-15 %, hvilket er markant bedre end 

Svensk Bilprovning og Besikta Bilprovning, som ligger omkring de 10 % eller derunder. Det er især de 

lavere andre driftsomkostninger, som bidrager til, at de ligger i top i branchen målt på rentabilitet i 

Common-size

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

100,0% 100,0% 100,0% Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Driftsomkostninger:

na na na Råvarer og handelsvarer na na na na na na

-35,3% -33,0% -31,0% Andre driftsomkostninger -41,8% -43,2% -39,7% -36,5% -38,1% -41,1%

-51,0% -51,7% -54,8% Personaleomkostninger -55,7% -51,9% -49,9% -50,4% -51,8% -51,9%

-86,3% -84,7% -85,7% Driftomkostninger -97,5% -95,1% -89,6% -86,9% -90,0% -93,0%

13,7% 15,3% 14,3% EBITDA 2,5% 4,9% 10,4% 13,1% 10,0% 7,0%

-1,9% -0,8% -0,9% Afskrivninger -1,1% -1,5% -2,1% -2,0% -1,9% -1,8%

11,8% 14,4% 13,4% EBIT 1,4% 3,4% 8,2% 11,1% 8,2% 5,2%

Opus Bilprovning Svensk Bilprovning Besikta Bilprovning
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Sverige. Afskrivningerne såvel som personaleomkostninger ligger på omtrent samme niveau som 

konkurrenterne – dog er der en stigning i personaleomkostninger i 2014, hvilket fremhæver et potentiale 

for omkostningsbesparelser ved at administrere personaleomkostningerne mere effektivt og være 

opmærksom på bemandingen ude på synsstationerne. Som den strategiske analyse også viste, er de 

ansatte ude på synsstationerne nøglepersoner og de kan skifte branche uden videre, hvis der er bedre 

udsigter i andre brancher – hvilket denne analyse tydeligt illustrerer er omkostningsfuldt for Opus Group. 

 

5.3.2.2 Indeksering og common-size analyse på omsætningshastighed 

Omsætningshastigheden har vist en negativ trend med 2,22x i 2012 til 1,04x i 2015. Dette betyder med 

andre ord, at én svensk krone investeret i Opus Group i gennemsnit var bundet i 349 dage i 2015 

sammenlignet med 164 dage i 2012 eller, alternativt, at Opus Group har bundet investeret kapital i 185 

dage ekstra.  

Vi anvender både indekstal og common-size analyse til at få en forståelse for, hvad der har drevet 

udviklingen i omsætningshastigheden. Siden Opus Group har nogenlunde de samme klassificeringer i 

balancen i forhold til balanceposter som konkurrenterne SGS og Applus, inkluderes alle tre virksomheder 

også i denne analyse. Indekseringen kan ses i nedenstående tabel. 

 

 

Tabel 8: Indeksering på Opus Group, SGS og Applus+ (Egen tilvirkning) 

Indeksering

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Langfristede aktiver

100 131 368 560 Produktudvikling na na na na na na na na

na 100 431 743 Kundekontrakter- og relationer na na na na na na na na

100 51 86 281 Øvrige immaterielle aktiver 100 97 107 119 100 95 91 88

100 171 211 273 Goodw ill 100 109 124 138 100 91 89 95

100 155 220 331 Immaterielle langfristede aktiver 100 107 120 135 100 93 90 91

na na 100 207 Igangværende byggeri na na na na na na na na

100 95 701 1.320 Bygninger og grunde 100 107 114 119 100 102 107 114

100 176 307 478 Udstyr, maskiner og andre tekniske anlæg na na na na na na na na

100 149 458 799 Materielle langfristede aktiver 100 107 114 119 100 102 107 114

100 261 365 559 Finansielle aktiver na na na na na na na na

100 138 137 157 Udskudte skatteaktiver 100 93 91 97 100 95 78 73

100 153 266 419 Langfristede aktiver i alt 100 105 115 124 100 95 91 92

Kortfristede aktiver

100 137 172 167 Varelager 100 113 134 146 100 114 119 144

100 133 196 243 Tilgodehavender fra salg 100 104 115 121 100 106 116 121

100 343 666 1.973 Skatteaktiver na na na na 100 93 99 102

100 193 229 233 Øvrige kortfristede aktiver 100 112 132 140 100 121 151 156

100 153 204 252 Kortfristede aktiver i alt 100 107 121 128 100 107 118 123

Ikke-rentebærende gæld

100 246 723 1.427 Udskudte skatteforpligtelser 100 105 113 116 100 98 87 75

100 348 554 690 Hensættelser, langfristet 100 94 99 108 100 142 291 404

100 450 723 895 Hensættelser, kortfristet 100 94 90 100 100 87 93 111

100 176 184 148 Leverandørgæld 100 105 113 125 100 119 134 139

100 87 480 1.344 Selskabsskat 100 129 176 199 na na na na

100 188 265 330 Øvrige kortfristede forpligtelser 100 106 115 130 100 83 69 73

100 206 334 478 Ikke-rentebærende gæld i alt 100 106 117 130 100 107 109 108

100 135 223 348 Investeret kapital 100 106 117 124 100 93 91 95

Opus Group SGS Applus+
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Opus Group har mere end fordoblet sin investerede kapital over analyseperioden, mens den investerede 

kapital i SGS kun er steget en smule og Applus, modsat de to andre aktører, udviser et fald i investeret 

kapital. Opus Groups investerede kapital stiger med 248 % fra 2012 til 2015, hvilket er en langt større 

stigning end SGS, hvis investerede kapital steg 24 %, og Applus, hvis investerede kapital er blevet 5 % 

mindre. I samme periode er nettoomsætningen (korrigeret for M&A-aktiviteter) i Opus Group kun steget 

64 %, hvilket leder til en lavere omsætningshastighed. Nettoomsætningen i SGS er steget 22 %, som er 

mindre end stigningen i investeret kapital (24 %), og således er årsagen til det mindre fald i 

omsætningshastigheden. Applus oplever derimod en større stigning i nettoomsætning (53 %) end 

investeret kapital, hvorved omsætningshastigheden forbedres, hvilket vi også så under ROIC med en 

stigning fra 0,80x til 1,30x.  

Med hensyn til Opus Group virker investeringer i immaterielle aktiver og materielle aktiver til at være 

hovedforklaringen på stigningen i investeret kapital, hvilket også ses i den samlede stigning i langfristede 

aktiver, som er på 319 %. Tendensen er den samme i SGS med stigende goodwill og bygninger – dog i 

langt mindre skala. 

 

Da indekstallene kun fortæller noget om trenden og ikke væsentligheden, anvender vi også en common-

size analyse. Modsat common-size analysen på overskudsgraden, beregnes hver enkel balancepost, som 

hører med i opgørelsen over investeret kapital, i stedet som det antal dage, den er bundet i investeret 

kapital. Det har den fordel, at det mere tydeligt indikerer, hvor effektivt den investerede kapital og dens 

komponenter er blevet udnyttet.  

Opus Group har investeret massivt i virksomheder, hvilket har resulteret i store immaterielle aktiver (især 

goodwill) og materielle aktiver. I år 2012 forklarer immaterielle aktiver og materielle aktiver henholdsvis 

128 dage og 35 dage i forhold til de 164 dage, én svensk krone investeret i Opus Group i gennemsnit er 

bundet. I år 2015 forklarer de til sammenligning henholdsvis 259 dage og 171 dage. Investeret kapital er 

i perioden blevet bundet 185 dage ekstra, mens alene immaterielle aktiver er bundet 131 dage ekstra og 

materielle aktiver 136 dage ekstra. Dette indikerer, at investeringer i immaterielle og materielle aktiver er 

hovedårsagen til den dårligere omsætningshastighed i Opus Group. 

Til sammenligning har SGS formået at binde sine balanceposter i nogenlunde det samme antal dage i 

analyseperioden, mens omsætningshastigheden i Applus primært har optimeret kapitalbindingen 

igennem lavere kapitalbindinger i immaterielle aktiver.  
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Tabel 9: Common-size på Opus Group, SGS og Applus+ (Egen tilvirkning) 

 

5.3.3 Egenkapitalforrentningen  

Da vi nu har analyseret rentabiliteten fra driften (målt ved afkastningsgraden), vil vi analysere og 

kommentere på Opus Groups egenkapitalforrentning. Denne måler rentabiliteten fra driften plus effekten 

fra den finansielle gearing.  

Udviklingen i og niveauet på egenkapitalforrentningen i regnskabsårene 2011-2015 er vist i tabellen 

herunder. Det skal bemærkes, at tallene er baseret på den effektive skattesats og beregnet med de 

rapporterede regnskabstal uden korrektion for ikke-tilbagevendende poster eller M&A-aktivitet, da det 

ikke vil afspejle den reelle egenkapitalforrentning (årets resultat/egenkapitalen). Dette resulterer i, at 

nøgletallene (OG, AOH og AG) er anderledes end dem, der er kommenteret og analyseret på igennem 

regnskabsanalysen. 

 

 

Tabel 10: Egenkapitalforrentning i Opus Group (Egen tilvirkning) 

Common-size

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Langfristede aktiver

2 3 5 8 Produktudvikling na na na na na na na na

na 8 23 40 Kundekontrakter- og relationer na na na na na na na na

24 11 12 41 Øvrige immaterielle aktiver 14 13 13 14 221 153 134 128

102 154 129 169 Goodw ill 60 61 63 68 180 120 108 112

128 176 169 259 Immaterielle langfristede aktiver 74 74 76 81 400 273 241 239

na na 4 8 Igangværende byggeri na na na na na na na na

12 10 50 95 Bygninger og grunde 63 64 62 62 59 44 42 44

23 36 43 68 Udstyr, maskiner og andre tekniske anlæg na na na na na na na na

35 46 96 171 Materielle langfristede aktiver 63 64 62 62 59 44 42 44

1 2 2 3 Finansielle aktiver na na na na na na na na

8 10 7 8 Udskudte skatteaktiver 14 12 11 11 39 27 20 19

172 234 274 440 Langfristede aktiver i alt 151 150 149 155 498 345 304 302

Kortfristede aktiver

22 27 23 23 Varelager 6 6 6 7 2 2 2 2

16 19 19 24 Tilgodehavender fra salg 61 60 60 61 101 79 79 80

1 4 5 16 Skatteaktiver na na na na 4 3 3 3

11 18 15 15 Øvrige kortfristede aktiver 30 31 33 34 8 7 8 8

50 68 61 77 Kortfristede aktiver i alt 97 97 100 102 116 91 91 94

Ikke-rentebærende gæld

5 12 23 47 Udskudte skatteforpligtelser 4 4 4 4 79 57 46 39

6 18 20 25 Hensættelser, langfristet 7 6 6 6 2 2 5 6

1 2 2 3 Hensættelser, kortfristet 1 1 1 1 1 0 0 0

11 18 13 10 Leverandørgæld 31 31 30 32 70 61 63 64

2 2 6 18 Selskabsskat 6 8 9 10 na na na na

32 54 51 65 Øvrige kortfristede forpligtelser 37 37 36 39 8 5 4 4

58 106 115 168 Ikke-rentebærende gæld i alt 87 87 87 93 161 126 118 114

164 197 220 349 Investeret kapital 161 160 162 164 454 309 277 281

Opus Group SGS Applus+

Egenkapitalforrentning

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

-0,3% 13,6% 12,2% 6,2% Afkastningsgrad, AG 24,8% 26,0% 26,7% 24,1% 1,7% -4,2% 4,6% 4,9%

0,6% 7,6% -7,4% 3,4% Nettorenteomkostninger i procent, r 8,9% 6,8% 7,8% 7,1% 9,1% 11,6% 3,4% 2,5%

-0,9% 6,0% 19,6% 2,8% SPREAD, (AG - r) 15,9% 19,2% 18,9% 16,9% -7,4% -15,8% 1,2% 2,4%

0,67x 0,55x 0,69x 0,91x Finansiel gearing,FGEAR = NRBG/EK 0,16x 0,19x 0,18x 0,21x 2,08x 2,38x 1,62x 1,01x

-0,9% 16,8% 25,7% 8,7% Egenkapitalforrentning, EKF = AG + (AG - r) x NRBG/EK 27,4% 29,7% 30,0% 27,7% -13,8% -41,8% 6,6% 7,4%

-0,9% 16,8% 25,7% 8,7% Egenkapitalforrentning, EKF = årets resultat/EK 27,4% 29,7% 30,0% 27,7% -13,8% -41,8% 6,6% 7,4%

Opus Group SGS Applus+
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Egenkapitalforrentningen i Opus Group har været stigende i perioden frem til 2014, mens den faldt 

markant i 2015. Foruden driftens rentabilitet, som vi har analyseret på, illustrerer tabellen også, hvordan 

effekten fra den finansielle gearing og finansieringsaktiviteten generelt har påvirket 

egenkapitalforrentningen. Egenkapitalforrentningen er nemlig større end afkastningsgraden i alle 

regnskabsårene undtagen i 2012. Med andre ord betyder det, at den finansielle gearing har en positiv 

effekt på egenkapitalforrentningen. Forskellen kan tilskrives, at SPREAD er positivt, hvilket betyder, at 

Opus Group tjener mere på dens driftsaktivitet, end de låner til. 

Egenkapitalforrentningen har omtrent samme niveau som afkastningsgraden i alle analyse årene 

undtagen i 2014, hvor den er mere end dobbelt så stor. Dette skyldes, at nettorenteomkostningerne er 

negativ dette regnskabsår grundet store valutakursgevinster på især USD indregnet under finansielle 

poster.  

En sammenligning med konkurrenterne SGS og Applus viser, at det kun er i 2014, at Opus Group 

kommer op på niveau med SGS målt på egenkapitalforrentning. Nedbrydes nøgletallet i dens 

komponenter, ses der, at den højere egenkapitalforrentning skyldes en højere afkastningsgrad. Hvis SGS 

vedtog en gearing lig Opus Groups, ville de opleve en signifikant højere egenkapitalforrentning, end de 

har realiseret. SGS har generelt en stabil egenkapitalforrentning, mens Applus har realiseret negativ eller 

lav egenkapitalforrentning og således også her illustrerer sine svage finansielle præstationer sammenlignet 

med peers.  

 

5.4 Vækstanalyse 

Da vi i rentabilitetsanalysen har undersøgt, hvad driverne bag Opus Groups afkastningsgrad har været, 

vil vi nu rette fokus mod at undersøge, hvad der har drevet vækst. Sammen med den strategiske analyse 

og rentabilitetsanalysen vil vi således have de nødvendige oplysninger til at kunne budgettere Opus 

Groups værdidrivere og i sidste ende kunne budgettere pengestrømmene, som kan anvendes i LBO-

analysen og i værdiansættelsen. Foruden at dekomponere væksten i nettoomsætning vil vi undersøge, 

hvilke forretningsområder der har drevet udviklingen i omsætning og indtjening. 

 

5.4.1 Vækst i nettoomsætning 

At beregne de årlige vækstrater i nettoomsætningen er ligetil, men kan ofte være misledende. Væksten 

skyldes ikke kun organisk vækst men kan også skyldes valutakursforskelle, M&A og ændringer i 

regnskabsprincipper (Tim Koller et al: 173).  

Opus Group opererer på flere markeder med forskellige valutaer. Eksempelvis i USA med indtægter i 

USD. Ved regnskabsafslutning konverterer Opus Group indtægterne i den fremmede valuta til SEK og 

opnår således en valutakursgevinst eller et valutakurstab, alt efter om valutaerne stiger eller falder relativt 
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til hinanden. Hvis USD eksempelvis stiger relativt til SEK, opnår Opus Group en valutakursgevinst, 

hvilket resulterer i højere nettoomsætning, end hvis valutaen var den samme som sidste regnskabsår. En 

stigende nettoomsætning reflekterer derfor ikke altid organisk vækst igennem stigende priser, større solgte 

mængder eller forbedret produktmix, men blot ændrede valutakurser. 

Tilsvarende er gældende med hensyn til M&A-aktiviteter. Det er imidlertid besværligt og behæftet med 

en vis usikkerhed at opgøre præcis, hvor stor effekt M&A-aktiviteter har haft på nettoomsætningstallene, 

idet virksomheder ikke er påkrævet at rapportere alle detaljer i transaktionerne men blot skal give et 

overblik over konsekvenserne i rapporterne. Dette er tilfældet i Opus Group. 

Det er således essentielt at analysere den historiske vækst, opdele den i organisk vækst, valutaeffekter og 

M&A-vækst med henblik på at basere budgetteret omsætningsvækst med udgangspunkt i bedst muligt 

oplysningsgrundlag.  

Nedenstående tabel viser, hvad der har drevet væksten i nettoomsætning i analyseårene. Uddybende 

beregninger kan findes i bilag 3. 

 

 

Tabel 11: Vækstdrivere i nettoomsætningen i Opus Group, (Egen tilvirkning) 

 

Som tabellen viser, har det primært været M&A, der har drevet de høje vækstrater i nettoomsætningen i 

Opus Group. Valuta har også haft en vis effekt – især i 2015, hvor blandt andet dollaren steg meget relativt 

til den svenske krone. Den organiske vækst har været fluktuerende. Den var negativ i 2012 og 2014, mens 

den var hele 27,7 % i 2013. I tabellen herunder er væksten opdelt i segmenter, så det illustreres, hvilke 

segmenter der historisk har oplevet en stigende vækstrate, og hvor meget væksten ved M&A-aktiviteter 

har bidraget til vækstraten i hvert segment hvert regnskabsår.  

Som det ses, har det især været Bilprovning Internationellt, som har bidraget til de høje vækstrater. 

Bilprovning Sverige har udvist stabile vækstrater de seneste par år på 2-4 %, og det svenske marked er, 

som den strategiske analyse også viste, et mere transparent og letpågribeligt segment at forecaste. 

Bilprovning Internationellt er derimod langt mere kompleks og sværere at forudse udviklingen i grundet 

markedsstrukturen med kontraktudbuddene i staterne, hvor væksten blandt andet sker igennem nye 

kontrakter. Det nu frasolgte forretningsområde Utrustning (ved datterselskabet Opus Equipment) har 

været et presset segment historisk med faldende vækstrater. 

Vækstdrivere i nettoomsætningen 

% 2012 2013 2014 2015

Organisk vækst -5,8% 27,7% -6,5% -16,4%

M&A 104,8% 99,0% 42,4% 16,2%

Valuta 4,9% -3,3% 3,7% 13,0%

Omsætningsvækst i alt 103,9% 123,4% 39,7% 12,8%
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Tabel 12: Vækstdrivere i nettoomsætningen i Opus Group, dekomponeret, (Egen tilvirkning) 

 

De -100 % i organisk vækst ved Utrustning i 2015 virker muligvis iøjnefaldende og dette repræsenterer 

heller ikke den reelle organiske vækst i segmentet. Nettoomsætningen i segmentet i 2015 er bevidst lagt 

under M&A-aktiviteter og således korrigeret ned til nul, da vi behandler den akkurat som de andre 

opkøbte/ frasolgte virksomheder i analysen - som om transaktionen skete per 1. januar i regnskabsåret. 

Da formålet med analysen endvidere er at budgettere væksten i nettoomsætning så korrekt som muligt, 

ser vi ikke denne tekniske korrektion som problematisk. 

 

5.4.2 Segmentanalyse 

I tabellen herunder tabel 13 er vist udviklingen i Opus Groups nettoomsætning og EBITDA opdelt på 

segmentbasis. Det skal bemærkes, at EBITDA i tabellen er korrigeret for engangsomkostninger, da vi 

mener, det viser et mere retvisende billede. 

 

Vækstdrivere i nettoomsætningen

% 2012 2013 2014 2015

Organisk vækst:

Bilprovning Internationellt 18,3% 42,7% -22,5% -18,8%

Bilprovning Sverige na 34,2% 2,5% 3,8%

Utrustning -18,7% -10,1% 5,1% -100,0%

Organisk vækst: -5,8% 27,7% -6,5% -16,4%

M&A:

Bilprovning Internationellt 73,4% 2,1% 42,4% 11,9%

Bilprovning Sverige 31,4% 96,9% 0,0% 0,0%

Utrustning 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%

M&A 104,8% 99,0% 42,4% 16,2%

Valuta 4,9% -3,3% 3,7% 13,0%

Omsætningsvækst 103,9% 123,4% 39,7% 12,8%
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Tabel 13: Udvikling i nettoomsætningen og EBITDA i Opus Group opdelt i segmenter, (Egen tilvirkning) 

 

Tabellen viser et interessant aspekt for Opus Group – EBITDA-marginerne er signifikant større i 

Bilprovning end på Utrustning. Der ses også, at Bilprovning Internationellt er et vækstområde og agerer 

på markeder med højere marginer end det svenske marked. Bilprovning Sverige viser nogenlunde stabile 

niveauer i nettoomsætning og indtjening, mens Bilprovning Internationellt vækster hvert år. Vi har i bilag 

5 listet de respektive vækstnøgletal opdelt i segmenter og samlet for hele koncernen. 

Figurerne herunder illustrerer tallene i figur 7 og 8 viser omsætningsandelen og EBITDA-bidraget per 

segment.  

 

 

Figur 7: nettoomsætningsandel (%), (egen tilvirkning)                       Figur 8: EBITDA-bidrag (%), (egen tilvirkning) 

 

Udvikling i nettoomsætning og EBITDA

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Bilprovning Internationellt

Nettomsætning 80.510,0 275.271,0 387.193,0 783.288,0 1.016.756,0

EBITDA 21.255,0 41.940,0 69.878,0 167.679,0 227.083,0

EBITDA-margin 26,4% 15,2% 18,0% 21,4% 22,3%

Bilprovning Sverige

Nettomsætning 0,0 72.221,0 551.254,0 565.184,0 586.524,0

EBITDA 0,0 7.386,0 85.079,0 85.871,0 80.257,0

EBITDA-margin na 10,2% 15,4% 15,2% 13,7%

Utrustning

Nettomsætning 149.620,0 124.118,0 122.949,0 135.412,0 73.625,0

EBITDA 9.749,0 484,0 6.555,0 7.733,0 2.949,0

EBITDA-margin 6,5% 0,4% 5,3% 5,7% 4,0%

Nettoomsætning i alt 230.130,0 471.610,0 1.061.396,0 1.483.884,0 1.676.905,0

EBITDA 31.004,0 49.810,0 161.512,0 261.283,0 310.289,0

Koncernjusteringer m. m.

Nettomsætning -142,0 -2.621,0 -13.903,0 -20.618,0 -26.750,0

EBITDA 163,0 4.717,0 -2.904,0 -4.101,0 -5.123,0
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5.5 Likviditetsanalyse 

Likviditet er et centralt emne for enhver virksomhed. Manglende likviditet leder til, at virksomheden ikke 

kan betale sine regninger, og herudover kan det begrænse ledelsens handlefrihed, begrænse mulighederne 

for at udnytte profitable investeringsmuligheder, tvinge ledelsen til at frasælge lønsomme 

forretningsområder eller aktiver med betydelig rabat, øge de finansielle omkostninger og i sidste ende føre 

til betalingsstandsning og eventuel konkurs (Petersen og Plenborg: 150). Da det naturligvis er i en købers 

interesse, at Opus Group har en stor sandsynlighed for at fortsætte sin drift og være så profitabel som 

mulig, er det vigtigt at analysere likviditetsrisikoen.  

Analysen vil dele likviditetsrisikoen op i en kortsigtet likviditetsrisiko og langsigtet likviditetsrisiko. Den 

kortsigtede likviditetsrisiko afdækker en virksomheds evne til at imødekomme (betale) alle kortfristede 

forpligtelser, når de forfalder, mens den langsigtede likviditetsrisiko refererer til virksomhedens 

langsigtede finansielle sundhed og evne til at imødekomme alle langfristede forpligtelser. 

 

5.5.1 Kortsigtet likviditetsrisiko 

Der er mange måder, hvorpå man kan måle den kortsigtede likviditetsrisiko i Opus Group. Ligesom i 

rentabilitetsanalysen tages der udgangspunkt i en række finansielle nøgletal. Modsat nøgletallene i 

rentabilitetsanalysen benyttes der i ultimo balancetal og ikke gennemsnitlige tal. Grunden til dette er, at 

de angiver de mest opdaterede data, hvilket er ønsket, når risikoen skal vurderes. 

 

En indikator på den kortsigtede likviditetsrisiko er, hvor mange dage det tager at konvertere arbejdskapital 

til likviditet. Dette er også defineret som likviditetscyklussen. Den basale intuition bag er, at varelager og 

tilgodehavender binder likvide midler, mens leverandørgæld genererer likvide midler. Jo færre dage det 

tager at konvertere arbejdskapital til likviditet, desto bedre er pengestrømmene. Virksomheder skal, alt 

andet lige, således stræbe efter at reducere likviditetscyklussen, da det forbedrer pengestrømmene. 

 

 

Tabel 14: Likviditetscyklus på Opus Group (Egen tilvirkning) 

 

Som vist er Opus Groups likviditetscyklus forbedret markant i analyseperioden. I 2011 tog det 65 dage at 

konvertere arbejdskapital til likviditet, mens tallet i 2015 var negativt. Forbedringen skyldes en reduktion 

Likviditetscyklus

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 229.988,0 931.156,0 1.047.493,0 1.552.099,3 1.523.002,4

Nettoarbejdskapital 40.989,0 -19.032,0 -11.530,0 -62.427,0 -73.177,0

Likviditetscyklus 65,1 -7,5 -4,0 -14,7 -17,5

Nettoarbejdskapital, likviditetscyklus = -17,5 dage -11.050,4 -44.740,1 -50.329,8 -74.575,0 -73.177,0

Nettoarbejdskapital (%) 17,8% -2,0% -1,1% -4,0% -4,8%
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i lagerdagene, lavere kredittid til kunder samt stigende øvrige kortfristede forpligtelser, som blandt andet 

dækker over forudbetalinger fra kunder. Udviklingen i likviditetscyklussen påvirker pengestrømmene 

positivt. Hvis Opus Group eksempelvis havde haft samme likviditetscyklus i 2014, som de havde i 2015, 

ville nettoarbejdskapitalen have været TSEK -74.575 (-62.427 × (-17.5/-14,7)) sammenlignet med en 

realiseret nettoarbejdskapital på TSEK -62.427 i 2014. Differencen svarer til en positiv likviditetseffekt på 

TSEK 12.148, hvilket Opus Group ellers skulle have finansieret gennem andre kilder såsom banker eller 

andre interessenter. Antages der en kapitalomkostning lig deres WACC på 7,69 %, ville 

finansieringsomkostningerne beløbe sig i TSEK 934 per år. I 2013 ville det koste TSEK 2.984. 

Likviditetscyklussen indikerer således ingen likviditetsmæssige problemer for Opus Group. 

 

Likviditetsgraden (current ratio) er en alternativ måde at måle den kortsigtede likviditetsrisiko. Den 

udtrykker, i hvor høj grad omsætningsaktiverne kan dække de kortfristede forpligtelser, hvis det bliver 

relevant ved en eventuel likvidation.  Der findes også en mere konservativ version kaldet quick ratio, som 

opgøres ved at ekskludere varelageret i omsætningsaktiverne, da der således kun medtages de mest likvide 

omsætningsaktiver. Jo større ratio, desto større sandsynlighed er der for, at omsætningsaktiverne kan 

dække de kortfristede forpligtelser. 

Det er imidlertid svært at vurdere, hvornår likviditetsgraden er på et tilstrækkeligt niveau (Petersen og 

Plenborg: 155-177). Normalt indikerer en ratio over 2,0 en lav likviditetsrisiko, men det er misvisende at 

anvende den slags tommelfingerregler, da det kommer an på, hvilken virksomhed og industri man 

betragter.  Produktionsvirksomheder har ofte høje varelagre og tilgodehavender, som overstiger 

kortfristede forpligtelser. Servicevirksomheder er omvendt typisk karakteriseret ved at have lave 

varelagre. Ofte er de kortfristede forpligtelser større end omsætningsaktiverne i disse virksomheder, 

hvilket ikke leder til større likviditetsrisiko, da det blot er sådan, forretningsmodellen er skruet sammen. 

I nedenstående tabel ses den historiske udvikling i current ratio og quick ratio hos Opus Group. 

  

 

Tabel 15: Current ratio og quick ratio i Opus Group (Egen tilvirkning) 

 

Som det fremgår, har Opus Groups current ratio og quick ratio fluktueret i analyseperioden. Den har 

været over 1,0x i 2011, 2013 og 2014 og haft en faldende trend siden 2013. Opus Group er de seneste år 

gået mere over til at være en servicevirksomhed, hvilket forklarer den lavere likviditetsgrad. De likvide 

beholdninger er endvidere faldet, da de har været med til at finansiere investeringerne i Envirotest etc. 

Kortsigtet likviditetsrisiko

2011 2012 2013 2014 2015

Current ratio 1,46x 0,95x 2,09x 1,21x 0,86x

Quick ratio 0,86x 0,71x 1,82x 1,02x 0,75x
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De to ratios isoleret set signalerer et potentielt likviditetsproblem for Opus Group, men baseret på 

forandringen i forretningsmodellen og opkøbene, vurderes der ikke til at være problemer med likviditeten 

på kort sigt. 

 

5.5.2 Langsigtet likviditetsrisiko 

Opus Groups langsigtede likviditetsrisiko kan ligeledes måles ved en række finansielle nøgletal. På 

samme måde som nøgletallene i den kortsigtede likviditetsrisiko er svaghederne ved dette blandt andet, 

at de baseres på historiske regnskabsdata og derfor er bagudrettede. Ikke desto mindre giver det et godt 

overblik over risikoen. 

 

I analysen vil nøgletal som finansiel gearing, solvensgrad, net debt to EBITDA, rentedækningsgrad og 

selvfinansieringsgrad blive inddraget.  

Finansiel gearing (som ikke skal forveksles med FGEAR fra rentabilitetsanalysen) og solvensgraden 

fortæller det samme om den langsigtede likviditetsrisiko. Generelt gælder der, at en høj finansiel gearing 

og en lav solvensgrad indikerer en høj langsigtet likviditetsrisiko. Beregningerne bør laves på 

markedsværdier, da det giver det mest korrekte billede (Petersen og Plenborg: 159-160). 

Rentedækningsgraden måler en virksomheds evne til at dække dens nettofinansielle omkostninger. 

Ratioen måler mere præcist, hvor mange gange EBITDA kan dække de nettofinansielle omkostninger og 

derved også renteomkostningerne i virksomheden. Jo højere ratio, desto lavere er den langsigtede 

likviditetsrisiko. Rentedækningsgraden også beregnes ved at erstatte EBITDA med pengestrømme fra 

drift. 

 

 

Tabel 16: Langsigtet likviditetsrisiko på Opus Group (Egen tilvirkning) 

 

Som tabellen viser, giver nøgletallene baseret på henholdsvis bogførte værdier og markedsværdier 

forskellige indikationer på Opus Groups langsigtede likviditetsrisiko. Mens den finansielle gearing og 

solvensgrad baseret på bogførte værdier synes at indikere, at den langsigtede likviditetsrisiko er middel, 

Langsigtet likviditetsrisiko

2011 2012 2013 2014 2015

Finansiel gearing (markedsværdi) 0,49x 1,06x 0,23x 0,71x 0,95x

Finansiel gearing (bogført værdi) 0,36x 2,53x 1,92x 2,64x 1,95x

Solvensgrad (markedsværdi) 53,8% 67,4% 281,5% 102,0% 70,0%

Solvensgrad (bogført værdi) 73,4% 28,3% 34,3% 27,4% 33,8%

Net debt to EBITDA 1,48x 13,81x 3,78x 4,32x 3,50x

Rentedækningsgrad 27,65x 5,92x 6,39x -6,72x 9,63x

Rentedækningsgrad (normaliseret) 22,60x 11,46x 7,21x 6,04x 5,59x

Rentedækningsgrad (cash) 34,08x 10,96x 5,16x -4,33x 7,05x

Rentedækningsgrad (cash) (normaliseret) 25,55x 11,67x 5,20x 3,72x 3,68x

Selvfinansieringsgraden 7,32x 0,12x 2,03x 0,15x 0,36x

Selvfinansieringsgraden (reinvestering) 1,10x 1,55x 3,82x 1,62x 1,21x
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giver de samme nøgletal baseret på markedsværdier et andet signal – at likviditetsrisikoen er lav. De 

resterende nøgletal giver ikke nogle faresignaler. Både rentedækningsgraden baseret på EBITDA, 

normaliseret EBITDA og CFO indikerer en relativ lav likviditetsrisiko. 

 

5.6 Delkonklusion på regnskabsanalysen 

Regnskabsanalysen er blevet lavet med henblik på at informere omkring de historiske niveauer og trends 

i nøgletallene og de finansielle værdidrivere i Opus Group. Sammen med den strategiske analyse er der 

således lagt et godt fundament til at forecaste troværdige og underbyggede estimater til hver finansiel 

værdidriver såsom omsætningsvækst og EBITDA-margin. 

Vi kan se, at Opus Group har haft en del at se til på M&A-siden. De har i analyseperioden blandt andet 

købt sig ind på det svenske marked samt blevet markedsleder på det nordamerikanske marked ved at købe 

ESP, Envirotest og Drew Technology. Dette har også påvirket resultaterne i Opus Group historisk, da 

omsætningen og balancen er steget markant, og de finansielle nøgletal har fluktueret en del, hvilket gør 

det ekstra vigtigt at være opmærksom på, hvad der har drevet denne udvikling. Vi har som kensekvens 

været inde og korrigere nøgletallene for M&A-aktivitet og usædvanlige poster samt lavet en grundig 

analyse på væksten i Opus Group og herunder dekomponeret, hvad der kan tilskrives henholdsvis 

organisk vækst, M&A og valuta. Desuden har vi opdelt væksten og indtjeningen i segmenter for at 

tydeliggøre, hvad hvert segment bidrager med, hvilket er brugbart senere i budgetteringen. 

 

Opus Group har opnået afkastningsgrader (før skat) på mellem 10,1 % og 22,8 % med en nedadgående 

trend de seneste to regnskabsår. Dette skyldes primært en faldende omsætningshastighed på investeret 

kapital – altså at Opus Group udnytter sin investerede kapital dårligere sammenlignet med tidligere år. 

Det er især stigende investeringer i immaterielle aktiver og materielle aktiver, som er hovedårsagen til 

den dårligere omsætningshastighed.  

EBITDA-marginerne har vist en stigende trend i perioden og har ligget mellem 11,6 % og 18,5 %. 

Overskudsgraden er trods stigende EBITDA-marginer forværret i perioden, hvilket skyldes stigende 

afskrivninger.  

Den primære driver til væksten i nettoomsætning historisk har været M&A-aktiviteter. Bilprovning 

Internationellt har historisk udvist svingende organiske vækstrater, som har været negative de seneste to 

regnskabsår. Bilprovning Sverige har derimod udvist stabile organiske vækstrater de seneste par år på 2-

4 %, og det svenske marked er således et mere transparent og letpågribeligt segment at forecaste. Foruden 

omsætningsvæksten viste regnskabsanalysen også, at EBITDA-marginerne er forskellige mellem de to 

segmenter. Bilprovning Internationellt har historisk opnået rapporteret marginer mellem 15,2 % og 26,4 

% med en stigende trend, mens Bilprovning Sverige har lavere marginer på et niveau mellem 10,2 % og 

15,4 % med ca. 15 % som et normaliseret niveau. 
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6.0 Kvantitativ brancheanalyse  

Formålet med analysen er at undersøge den historiske udvikling i værdidriverne for globale3 

virksomheder i perioden 1999-2015. Undersøgelsen eksekveres med henblik på at bestemme, om der er 

mean-reversion i værdidriverne (antagelsen om, at driverne vil have en tendens til at bevæge sig hen imod 

gennemsnittet over tid) eller vedvarenhed i værdidriverne. Med udgangspunkt i Nissim & Penman (2001) 

udarbejder vi således en undersøgelse for den globale Automotive, måling- og bilsynsbranche, hvilket vi 

senere vil bruge til at lave en budgetkontrol på vores budgetter til at vurdere, om de virker realistiske. 

 

6.1 Data og værdidrivere 

I bilag 38 beskriver vi, hvordan vi mere teknisk har konstrueret den kvantitative brancheanalyse, og 

følgende punkter er blevet uddybet: 1) dataudvælgelse, 2) nøgletalsberegning, 3) metode og gennemgang, 

4) analysens potentielle fejlkilder og 5) ulemper ved analysen. 

 

6.2 Historisk udvikling i værdidriverne  

I det nedenstående analyserer vi på aktivernes omsætningshastighed, omsætningsvæksten og 

overskudsgraden og dokumenterer resultaterne for den historiske udvikling i nøgletallene relateret til 

driftsaktiviteten.  

I fade-rate diagrammerne undersøges der, om vi har at gøre med mean-reversion eller vedvarenhed. Hvert 

diagram vil indeholde en oversigt over, hvordan værdidriverne i de 20 % bedste i branchen (benævnt G5), 

40 % bedste i branchen (G4) osv. udvikler sig, hvormed vi har at gøre med fraktiler.  

 

6.2.1 Aktivernes omsætningshastighed (AOH)  

Ved at betragte figur 9 ses det, at AOH over hele analyseperioden ikke er kendetegnet ved mean-reversion. 

Spændet mellem højeste fraktil og laveste fraktil bliver dog mindsket over analyseperioden. Det ses ved, 

at G5 er faldet en smule over analyseperioden. Udviklingen i AOH viser, at der er tydelige systematiske 

forskelle, da den indbyrdes gruppering er bevaret over hele analyseperioden. Empirisk findes der ligeledes 

systematiske forskelle i AOH, hvilket tilskrives virksomhedsspecifikke forskelle i produktionsteknologi 

og omkostningsstruktur (Nissim & Penman, 2001). Ved at betragte ændringen i AOH (AOH), ser vi, at 

der udvises mean reversion omkring 0. G5 konvergerer stærkt imod niveauet på de resterende 

grupperinger samt peers.  

 

                                                           
3 Globale og Amerikanske virksomheder under SIC nummer: 3714 (Motor vehicle parts and assesories), 3829 (measuring and controlling system) 
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Figur 9: (Venstre) Fade-rate diagram for AOH – (Højre)  i AOH, (Egen tilvirkning) 

 

Aktivernes omsætningshastighed for de enkelte virksomheder i analysen er derimod kendetegnet ved at 

være konstant over tid. Dette tyder umiddelbart på, at branchen er karakteriseret ved at være diversificeret 

og at der eksisterer stordriftsfordele. Ved at kigge nærmere i datasættet kan det belyses, at enkelte 

selskaber, som placerer sig i G5, er selskaber med en høj aktivbase, mens andre er diversificeret med lav 

aktivbase og primært fokuseret på måling med teknologiudstyr. Hertil kan også nævnes, at datasættet 

viser, at tidligere opkøb, der har resulteret i goodwill, ikke vil bidrage positivt og dermed ikke skaber 

omsætning.  

 

6.2.2 Omsætningsvækst  

Ved at betragte figur 10 kan det ses, at der heller ikke her er mean-reversion men derimod vedvarenhed. 

Det indikerer, at de selskaber, som er placeret i G5, har højere vækstrater end de andre i branchen. Ved 

at betragte G3, G4 og peers har de over 5 perioder haft en gennemsnitlig årlig vækstrate i omsætningen 

på 8,24%, mens den gennemsnitlige omsætningsvækst for alle 5 grupperinger samt peers er på 6,01%.  

 

  

Figur 10: Fade-rate diagram for Omsætningsvækst på branchen, (Egen tilvirkning) 
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Overordnet set viser fade-rate diagrammet i figur 10, at omsætningsrater over eksempelvis 5 % ikke er 

utænkelige, og at de historiske præstationer har resulteret i langt højere vækstrater end 5 % i længere 

perioder.  

 

6.2.3 Overskudsgrad 

Ved at betragte figur 11 kan det ses, at grupperingerne også her udviser vedvarenhed. Peers er den eneste 

gruppering, som har et knæk i diagrammet. For både G1, G2, G3, G4 og G5 udvises der stabilitet over 

hele perioden. Samtlige grupperinger og peers fluktuerer omkring en gennemsnitlig ændring på nul, 

hvilket betyder, at uanset omsætningsniveauet for en given gruppering det forventes at ligge relativt 

stabilt.    

   

 

Figur 11: (Venstre) fade-rate diagram for Overskudsgrad, (Højre)  i Overskudsgrad, (Egen tilvirkning) 

 

6.3 Fade rates  

Som det kan ses i de tre nøgletal, synes branchen ikke at være kendetegnet ved mean-reversion. Grunden 

til, at figurerne ikke oplever mean-reversion, kan tilskrives, at visse selskaber kan have undergået 

restruktureringer og/ eller M&A-aktivitet. Dette vil influere på, hvordan den overordnede udvikling og i 

et selskab har været, hvilket vi også så i vækstanalysen, hvor Opus Group primært har udvist vækst i 

nettoomsætning grundet M&A-aktiviteten. Vi mener dog stadig, at fade-rate diagrammerne er 

anvendelige som budgetkontrol, idet de alle viser det samme billede og der ikke er de store outliers.   

 

Rentabilitetsanalysen viste, at Opus Groups overskudsgrad er faldet ca. 2 procentpoint i perioden 2013-

2015 og er på 7,9 % i 2015. Ydermere har de tabt omsætningshastighed på deres investerede kapital, hvor 

de tidligere lå over 2,22x og nu placerer sig på 1,04x AOH. Det gør, at Opus Groups fade-rate diagrammer 

lægger i følgende grupperinger: 

 Aktivernes omsætningshastighed: Gruppering 3 (top 60 %)  

 Omsætningsvækst: Gruppering 2 til 3 (top 80-60 %)  
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 Overskudsgrad: Gruppering 4 og omkring peers (top 40 %) 

 

Det viser overordnet, at Opus Group opnår samme rentable position som peer-gruppen i forhold til 

overskudsgraden, hvorimod de underpræsterer i forhold til deres peers på både aktivernes 

omsætningshastighed og omsætningsvæksten.  
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Del 3: 

 

7.0 Budgettering 

Den strategiske analyse og regnskabsanalysen har givet et indgående kendskab til Opus Groups, som nu 

skal i praktisk anvendelse, idet vi skal budgettere Opus Groups finansielle værdidrivere. Med denne 

budgettering kan der således opstilles finansielle opgørelser over resultatopgørelsen, balancen og 

pengestrømsopgørelsen i budgetårene og terminalperioden, som senere benyttes i LBO-modelleringen 

samt i værdiansættelsen. 

 

Vi har valgt at anvende en 10-årig budgetperiode, som begynder med det nuværende regnskabsår (2016) 

og slutter i 2025. Der er flere grunde til dette valg.  

1) Miljø- og sikkerhedskontrol er lovpligtigt i de lande, hvor Opus Group opererer, hvilket gør, at 

eksempelvis nettoomsætningen, alt andet lige, ikke er lige så usikker som i andre brancher.   

2) Vi vil argumentere, det i en virksomhed som Opus Group er muligt at budgettere i en længere årrække 

grundet strukturen på markederne med de lange kontrakter i USA og det forholdsvis stabile svenske 

marked.  

3)  I og med vi har lavet dybdegående analyser på både strategisk og regnskabsmæssigt niveau, vil en 

budgetperiode på eksempelvis blot tre år gøre de to analyser ret overflødige. Samtidig vil 

terminalperiodens værdi i værdiansættelsen baseret på vores fire kapitalværdibaserede 

værdiansættelsesmodeller (APV, DCF, EVA og DDM) udgøre en alt for stor procentdel i forhold til den 

samlede Enterprise Value på Opus Group, hvilket generelt ikke er at foretrække.  

4) Slutteligt er der aspektet med de høje immaterielle afskrivninger, som forværrer den samlede 

rentabilitet i Opus Group. Afskrivningerne vil over tid blive mindre og med den længere budgetperiode 

er det således muligt at modellere værdidriverne mere præcist og vise det, vi vil mene er et "renere" og 

mere normaliseret niveau på eksempelvis EBIT. Alternativt skulle vi gå ind og normalisere vores DCF-

model og lave korrektioner i terminalperioden, hvilket ville være baseret på mange usikre antagelser. 

Vi er naturligvis med på, at en længere budgetperiode også har ulemper. Det er altid behæftet med en vis 

usikkerhed at forecaste længere ud i fremtiden, ligegyldigt hvor meget kendtskab man mener, man har 

på markedet og branchen.  Der kan ske mange ændringer – virksomhedsspecifikt såvel som 

branchemæssigt og lovgivningsmæssigt med ændrede rammevilkår på markederne – som kan påvirke 

omsætningsvæksten og marginerne. Ikke desto mindre foretrækker vi en 10-årig budgetperiode.  
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Vi vil nu budgettere de finansielle værdidrivere i Opus Group. Dernæst vil vi lave en budgetkontrol på 

vores forecasts baseret på henholdsvis implicitte nøgletal i budgetårene og vores kvantitative 

brancheanalyse. 

 

7.1 Finansielle værdidrivere 

I budgetteringen har vi udvalgt ni finansielle værdidrivere relevante for Opus Group, som vil blive 

budgetteret:  

 Omsætningsvækst 

 EBITDA-margin 

 Pengebinding i anlægsaktiver 

 Pengebinding i arbejdskapital 

 Afskrivninger 

 Nettorentebærende gæld 

 Lånerente 

 Effektiv skatteprocent 

 Usædvanlige poster 

 

En samlet oversigt over budgetforudsætningerne og de budgetterede finansielle opgørelser kan findes i 

bilag 18. 

 

7.1.1 Omsætningsvækst 

Selvom vi ser Opus Group på samlet koncernniveau, vil vi budgettere omsætningsvæksten på hvert 

segment i virksomheden, da det kunne observeres i vækst- og segmentanalysen, at de historisk har udvist 

forskellig vækst. Dette betyder, at vi budgetterer omsætningsvæksten for Bilprovning Internationellt og 

Bilprovning Sverige som selvstændige komponenter, og samler dem til én samlet omsætningsvækst til 

sidst. Da Opus Equipment blev solgt i 2015, inkluderer vi ikke segmentet Utrustning i budgetteringen. 

 

7.1.1.1 Bilprovning Internationellt 

Som nævnt i case-præsentationen udgør dette segment den internationale virksomhed, som opererer i 

USA og i emerging markets økonomier som Mexico, Chile, Peru, Bermuda og Pakistan. Opus Group 

har dette segment som sin klare vækstkanon, hvilket også tydeligt ses i de historiske vækstrater. Med en 

årlig vækst i nettoomsætning på henholdsvis 241,9 %, 40,6 %, 102,4 % og 27,7 % i 2011-2015 er 

Bilprovning Internationellt gået hen og blevet det største segment i koncernen og har i regnskabsåret 2015 

en omsætningsandel på 60,6 %. 
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Vi vil, ligesom i regnskabsanalysen, inddele væksten i organisk vækst, M&A-vækst og vækst relateret til 

valutakursbevægelser, når vi forecaster. 

 

I regnskabsanalysen så vi, at væksten primært er sket ved akkvisitioner. Virksomhederne ESP, Envirotest 

og Drew Tech er blevet integreret og samlet medvirket til, at Opus Group nu er markedsleder på det 

centraliserede såvel som decentraliserede marked i USA. Dykker vi dybere ned i tallene, kan vi se, at 

Bilprovning Internationellt historisk har haft svingende organiske vækstrater. De seneste to regnskabsår 

har udvist negativ organisk vækst på henholdsvis -22,5 % og -18,8 %. De positive vækstrater i segmentet 

er i stedet hentet igennem M&A-aktiviteter ved opkøb samt ved en stigende dollar de seneste to 

regnskabsår, som har boostet nettoomsætningen betragteligt. I 2015 bidrog M&A med 22,2 procentpoint 

og valuta med 24,3 procentpoint til den samlede vækst i nettoomsætningen i segmentet, som dermed, 

sammen med den negative organiske vækstrate på -18,8 %, samlet gav en omsætningsvækst på 27,7 % i 

segmentet. Regnskabsårene 2012 og 2013 har derimod udvist positive organiske vækstrater på 

henholdsvis 18,3 % og 42,7 %, som sammen med M&A-aktiviteten og valutakursbevægelser bidrog til de 

høje vækstrater i 2012 og 2013.  

 

Som opsummeringen over omsætningsdriverne i den strategiske analyse viste, kan omsætningen 

overordnet dekomponeres ned til 1) prisen på tests og 2) den mængde biler, Opus Group inspicerer på 

sine teststationer årligt. Sidstnævnte kan videre inddeles i mange komponenter, herunder hvor mange 

køretøjer der samlet er i trafikken i det pågældende land eller delstat, de politiske rammevilkår og 

lovgivninger på markederne vedrørende bilsyn og ikke mindst eventuelt nye kontrakter i USA og globalt 

på vækstmarkederne.  

 

Jf. den strategiske analyse og virksomhedsbeskrivelsen i case-præsentationen er markedet karakteriseret 

ved, at staterne udbyder alt bilsynet i den respektive stat under kontraktperiodens længde på typisk 5-10 

år. Da staten kan stille mange krav og kan spille flere aktører ud mod hinanden, ser vi ikke prisstigninger 

i markedet som et sandsynligt scenarie at budgettere med. Den organiske vækst skal derimod ske igennem 

et stigende antal bilsyn. Det er der flere ting, der kan tricke – blandt andet et stigende antal biler i USA. 

Der har historisk været et stigende antal biler i USA på lidt over 1 % per år, og vi ser ikke tegn på, at 

denne trend skulle vende.   

Politikerne indførte desuden i oktober 2015 skærpede miljøkrav i USA efter nyheden om Volkswagen-

skandalen. Det har forbedret udsigterne på markedet, da flere stater vil blive påkrævet at implementere 

bilsyn. Det er naturligvis svært at spå om, hvad politikerne beslutter i fremtiden, men i og med der er 

mange stater i USA, som har problemer med forurening, ser vi ikke tendensen med skærpede miljøkrav 

vende, hvilket vil øge omsætningen i segmentet. 



   
 
 

 66 

Vi ser derudover de næste par år, at Bilprovning Internationellt har nogle affærer, som vil give tilvækst i 

2016 og 2017, som vi medtager i vores budgetforudsætninger. Dette er blandt andet programmer i 

Pakistan og Chile, som starter op her i 2016. Det bliver spændende at følge udviklingen, da det kan være 

startskuddet på endnu mere aktivitet i de regioner, hvis det viser sig, at de bliver en succes. Vi mener, at 

der er gode muligheder i at ekspandere i disse og eventuelle nye markeder med Opus Groups 

konkurrencemæssige fordele ved deres teknik (RSD, IT-system etc.).  

 

Desuden vil nye programmer i USA bidrage til øget nettoomsætning. Det er igen her svært at forudse, 

hvem der vinder kontrakterne i en stat, når de udbydes, men det er et voksende marked, og Opus Group 

har en tydelig ambition om at være ledende og den spiller på markedet med de bedste produkter og 

services og har samtidig bevist, at de kan være med til at vinde store kontrakter. Ledelsen og 

virksomheden besidder dertil en stor erfaring og knowhow, som de kan anvende til at udnytte 

vækstmulighederne, når de opstår. Et vigtigt skridt på vejen imod vækst er kontraktforlængelse med det 

nuværende New York State-program. Det er det største program i USA og bidrager med en betragtelig 

nettoomsætning i kontraktperioden. Kontraktforlængelsen er ikke startet endnu, men det vil ske en gang 

i 2016. Ledelsen har været ude og forklare, at myndighederne har trukket ud med forlængelsen for at 

presse Opus Group på leveringerne, men at de er relativt optimistiske for at opnå en forlængelse. Vi tror 

på, at de lander en kontraktforlængelse.  

 

Foruden organisk vækst vil vi også inkludere M&A- og valutadrevet vækst i vores budgetter. På M&A-

siden kan flere strategiske opkøb i USA og på andre internationale markeder øge omsætningen. De er 

dog i sagens natur umulige at budgettere med. I analyseperioden i regnskabsanalysen har der været tre 

opkøb, så Opus Group har en klar vækststrategi med opkøb. Det vurderes således sandsynligt, at der vil 

ske nye opkøb i fremtiden, men vi vil undlade at budgettere med dette. Imidlertid vil vi i 2016 medtage 

den M&A-vækst, som Drew Tech-købet giver. Dette skyldes, at virksomheden blev købt 23.03.2015 og 

således kun bidrog med lidt over ni måneder til koncernens nettoomsætning. I 2016 vil hele årets 

omsætning i Drew Tech indgå i regnskabsåret 2016, hvilket alt andet lige vil give en vækst i 

nettoomsætningen.  

 

Valutakursbevægelser er svært at spå om og forecaste med sikkerhed. Vi anvender i stedet lærdommen 

fra studierne, som siger: "bedste gæt på kursen i morgen er kursen i dag". Opus Group er ikke i markedet 

for at spekulere i valuta, og vi vil heller ikke spekulere i valutaudsving men i stedet antage en uændret 

USD/SEK valutakurs set i forhold til den anvendte kurs i 2015-regnskabet. Som angivet under 

økonomiske faktorer i PEST-modellen i den strategiske analyse, er Opus Groups valutaeksponering på 
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103 MUSD, så den har bestemt en betydelig indflydelse i det store billede, men er rent ud sagt umulig at 

budgettere med.  

Vi forventer, som tabellen angiver, en samlet omsætningsvækst i segmentet på 6,5 % i 2016, mens vi ser 

vækstrater på 4,0 % og 6,0 % i 2017 og 2018, som dernæst udvikler sig til mere moderate vækstrater. 

 

  

Tabel 17: Budgetteret omsætningsvækst i det internationale segment i Opus Group, (Egen tilvirkning) 

 

7.1.1.2 Bilprovning Sverige 

I dette segment kræver budgetteringen ligesom i Bilprovning Internationellt, at der skal forecastes pris og 

mængde på markedet. 

Jf. den strategiske analyse er markedet karakteriseret ved tre store aktører med omtrent den samme 

størrelse. Disse er Svensk Bilprovning, Besikta Bilprovning og Opus Bilprovning (Opus Groups svenske 

datterselskab). Selvom de tre aktører målt på markedsstørrelse er nogenlunde lige store, forventes 

konkurrenceintensiteten ikke at blive øget betragteligt, da der på det svenske marked er en geografisk 

opdeling, og vi videre ikke tror, Besikta eller andre spillere vil indlede en større ekspansion, idet Clearcars 

ekspansion kan ses som et tydeligt eksempel på, at det ikke er en rentabel strategi på markedet. I branchen 

er der endvidere høje adgangsbarrierer igennem høje etableringsomkostninger, og der er kun én skole i 

Sverige, som uddanner personale til at foretage bilsyn, hvilket tilsammen bevirker, at vi ikke forventer 

nye spillere på markedet, som kan true Opus Group, da det er svært at etablere sig.  

Det ovennævnte indikerer, at omsætningsvæksten i Bilprovning Sverige kan udvise en stigende udvikling, 

idet den hidtidige udvikling med et stigende antal biler og køretøjer på 1,2 % per år forventes at fortsætte.  

 

Ligesom i USA er der også stor politisk indflydelse på det svenske marked, som kan påvirke 

nettoomsætningen. Det så vi senest med Transportstyrelsens beslutning om at implementere EU's nye 

direktiv. Grundet den store modstand imod denne beslutning, ser vi det ikke som et sandsynligt scenarie 

i vores budgettering, at lovgivningen i Sverige lempes.  

Derimod vil vi budgettere med, at nettoomsætningen vil antage en stabil stigning nogenlunde lig seneste 

regnskabsår. Dette vil blandt andet ske via stigende priser på bilsyn. Opus Group valgte i februar at hæve 

priserne på inspektion ca. 10 %, hvilket kommer til at slå igennem på omsætningstallene i segmentet i år. 

Prisniveauet i Sverige er generelt i den lave ende, og hele branchen hæver sandsynligvis prisen yderligere 

de kommende år for at opnå lønsomhed. Kunderne på det svenske marked er den enkelte bilist, hvilket 

står i modsætning til markedet i USA, hvor kunderne er de respektive stater. Selvom kunderne uden 

Vækst i Nettoomsætning

% 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Bilprovning Internationellt - Organisk vækst 4,0% 4,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%

Bilprovning Internationellt - M&A-vækst 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Bilprovning Internationellt - valutavækst 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Omsætningsvækst - Bilprovning Internationellt 6,5% 4,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%
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omkostninger kan vælge at blive synet hos en konkurrent – eksempelvis Svensk Bilprovning eller Besikta 

Bilprovning – er vores forventning stadig, at det alt andet lige resulterer i en stigende nettoomsætning, da 

branchen som helhed vil implementere prisstigninger. Opus Group har under alle omstændigheden en 

gunstig og rentabel position på markedet, hvilket gør dem i stand til at stå imod mindre modgange. Det 

seneste år har Opus Groups markedsandele også været relativ stabile.  

 

Vi vil i dette segment, ligesom i Bilprovning Internationellt, undlade at budgettere med strategiske opkøb, 

som ellers ville øge nettoomsætningen. Dette skyldes igen, at vi ikke kender disse planer i Opus Group, 

og at det er svært at spå om uden insiderviden.  

Valutakursbevægelser er ikke relevante i denne henseende, da alt salg sker i svenske kroner på det svenske 

marked, hvilket også er den valuta, Opus Group rapporterer i. 

 

Omsætningsvæksten i de to segmenter i Opus Group kan opsummeres i nedenstående tabel, hvor den 

samlede vækst også indgår. 

 

 

Tabel 18: Budgetteret omsætningsvækst i Opus Group, (Egen tilvirkning) 

 

Opus Group har som målsætning at opnå en 5-årig CAGR (compounded annual growth rate) på 10 % 

(Årsrapport 2015). Dette inkluderer imidlertid også vækst fra M&A-aktiviteter og således ikke kun 

organisk vækst, hvilket er det eneste, vi budgetterer med. Vækstmålet er således ikke noget, vi vil holde 

vores forecasts op imod. 

 

7.2.1 EBITDA-margin 

Akkurat som ved omsætningsvæksten, vil vi opdele og budgettere EBITDA-marginen på segmentbasis 

på henholdsvis Bilprovning Internationellt og Bilprovning Sverige, da der også her udvises forskellige 

marginer mellem de to segmenter.  

Vækst i Nettoomsætning Omsætningsvækst - budgetteret TP

% 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Organisk vækst:

Organisk vækst - Bilprovning Internationellt 4,0% 4,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%

Organisk vækst - Bilprovning Sverige 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Organisk vækst - Utrustning na na na na na na na na na na na

Organisk vækst i alt (vægtet) 3,8% 4,0% 4,5% 4,6% 4,6% 3,3% 3,3% 2,7% 2,7% 2,0% 2,0%

M&A-vækst:

M&A-vækst - Bilprovning Internationellt 1,5% na na na na na na na na na na

M&A-vækst - Bilprovning Sverige 0,0% na na na na na na na na na na

M&A-vækst - Utrustning -3,8% na na na na na na na na na na

M&A-vækst i alt -2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Valuta-vækst 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Omsætningsvækst i alt 1,5% 4,0% 4,5% 4,6% 4,6% 3,3% 3,3% 2,7% 2,7% 2,0% 2,0%

Omsætningsvækst - Bilprovning Internationellt 6,5% 4,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%

Omsætningsvækst - Bilprovning Sverige 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Omsætningsvækst - Utrustning na na na na na na na na na na na

Omsætningsvækst i alt 1,5% 4,0% 4,5% 4,6% 4,6% 3,3% 3,3% 2,7% 2,7% 2,0% 2,0%
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At budgettere EBITDA-marginen kræver i princippet, at der budgetteres bruttoavanceprocent og diverse 

omkostningsandele. Da regnskabsposter såsom "andre driftsomkostninger" i Opus Groups regnskab 

imidlertid er sværere at budgettere præcist, vælger vi at budgettere EBITDA-marginen på hvert segment 

direkte, hvori overvejelserne til hver omkostningspost medtages hvis relevant. 

 

7.2.1.1 Bilprovning Internationellt 

I regnskabsanalysen kan det observeres, at EBITDA-marginen i Bilprovning Internationellt renset for 

usædvanlige poster har varieret mellem 15,2 % og 26,4 % med henholdsvis 21,4 % og 22,3 % i 2014 og 

2015, hvilket er et par procentpoint højere. 

Vi har ikke set tegn i markedet eller i Opus Group, der indikerer, at der vil ske radikale ændringer med 

EBITDA-marginerne. Trickerne her er primært trenden i USA med flere decentraliserede programmer, 

som er det program med de højeste marginer. Hvis flere stater begynder at udbyde decentraliserede 

programmer, hvorpå Opus Group vinder kontrakterne, eller at de nuværende centraliserede 

bilprogrammer gradvist bliver decentraliserede, vil EBITDA-marginen forbedres.  

 

Vi vælger at være konservative i vores budgettering i dette segment og budgetterer alt i alt med en konstant 

EBITDA-margin på 22 % i budgetperioden og tilsvarende margin i terminalperioden. 

 

7.2.1.2 Bilprovning Sverige 

De historiske EBITDA-marginer i Bilprovning Sverige har været relativ stabile på lidt over 15 % i 2013 

og 2014, dog med en 1,5 procentpoint mindre margin i 2015, hvor den endte på 13,7 %. Som 

regnskabsanalysen viste, skyldes den lavere margin primært de ekstraordinært høje 

personaleomkostninger under 2015, da der var en del opsigelser og således ekstra omkostninger relateret 

til uddannelse og dobbelt bemanding i oplæringsperioden.  

Vores forventning er, at dette ikke er en blivende trend og at EBITDA-marginen i segmentet vil vende 

tilbage til tidligere års niveau igen. Desuden vil vi budgettere med, at den allerede implementerede 

prisstigning på det svenske marked (10 %) såvel som senere prisstigninger i de kommende år vil 

konvertere til bedre EBITDA-marginer. 

Slutteligt skønner vi, at Opus Groups overgang til et nyt IT-system på det svenske marked løses og 

kommer op og køre snarligt, hvilket også vil bidrage til en bedre EBITDA-margin. 

 

Vi budgetterer i dette segment med en konstant EBITDA-margin på 16 % i budgetperioden såvel som i 

terminalperioden. De to segmenters EBITDA-margin og den samlede EBITDA-margin i Opus Group er 

illustreret i nedenstående tabel. 
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Tabel 19: Budgetteret EBITDA-margin i Opus Group, (Egen tilvirkning) 

 

Som det kan ses, budgetterer vi med marginer mellem 20,5 % og 22,1 % samlet for koncernen, som 

dermed er ca. 2-4 % højere end i 2014 og 2015. Det skal også ses i relation til, at Opus Group har solgt 

sit Utrustningssegment. Dette segment opererede på et marked med langt lavere marginer end 

bilsynsmarkedet (4-6 % vs. 15-22 %). Med salget baseres indtjeningen nu på segmenter med bedre 

marginer, hvilket således resulterer i stigende EBITDA-marginer i budgetteringen. 

 

Opus Groups egen målsætning er en EBITDA-margin på minimum 15 %, hvor vi ligger lidt over. Vi 

mener, dette mål bør opdateres, da både Bilprovning Internationellt og Bilprovning Sverige kan forvente 

EBITDA- marginer over dette niveau. 

 

7.2.2 Pengebinding i anlægsaktiver 

Denne finansielle værdidriver dækker over de penge, der er bundet i immaterielle og materielle 

anlægsaktiver. For at være så præcis som mulig vil vi budgettere driveren ved at dele anlægsaktiverne i 

immaterielle og materielle aktiver og budgettere dem i forhold til nettoomsætningen. 

Historisk kan det observeres, at pengebindingen i immaterielle aktiver har ligget mellem 50,3 % og 103,0 

%, mens den har ligget mellem 18,7 % og 47,2 % for materielle aktiver. Vi har i regnskabsanalysen lavet 

en indeksering og common-size analyse over balancen. De viste en udvikling, hvor immaterielle 

anlægsaktiver, primært goodwill, og materielle anlægsaktiver, primært "bygninger og grunde" samt 

"udstyr, maskiner og andre tekniske anlæg", er steget relativt mere end nettoomsætningen. Det vil med 

andre ord sige, at Opus Group har bundet flere penge i anlægsaktiver til at generere omsætning.  

Vi skønner, at Opus Group vil holde igen med investeringerne i anlægskapacitet ud over de nødvendige 

investeringer relateret til opstart på nye kontrakter i USA og globalt og i stedet vedligeholde og 

effektivitetsoptimere, hvilket sammenligningen med konkurrenterne SGS og Applus+ i 

regnskabsanalysen viste, at der var muligheder for. 

 

Ovenstående aspekter bevirker, at vi vil budgettere med en faldende pengebinding i anlægsaktiver i 

budgetperioden, som tabellen i bilag 18 indikerer. 

 

EBITDA-margin EBITDA-margin - budgetteret TP

% 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

EBITDA-margin:

EBITDA-margin - Bilprovning Internationellt 23,0% 23,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

EBITDA-margin - Bilprovning Sverige 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

EBITDA-margin - Utrustning na na na na na na na na na na na

Opus Group total 20,5% 20,5% 21,8% 21,9% 22,0% 22,0% 22,0% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1%
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Det skal bemærkes, at vi, ligesom under omsætningsvæksten, ikke har indregnet M&A-aktivitet såsom 

strategiske opkøb, som alt andet lige vil lede til større pengebindinger i anlægsaktiver gennem købte 

materielle og immaterielle aktiver såsom bygninger, anlæg og goodwill. 

 

7.2.3 Pengebinding i arbejdskapital 

Med denne finansielle værdidriver menes der penge, der er bundet i arbejdskapital i Opus Group, hvilket 

er varebeholdninger, tilgodehavender og driftsgæld. 

Ligesom pengebinding i anlægsaktiver vil vi budgettere driveren ved at tage henholdsvis 

varebeholdninger, tilgodehavender og driftsgæld i forhold til nettoomsætningen. Dette gøres enkeltvis. 

Pengebindingen i varebeholdninger har historisk ligget mellem 4,9 % og 19,4 %. Trenden har været 

nedadgående hvert år, hvilket skyldes, at Opus Group er blevet mere og mere en servicevirksomhed med 

større fokus på bilsynsmarkedet, som ikke kræver lige så store pengebindinger i varebeholdninger 

sammenlignet med udrustningsmarkedet. Indekseringen og common-size analysen over balancen viste 

endvidere en udvikling, hvor varebeholdninger relativt er steget omtrent det samme som 

nettoomsætningen og har været bundet i de samme antal dage. Denne udvikling leder til, at vi budgetterer 

med en konstant pengebinding på 5 % i budgetperioden såvel som i terminalperioden.  

Pengebindingen i tilgodehavender budgetterer vi til at være konstant 16 % lig niveauet i 2015. Vi ser ikke 

en tendens på markedet om, at Opus Group er nødsaget til at give kunderne længere kredittid.  

Den sidste driver under arbejdskapitalen – driftsgælden – har historisk ligget mellem 19,4 % og 53,2 % 

med henholdsvis 42,7 % og 47,3 % de seneste to år. I indeksering over balancen så vi en udvikling, hvor 

driftsgælden er steget mere end nettoomsætningen. Vi forudsætter i budgetteringen, at driveren vil være 

40 % i budget- og terminalperioden. 

 

7.2.4 Afskrivninger  

Af- og nedskrivninger har vi delt op i to drivere – immaterielle og materielle afskrivninger. Afskrivninger 

på immaterielle anlægsaktiver budgetteres i forhold til de samlede immaterielle anlægsaktiver i 

budgetårene, mens afskrivninger på materielle anlægsaktiver følger de materielle anlægsaktiver. Dette 

mener vi vil give det bedste udgangspunkt til at budgettere posten.  

Historisk har afskrivningerne på immaterielle anlægsaktiver ligget mellem 3-6 % de seneste fire 

regnskabsår. I 2015 var de på 5,9 %, mens gennemsnittet i regnskabsårene har været 7 %. Vi tager 

udgangspunkt i gennemsnittet og sætter posten til 7 % i perioden 2016-2021. I 2022-2025 samt i 

terminalperioden holder vi den konstant på 5 %, da de immaterielle aktiver opnået via opkøb og lignende 

til den tid vurderes at være blevet afskrevet på og således vil nærme sig et mere normaliseret niveau. Af- 

og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver sætter vi til 12 % i budget- og terminalperioden.  
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7.2.5 Nettorentebærende gæld 

Da vi nu kan budgettere nettoomsætning, EBITDA, EBIT og investeret kapital, mangler vi at budgettere 

den nettorentebærende gæld i Opus Group, som, sammenholdt med lånerenten, gør det muligt at 

budgettere de finansielle poster. 

Opus Group har med opkøbene igennem årene optaget en del rentebærende gæld, som har medført en 

stigning i den nettorentebærende gæld i regnskabsårene. Ledelsen har som mål, at den nettorentebærende 

gæld ikke skal overstige 3,0 gange EBITDA.   

I budget- såvel som i terminalperioden vil vi tage ledelsens udtalelser for gode ord og vil budgettere med 

et konstant størrelsesforhold på 40 % mellem den nettorentebærende gæld og investeret kapital. 

 

7.2.6 Lånerente 

Vi kan i før skat nøgletalsberegningerne observere, at lånerenten (benævnt nettorenteomkostningerne i 

procent) historisk har svinget mellem ca. 3,0 og 11,1 %. I 2015 var den 4,1 %. Normalt ville vi antage en 

lånerente omtrent same niveau som de historiske år. I og med vi imidlertid anvender en dynamisk 

kapitalomkostning til at tilbagediskontere pengestrømmene i de kapitalværdibaserede 

værdiansættelsesmodeller, kræver det som forudsætning, at vi anvender samme lånerente under 

budgetteringen som under kapitalomkostningsudregningen – ellers giver det forskelle i kursestimaterne 

mellem modellerne.  

Vi estimerer lånerenterne senere i kapitel 8.3.1.1, som giver lånerenter på 2,73 % i 2016E, der stiger støt 

til 5,82 % i terminalperioden. Vi er med på, at det giver lavere nettorenteomkostninger i budgetperioden, 

end hvad der umiddelbart synes plausibelt baseret på de historiske tal. Vi anvender dog alligevel 

lånerenterne estimeret under dynamisk WACC, da vi mener, dette niveau er repræsentativt på det 

nuværende lånemarked med negative korte renter.  

 

7.2.7 Effektiv skatteprocent 

Den effektive skatteprocent har i regnskabsårene varieret meget, hvilket både skyldes forskellige 

selskabsskattesatser på Opus Groups geografiske markeder samt udskudt skat. Det er i sagens natur svært 

at vurdere udviklingen i skattesatsen på langt sigt, da det er en politisk beslutning og ikke er til at sige, 

hvad politikerne i de respektive lande beslutter. Den internationale virksomhed med primær aktivitet i 

USA har udvist en stor vækst historisk og det er vores klare forventning, at denne vækst vil fortsætte, 

hvilket vi også har budgetteret med. Selskabsskatten er højere i USA end i Sverige (40 % vs. 22 %), og et 

godt bud på den effektive skattesats vil være et sted imellem disse to satser.  

Vi vælger at sætte den effektive skattesats til 28,0 % hvert regnskabsår i budgettet. 
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7.2.8 Usædvanlige poster 

I regnskabsårene har der været usædvanlige poster såsom nedskrivninger, omkostninger relateret til 

M&A-aktiviteter og lignende. Da disse poster antages enten at være ikke-tilbagevendende eller er noget 

nær umulige at estimere, vil vi ikke budgettere med usædvanlige poster. Det kan eksempelvis ikke 

skønnes, hvorvidt der vil blive nedskrevet på aktiver, solgt anlægsaktiver med tab eller gevinst, eller om 

Opus Group vil opkøbe virksomheder og således er nødt til at afholde omkostninger relateret til 

transaktionen. 

 

7.3 Budgetkontrol 

Det er vigtigt, at budgetterne er konstrueret og baseret på realistiske budgetforudsætninger, som virker 

opnåelige. Vi vil senere kommentere på en række følsomhedsanalyser baseret på budgetforudsætninger 

for at vise, hvad der sker med værdiestimaterne, hvis vi simulerer på værdidriverne såsom vækst, 

marginer osv. I denne sektion vil vi kort diskutere og vurdere estimaternes egentlige kvalitet og 

derigennem vurdere, hvor realistiske de i det hele taget virker. Sektionen vil blive delt op i en 

budgetkontrol baseret på implicitte nøgletal og en budgetkontrol baseret på den kvantitative 

brancheanalyse. 

 

7.3.1 Budgetkontrol – Implicitte nøgletal 

Estimaternes realisme vil blive vurderet ved at sammenligne niveauet på de forventede præstationer med 

niveauet på de nuværende og historiske præstationer. Som det blev beskrevet i regnskabsanalysen, er 

afkastningsgraden (ROIC) det overordnede rentabilitetsmål i en virksomhed, og vi vil derfor anvende 

afkastningsgraden til at vurdere vores proforma-opgørelser. Da afkastningsgraden er givet ved 

overskudsgraden og omsætningshastigheden på investeret kapital, vurderes budgetterne ved både at kigge 

på den implicitte afkastningsgrad såvel som den implicitte overskudsgrad og omsætningshastighed i 

budgetårene. 

 

Tabellen herunder opsummerer de historiske niveauer på ROIC, overskudsgraden og 

omsætningshastigheden såvel som de implicitte rentabilitetsmæssige præstationer i Opus Group i 

budgetårene. 

 

 

Tabel 20: Budgetkontrol, (Egen tilvirkning) 

 

Budgetkontrol 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E Gns.

Omsætningsvækst na 103,9% 123,4% 39,7% 12,8% 69,9% 1,5% 4,0% 4,5% 4,6% 4,6% 3,3% 3,3% 2,7% 2,7% 2,0% 2,0% 3,2%

EBITDA-margin 13,6% 11,6% 15,1% 17,6% 18,5% 15,3% 20,5% 20,5% 21,8% 21,9% 22,0% 22,0% 22,0% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1% 21,7%

EBIT-margin -1,6% -1,2% 10,7% 10,2% 6,6% 4,9% 10,3% 10,8% 12,6% 13,2% 13,8% 15,4% 15,9% 16,4% 16,8% 17,3% 17,3% 14,5%

Rentabilitetsnøgletal (før skat):

Overskudsgrad -0,4% 7,1% 12,3% 11,9% 9,7% 8,1% 10,3% 10,8% 12,6% 13,2% 13,8% 15,4% 15,9% 16,4% 16,8% 17,3% 17,3% 14,5%

Omsætningshastighed na 2,22x 1,86x 1,66x 1,04x 1,70x 1,05x 1,10x 1,18x 1,26x 1,36x 1,47x 1,61x 1,78x 1,99x 2,25x 2,40x 1,59x

Afkastningsgrad na 15,8% 22,8% 19,7% 10,1% 17,1% 10,7% 11,8% 14,9% 16,7% 18,9% 22,8% 25,7% 29,1% 33,5% 38,8% 41,5% 24,0%
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Som det kan ses, fluktuerer tidligere præstationer mellem en 10,1 og 22,8 %. Forventes et nogenlunde 

stabilt konkurrencepræget miljø i branchen og et nogenlunde stabilt marked derudover, ville det normalt 

synes rimeligt at antage afkastningsgrader på omtrent samme niveauer i budgetperioden. 

 

Niveauerne i vores budgetter viser en støt stigende trend og ligger niveaumæssigt over de historiske 

niveauer i år 2021. Det er især grundet en stigende omsætningshastighed, at rentabilitet stiger. 

Overskudsgraden vil gradvist blive bedre og bedre, og vil i gennemsnit antage et 2-4 procentpoint over, 

hvad overskudsgraden endte på i 2013 og 2014, hvilket vi vurderer som realistisk. Regnskabsåret 2015 

var et meget dårligt år rentabilitetsmæssigt i Opus Group, og vi ser ikke dette år som retvisende for Opus 

Groups sande rentabilitet. I vores forecasts har vi underbygget budgetforudsætningerne og været relativt 

konservative under blandt andet EBITDA-marginen, som vi har ladet være nogenlunde lig de historiske 

niveauer, og den stiger kun samlet, fordi Opus Group har frasolgt sin Equipment division medio 2015 og 

således baserer sin indtjening på servicedivisionen, som har markant højere marginer. Niveauet på 

omsætningshastigheden vurderer vi også som realistisk at opnå. I 2012-2014 lå den mellem 1,66x og 

2,22x og gennemsnittet i vores periode er 1,59x, hvilket er under niveauet i 2012 og 2013 og således virker 

realistisk. Sammenligningen med peergruppen indikerede også, at der var muligheder for at forbedre både 

overskudsgraden såvel som omsætningshastigheden, hvilket også underbygger vores budgetter.  

 

7.3.2 Budgetkontrol – Kvantitativ brancheanalyse 

I budgetkontrollen baseret på den kvantitative brancheanalyse vil vi se på, hvor Opus Group vil placere 

sig i forhold til budgetteringen og i de fem grupperinger samt peer-gruppen i fade rate diagrammerne. Vi 

indsætter de nye budgettal i de historiske fade-rate diagrammer. 

 

 

Figur 12: (Venstre) Overskudsgrad, (Højre) Aktivernes omsætningshastighed, (Egen tilvirkning) 

 

Ovenstående diagrammer viser overskudsgraden til venstre og aktivernes omsætningshastighed til højre. 

Som illustreret i overskudsgradsdiagrammet går Opus Group fra at være placeret i G2/G3 til nu at være 
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i G4 (Top 40%). Aktivernes omsætningshastighed har givet Opus Group en placering i G2 historisk, og 

nu vil de gå til G4 i steady-state.  

Den kvantitative brancheanalyse viser såedes, at der er overensstemmelse mellem vores budgettering og 

hvordan Opus Group placerer sig i forhold til peer-gruppen, da budgetforudsætningerne ikke resulterer i 

en udvikling, som indikerer, at Opus Group vil outperforme peer-gruppen og markedet generelt, men 

mere vil ende i et mere realistisk sted. 
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Del 4:  

 

8.0 Transaktionspris 

Formålet dette kapitel er at estimere den maksimale pris (transaktionspris), som en kapitalfond vil betale 

for at købe Opus Group, hvilket bestemmes ved en række værdiansættelsesmetoder. Desuden vil vi 

estimere de historiske præmier, kapitalfonde historisk har betalt for at sikre sig ejerskab i en virksomhed.  

 

Når en kapitalfond skal erhverve en virksomhed, tages der udgangspunkt i den aktuelle kurs, som 

virksomheden handles til på børsen, hvortil der tillægges en opkøbspræmie (også benævnt overkurs eller 

"purchase price premium"), hvilket kapitalfonden skal tilbyde de nuværende ejere for at give dem et 

økonomisk incitament til at sælge deres andel. Det er således interessant at undersøge, hvad disse 

opkøbspræmier har været historisk. I den senere LBO-analyse vil vi komme ind på, hvilket købspris vi 

konkret vurderer, Opus Group bliver handlet til i vores LBO og hvad den implicitte opkøbspræmie bliver 

ved denne købspris. 

 

8.1 Markedsværdi på Opus Group 

Vi ønsker her at estimere markedsværdien på Opus Group, som dermed er med til at besvare, om der er 

et potentiale i at købe Opus Group, da en kapitalfond, som beskrevet i kapitel 2.2.1, ønsker at købe en 

virksomhed, der synes undervurderet i markedet. 

Vi vælger at inkludere fire værdiansættelsesmodeller til at estimere værdien og aktiekursen: APV-

modellen, DCF-modellen, EVA-modellen og DDM-modellen. Desuden vil vi anvende en række 

multipler til at se, hvordan sammenlignelige virksomheder handles i markedet. 

Vi henviser til kapitel 8.1.5, som illustrerer alle modellernes estimater i et såkaldt Football Field diagram 

med implicitte aktiekurser og med implicitte multipler. 

 

De kapitalværdibaserede modeller er opbygget som to-trins modeller, hvor der laves en budgetperiode og 

en terminalperiode. De estimerede pengestrømme fra budgetteringen (Free Cash Flow to Firm - FCFF) 

anvendes her i praksis i modellerne, da de fungerer som input i modellerne.  

Da modellerne kræver en kapitalomkostning (rente) at tilbagediskontere pengestrømmene med, estimerer 

vi indledningsvist de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, hvori ejernes afkastkrav (re), 

afkastkravet på aktiverne (ra) og gældsrenten blandt andet estimeres. Her vil vi fokusere på at anvende en 

såkaldt dynamisk WACC. Denne antager modsat en konstant WACC ikke den samme værdi i 

budgetperioden, men varierer derimod med kapitalstrukturen. 
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8.1.1 Kapitalomkostninger 

Afsnittet vil gennemgå, hvordan vi har estimeret de forskellige komponenter relateret til Opus Groups 

kapitalomkostninger, som henholdsvis er:  

 Afkastkravet på aktiverne (ra) 

 Afkastkravet på gæld (rd) 

 Afkastkravet på egenkapitalen (re)  

 De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

 

Afsnittet vil blive inddelt i to dele: 1) en dynamisk WACC og 2) en statisk (konstant) WACC.  Forskellen 

mellem de to er overordnet, at den dynamiske WACC modsat den konstante WACC varierer med 

kapitalstrukturen i budgetperioden. Dette betyder, at vi ikke behøver antage en konstant kapitalstruktur 

men kan lade kapitalstrukturen, afkastkravet på aktiverne, afkastkravet på gæld, afkastkravet på 

egenkapitalen og WACC variere hvert år, hvilket i teorien er mere retvisende og korrekt, da vi i vores 

forecasts netop hverken antager en konstant gældsandel eller et konstant niveau på gælden. De vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger i Opus Group kan bestemmes ved formlen (Petersen og Plenborg: 

246):  

WACC =
NRBG

(NRBG + E)
× rd × (1 − t) +

E

(NRBG + E)
× re 

 

For at kunne bestemme WACC er det således nødvendigt at gå ind og bestemme hvert element. Der er 

flere antagelser og metoder til at bestemme komponenterne – og der er i udgangspunktet ingen rigtig eller 

forkert måde at gøre det på, da praksis på området er vidt forskelligt. Som konsekvens vil vi mappe de 

forskellige muligheder ud, lave en række antagelser de steder, det er relevant, og ikke mindst lægge vægt 

på at argumentere, hvilke metoder og input vi anvender i hver komponent og med hvilken grund dette 

gøres i forhold til de alternative metoder.  

 

8.1.1.1 Dynamisk WACC 

Tabellen herunder viser de estimerede kapitalomkostninger (WACC, ra, re og rd) i Opus Group i 

budgetperioden 2016E-2015E såvel som i terminalperioden.  
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Tabel 21: Dynamisk WACC, (Egen tilvirkning) 

 

Som tabellen indikerer, er både gældsratioen og de forskellige afkastkrav relateret til Opus Group 

varierende i budgetperioden, hvilket netop er meningen med en dynamisk WACC. Vi vil nu gennemgå, 

hvordan de enkelte afkastkrav er blevet estimeret. 

 

8.1.1.1.1 Afkastkravet på gæld 

I generelle termer kan afkastkravet på gæld beregnes som: 

 

rd = (rf + rs) 

 Hvor 

rd = Afkastkravet på gæld (lånerenten) 

rf = den risikofrie rente 

 rs = kreditspænd (risikopræmien på gæld) 

 

Vi estimerer de to parametre i det nedenstående. 

 

8.1.1.1.1.1 Risikofri rente 

Den risikofrie rente udtrykker, hvor meget en investor kan opnå i afkast uden at pådrage sig nogen risiko. 

Teoretisk vil det bedste estimat på den risikofrie rente således være det forventede afkast på en zero-β 

portefølje. Da der imidlertid også er omkostninger og problemer med at konstruere en sådan, har denne 

metode vist sig ikke at være brugbar i praksis (Petersen og Plenborg: 249). 

En statsobligation er typisk anvendt som en proxy for den risikofrie rente, idet den underliggende 

antagelse er, at en statsobligation er så godt som risikofri. Der er dog også et par problemer hermed. 

Finanskrisen og kriser i økonomier såsom Grækenland har vist, at en statsobligation kan være risikabel. 

Desuden skal hvert budgetteret pengestrøm ideelt tilbagediskonteres med en statsobligation med en 

tilsvarende løbetid. En 10-årig eller 30-årig statsobligation anvendes dog ikke desto mindre som en proxy 

til værdiansættelsesformål. Her vil en 10-årig statsobligation typisk anvendes, om end den ikke matcher 

Dynamisk WACC

2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Effektiv skattesats 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Beta asset 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Beta debt 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Beta equity 0,92 0,92 0,91 0,91 0,90 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87

Estimeret MV på egenkapitalen 3.111.660,2 3.210.809,3 3.307.495,8 3.396.182,6 3.484.853,3 3.570.166,0 3.625.710,6 3.673.046,4 3.705.871,5 3.725.752,3 3.727.347,1 3.801.894,0

NRBG 704.060,0 707.653,3 674.281,0 642.622,6 609.186,8 573.924,3 529.996,9 485.108,3 436.461,9 387.570,5 336.298,1 343.024,1

D / (D+E) 18,45% 18,06% 16,93% 15,91% 14,88% 13,85% 12,75% 11,67% 10,54% 9,42% 8,28% 8,28%

E / (D+E) 81,55% 81,94% 83,07% 84,09% 85,12% 86,15% 87,25% 88,33% 89,46% 90,58% 91,72% 91,72%

D/E 22,63% 22,04% 20,39% 18,92% 17,48% 16,08% 14,62% 13,21% 11,78% 10,40% 9,02% 9,02%

Risikofri rente -0,52% 0,02% 0,49% 0,91% 1,27% 1,59% 1,86% 2,08% 2,28% 2,44% 2,57%

Markedets risikopræmie 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

Afkastkravet på aktiverne (ra) 5,72% 6,26% 6,73% 7,14% 7,51% 7,82% 8,09% 8,32% 8,51% 8,67% 8,80%

Afkastkravet på gæld, før skat (rd) 2,73% 3,27% 3,74% 4,16% 4,52% 4,84% 5,11% 5,33% 5,53% 5,69% 5,82%

Afkastkravet på gæld, efter skat 1,97% 2,35% 2,70% 2,99% 3,26% 3,48% 3,68% 3,84% 3,98% 4,10% 4,19%

Afkastkravet på egenkapital (re) 6,39% 6,91% 7,34% 7,71% 8,03% 8,30% 8,53% 8,71% 8,87% 8,98% 9,07%

WACC 5,58% 6,09% 6,55% 6,96% 7,32% 7,63% 7,91% 8,15% 8,35% 8,52% 8,67%
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løbetiden helt korrekt. En 30-årig statsobligation synes mere anvendelig, men den har derimod det 

problem, at den kan lide under illikviditet, hvilket påvirker renten. 

 

Foruden en zero-β portefølje og renten på en statsobligation kan man også estimere en rentekurve. Denne 

metode anvender vi. Her benytter vi Nelson-Siegel-metoden til at beregne forwardrenter baseret på 

svenske swaprenter, da pengestrømmene er i svenske kroner. Beregningerne er uddybet i bilag 23. De 

næste 30 års renter er illustreret herunder: 

 

 

Figur 13: risikofri rente estimeret vha. Nelson-Siegel, (Egen tilvirkning) 

 

Grafen viser, at den langsigtede rente konverterer imod 2,81 % på en 30-årig basis, mens den på en 10-

årig basis er 2,44 %. Gennemsnittet er 1,66 %.  

 

8.1.1.1.1.2 Kreditspænd 

For at bestemme Opus Groups kreditspænd skal man ind og vurdere på, hvor risikabel og solvent Opus 

Group er som virksomhed. Dette er blevet analyseret i regnskabsanalysen under likviditetsanalysen. Der 

er flere måder, hvorpå man kan vurdere kreditratingen på Opus Group – eksempelvis igennem 

kreditbureauer som Moody's og Standard & Poor's. Vi vælger at anvende Damodarans årlige 

kreditspændsanalyse. I denne analyse ligger Opus Group til en rating på Ba1/BB+ baseret på en 

rentedækningsgrad på mellem 3,5 og 4,04, hvilket resulterer i et kreditspænd på 3,25 %. Vi antager et 

konstant kreditspænd i hele budget- og terminalperioden, hvorved vi kan beregne afkastkravet på gæld, 

som i 2016E bliver: 

 

rd = (rf + rs) = −0,52% + 3,25% = 2,73% 

                                                           
4 Damodaran tager udgangspunkt i EBIT i udregningen til rentedækningsgraden, hvilket i Opus Group giver 3,82 i 2015. 
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Dvs. 2,73 % i 2016E, som stiger til 5,82 % i terminalperioden. 

 

8.1.1.1.2 Afkastkravet på aktiverne  

Afkastkravet på aktiverne er defineret ved Capital Asset Pricing Model (CAPM): 

 

ra = rf + βa × (rm − rf) 

 

8.1.1.1.2.1 Beta assets 

I og med beta assets (βa – unlevered beta) ikke er direkte oberverbar i markedet, unleverer vi βe (levered 

beta) baseret på sammenlignelige virksomheder. Der er mange betarelationer, som kan benyttes til dette. 

Hvilken, man skal anvende, kommer helt an på, hvilke antagelser man anvender (Brealey et al: kapitel 

19). Under antagelse om risiko på gæld (βd > 0) kan nedenstående betarelation opstilles: 

 

βe = βa + (βa − βd) ×
NRBG

E
 

 

Under antagelse om nul risiko på gæld er (βd = 0) kan følgende betarelationer opstilles: 

 

βe = βa × (1 + (1 − t) ×
NRBG

E
) Konstant gældsniveau 

βe = βa × (1 +
NRBG

E
)  Konstant gældsandel (kontinuerlig) 

βe = βa × (1 +
NRBG

E
) × [

1+rf×(1−t×
NRBG

E
)

1+rf
] Konstant gældsandel (ultimo) 

 

Foruden en antagelse om nul risiko eller risiko på gælden, skal man også antage enten et konstant 

gældsniveau (konstant nettorentebærende gæld) eller en konstant gældsandel (konstant D/V) med en 

dertilhørende antagelse om, hvordan gælden rebalanceres (kontinuerligt eller ultimo), hvis man antager 

konstant gældsandel. I vores beregninger antager vi: 

 Konstant selskabsskattesats på 28,0 % 

 Gæld er ikke risikofri (βd > 0) 

 Gældsandelen er ikke konstant 

 

 Med disse antagelser kan vi anvende betarelationen: 

 

βe = βa + (βa − βd) ×
NRBG

E
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Som omskrevet bliver: 

βa =
βe + βd ×

NRBG
E

1 +
NRBG

E

 

 

Baseret på den systematiske risiko på egenkapital og gæld (βe og βd) og kapitalstrukturen fra 

sammenlignelige virksomheder kan vi beregne βa i industrien. Til sammenlignelige virksomheder 

udvælger vi de samme, som vi medtager i den senere multipelværdiansættelse (kapitel 8.1.3.1), hvor vi 

har observeret beta equity (bloomberg 2Y adjusted beta), D/E (målt på markedsværdier) samt beregnet 

beta debt. Vi anvender hertil samme metode til at estimere beta debt, som vi anvender til at estimere til 

beta debt på Opus Group under kapitel 8.1.1.1.3.1.1. Vi har i bilag 22 vedlagt denne udregning. Dataene 

fra peergruppen kan ses i tabellen herunder. 

 

 

Tabel 22: Beta asset, (Egen tilvirkning) 

 

Beta assets for SGS er eksempelvis blevet beregnet som: 

 

βa =
βe + βd ×

NRBG
E

1 +
NRBG

E

=
1,04 + 0,10 ×

461
16.513

1 +
461

16.513

= 1,01 

 

Gennemsnitsværdien på beta assets blandt de sammenlignelige virksomheder er 0,78, mens 

medianværdien er 0,83. Vi vælger at benytte medianen, da den ekskluderer outliers.  

 

8.1.1.1.2.2 Markedsrisikopræmien 

Da vi nu har de to første komponenter til at estimere afkastkravet på aktiverne, skal vi have valgt en 

markedsrisikopræmie. Vi vælger at anvende data fra en nylig undersøgelse benævnt "Discount Rate 

(Risk-Free Rate And Market Risk Premium) Used For 41 Countries In 2015", som har lavet en stor 

undersøgelse med 2.396 besvarelser opdelt på lande på, hvad finansierings- og økonomiprofessorer, 

aktieanalytikere og ledelsen i virksomheder anvender som risikofri rente samt markedsrisikopræmien, 

Sammenlignelige selskaber Beta equity Beta debt D/E Beta assets

SGS S.A. 1,04 0,10 2,8% 1,01

Bureau Veritas SA 0,75 0,13 19,7% 0,65

Intertek Group 0,91 2,67 14,8% 1,14

Exova Group 0,36 0,23 37,7% 0,33

Gennemsnit 0,77 0,78 18,7% 0,78

Median 0,83 0,18 17,2% 0,83
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når de skal udregne afkastkravet på egenkapitalen. Vi vælger at anvende en risikopræmie på 7,5 %. 

Baseret på disse estimater kan afkastkravet på aktiverne udregnes, som i 2016E bliver: 

 

ra = rf + βa × (rm − rf) = −0,52% + 0,83 × 7,5% = 5,72% 

 

Dvs. 5,72 % i 2016E. Denne er stigende i budgetperioden og estimeres til en konstant værdi på 8,80 % i 

terminalperioden. 

 

8.1.1.1.3 Afkastkravet på egenkapital 

Afkastkravet på egenkapital er defineret som: 

 

re = rf + βe × (rm − rf) 

 

8.1.1.1.3.1 Beta egenkapital 

Siden vi allerede har estimeret den risikofrie rente og markedsrisikopræmien, mangler vi kun at estimere 

den systematiske risiko på egenkapital. Denne bestemmes igen ved at anvende relationen: 

 

βe = βa + (βa − βd) ×
NRBG

E
 

 

Vi skal altså anvende estimater for beta debt samt estimere en kapitalstruktur i Opus Group.  

 

8.1.1.1.3.1.1 Beta debt 

Beta debt kan estimeres ved at anvende CAPM-relationen og omskrive den: 

 

rd = rf + βd × (rm − rf) 

 

Hvilket i 2016E bliver: 

 

βd =
rd − rf

rm − rf

=
2,73% − (−0,51%)

7,50%
= 0,43 

 

I og med tælleren er kreditspændet, som vi har antaget konstant, er beta debt således også konstant i 

budget- og terminalperioden.  

 

8.1.1.1.3.1.2 Kapitalstruktur 
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Kapitalstrukturen i Opus Group er givet ved forholdet mellem den nettorentebærende gæld og 

egenkapitalen. Da markedsværdierne reflekterer de sande alternativomkostninger for investorer 

(egenkapital) og långivere (gæld), skal kapitalstrukturen baseres på markedsværdier og ikke bogførte 

værdier.  

Der er overordnet tre måder, hvorpå man kan vælge en kapitalstruktur i beregningen. En mulighed er at 

anvende kapitalstrukturen fra sammenlignelige virksomheder. En anden metode er at antage en target 

kapitalstruktur. Alternativt kan man estimere kapitalstrukturen baseret på markedsværdier ved at 

anvende en iterationprocedure. Vi vælger at benytte sidstnævnte, da den netop tager udgangspunkt i vores 

forecasts. Igennem budgetperioden kan det aflæses, hvordan kapitalstrukturen (D/V) konvergerer imod 

et steady-state niveau på 8,28 %. Ved at anvende iterationsproceduren opnår vi en kapitalstruktur primo 

2016E på: 

NRBG

NRBG + E
=

704.060,0

704.060,0 + 3.111.660,2
= 0,1845 = 18,45% 

 

Svarende til en D/E på 22,63 %. Det skal bemærkes, at vi i WACC-beregningen anvender primo 

kapitalstrukturen, når iterationsmetoden benyttes. 

 

Den systematiske risiko på egenkapital kan nu beregnes, hvilket i 2016E resulterer i: 

 

βe = βa + (βa − βd) ×
NRBG

E
= 0,83 + (0,83 − 0,43) ×

704.060,0

3.111.660,2
= 0,92 

 

Denne værdi svarer præcis også til den værdi, man får, hvis man beregner Opus Groups systematiske 

risiko som kovariansen mellem markedsafkastet (vi anvender MSCI World Index som proxy) og afkastet 

på Opus Group divideret med variansen på afkastet på Opus Group. 

Videre kan afkastkravet på egenkapitalen i 2016E beregnes, idet alle parametrene er estimeret: 

 

re = rf + βe × (rm − rf) = −0,52% + 0,92 × 7,5% = 6,39% 

 

Slutteligt kan WACC i Opus Group estimeres: 

 

WACC =
NRBG

(NRBG + E)
× rd ∙ (1 − t) +

E

(NRBG + E)
× re 

WACC =
704.060,0

(704.060,0 + 3.111.660,2)
× 2,73% × (1 − 28%) +

3.111.660,2

(704.060,0 + 3.111.660,2)
× 6,39% 

WACC = 5,58% 
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Opus Group har altså en WACC på 5,58 % i 2016E, som er stigende op til 8,67 % i terminalperioden. 

Disse værdier vil vi benytte som input til APV-, DCF- og EVA-modellerne til at estimere prisen på en 

aktie i Opus Group. 

Som tabellen over udviklingen i dynamisk WACC illustrerer, er WACC støt stigende i perioden. Dette 

skyldes, at vi har en stigende risikofri rente, da vi anvender en rentekurve til at estimere denne rente. 

Desuden er stigningen forankret i en større egenkapitalandel, idet afkastkravet på egenkapital er højere 

end afkastkravet på gæld. 

 

8.1.1.2 Statisk WACC 

Tabellen herunder viser de estimerede kapitalomkostninger i Opus Group i både budgetperioden (2016E-

2015E) såvel som i terminalperioden (2026E+). Modsat i den dynamiske WACC er 

kapitalomkostningerne konstante hvert år, hvilket er mere almindelig praksis ude i virkeligheden hos 

aktieanalytikere, virksomhederne selv og kapitalfonde. 

 

 

Tabel 23: Statisk WACC, (Egen tilvirkning) 

 

En sammenligning mellem den statiske WACC og den dynamiske WACC viser, at beta asset og beta 

debt er ens i de to metoder. Beta equity såvel som afkastkravet på gæld, aktiverne og egenkapital og 

WACC er imidlertid anderledes, da kapitalstrukturen og den risikofrie rente nu antages konstant. 

 

Beregningerne tager overordnet udgangspunkt i de samme metoder, som vi anvendte under dynamisk 

WACC. Resultaterne gennemgås herunder.  

 

8.1.1.2.1 Afkastkravet på gæld 

Under den statiske WACC antages afkastkravet på gæld at være konstant. Da vi har bestemt en 

rentekurve med forwardrenter de næste 30 år, anvender vi denne til at estimere den risikofri rente. Vi 

Statisk WACC

Effektiv skattesats 28.00%

Beta asset 0.83

Beta debt 0.43

Beta equity 0.90

D / (D+E) 14.77%

E / (D+E) 85.23%

D/E 17.33%

Risikofri rente 1.66%

Markedets risikopræmie 7.50%

Afkastkravet på aktiverne (ra) 7.89%

Afkastkravet på gæld, før skat (rd) 4.91%

Afkastkravet på gæld, efter skat 3.53%

Afkastkravet på egenkapital (re) 8.41%

WACC 7.69%
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vælger at anvende en gennemsnitlig værdi på 1,66 % for at få hele perioden repræsenteret. Alternativt 

kunne vi have anvendt en 10-årig svensk statsobligation, som i øjeblikket handler til en rente på 0,81 %, 

hvilket vil resultere i en lavere WACC. Grunden til, vi vælger at anvende rentekurven, er, at vi mener, 

den justerer risikoen bedre, da det usikre terminalværdiled således blive mindre i værdiberegningerne. 

Vi antager ligesom i den dynamiske WACC et konstant kreditspænd på 3,25 % i hele budget- og 

terminalperioden, hvorved vi kan beregne afkastkravet på gæld, som bliver: 

 

rd = (rf + rs) = 1,66% + 3,25% = 4,91% 

 

Dvs. 4,91 %. Dette passer godt overens med de nuværende obligationsrenter i Opus Group, som er 

mellem 4,8 % og 6,3 %. 

 

8.1.1.2.2 Afkastkravet på aktiverne 

Afkastkravet på aktiverne er på samme vis som i dynamisk WACC defineret ved CAPM. Da vi allerede 

har estimeret den risikofri rente (1,66 %) og antager den samme markedsrisikopræmie (7,5 %), skal vi 

kun ind og estimere beta assets. Vi antager her: 

 Konstant selskabsskattesats 

 Gæld er ikke risikofri (βd ≠ 0) 

 Gældsandelen er konstant 

 Gældsrebalancering sker kontinuerligt 

 

Med disse antagelser kan vi anvende samme betarelation som under dynamisk WACC: 

βe = βa + (βa − βd) ×
NRBG

E
 

 

Da vi anvender de samme sammenlignelige virksomheder i denne analyse, vil beta asset resultere i den 

samme værdi. Beta asset er altså 0,83. Afkastkravet på aktiverne kan således estimeres: 

 

ra = rf + βa × (rm − rf) = 1,66% + 0,83 × 7,5% = 7,89% 

 

Afkastkravet på aktiverne er altså 7,89 %. 

 

8.1.1.2.3 Afkastkravet på egenkapitalen 

Afkastkravet på egenkapitalen bestemmes ligeledes ved CAPM. Her mangler vi en værdi på beta equity, 

som kan beregnes ved anvende betarelationen igen og geare beta asset. Denne kræver en værdi på beta 

debt og en kapitalstruktur. Beta debt vil antage den samme værdi som beta debt i den dynamiske WACC. 
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Dette skyldes, at den udregnes ved at tage kreditspændet divideret med markedsrisikopræmien, hvis 

værdier er ens de to metoder imellem. Beta debt er altså 0,43.  

Vedrørende kapitalstrukturen vælger vi at anvende den gennemsnitlige D/V-ratio blandt de 

sammenlignelige selskaber. Denne er på 14,77 %, hvilket også omtrent svarer til D/V-værdien i den 

dynamiske WACC. 

Beta equity kan nu beregnes, hvilket resulterer i: 

 

βe = βa + (βa − βd) ×
NRBG

E
= 0,83 + (0,83 − 0,43) × 17,33% = 0,90 

 

Afkastkravet på egenkapitalen bliver dermed: 

 

re = rf + βe × (rm − rf) = 1,66% + 0,90 × 7,5% = 8,41% 

 

Slutteligt kan WACC i Opus Group estimeres: 

 

WACC =
NRBG

(NRBG + E)
× rd ∙ (1 − t) +

E

(NRBG + E)
× re 

WACC = 14,77% × 4,91% × (1 − 28%) + 85,23% × 8,41% = 7,69% 

 

Opus Group har altså en WACC på 7,69 %.  

 

8.1.2 Kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller 

Da vi nu har estimeret Opus Groups kapitalomkostninger – både en dynamisk WACC og en statisk 

WACC – vil vi anvende disse og de budgetterede tal som input i vores kapitalværdibaserede modeller, 

som dermed kan give et estimat på Opus Groups markedsværdi.  

Vi vil både præsentere resultaterne ved at anvende den dynamisk WACC og den statiske WACC, da de 

giver forskellige værdiestimater, i og med deres værdier ikke er ens. Anvendes de dynamiske 

kapitalomkostninger, resulterer alle fire modeller i det samme estimat, mens kun DCF og EVA giver det 

samme estimat, hvis vi anvender en konstant kapitalomkostning.  

Før vi imidlertid præsenterer resultaterne, vil vi indledningsvis beregne de fuldt udvandede udestående 

aktier ("fully diluted shares outstanding" - FDSO). Beregningen er vigtig, fordi Opus Group har et 

optionsprogram, hvilket der skal korrigere for i det samlede antal aktier.  
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8.1.2.1 Fuldt udvandede udestående aktier 

Der er 286.763.431 udestående aktier i Opus Group. I Opus Groups optionsprogram er der tildelt 

5.500.000 optioner til ledende personale, som giver ret til at tegne ca. 1,07 aktier, hvorved 

optionsprogrammet kan resultere i totalt 5.878.757 nye aktier. Nytegning skal ske i perioden 1. juli 2016 

til 15. august 2016 og sker til en tegningskurs på SEK 6,05 per aktie (Opus Group: D).  

Vi anvender den hyppigt anvendte Treasury Stock Method til at beregne FDSO. I denne metode antages 

det, at provenuet, der opnås, når optionerne er in-the-money, anvendes til at tilbagekøbe aktier, hvorved 

der kommer et større antal udestående aktier, når optionerne er in-the-money. Formlen er givet ved:  

 

FDSO = udestående aktier + #optioner −
#optioner × gennemsnitlig exercise pris

aktiekursen
 

 

Beregningen med de opgivne input kan ses herunder: 

 

 

Tabel 24: Opgørelse over de fuldt udvandede udestående antal aktier i Opus Group, (Egen tilvirkning) 

 

Som beregningen illustrerer, er FDSO lig det nuværende antal udestående aktier, i og med optionerne 

ikke er in-the-money. I værdiansættelsesmodellerne anvender vi derfor det nuværende antal udestående 

aktier, når kursen per aktie skal estimeres. Hvis en kapitalfond derimod skal byde på Opus Group, og 

Opus Group til den tid stadig har et optionsprogram, hvilket synes sandsynligt, vil der skulle korrigeres i 

antal aktier, da aktiekursen i beregningen da vil være budprisen, som vil indeholde en præmie til den 

nuværende aktiekurs, som kan overstige exercise prisen på optionerne og gøre dem in-the-money. 

 

8.1.2.2 APV, DCF, EVA og DDM vha. dynamiske kapitalomkostninger 

Ved at anvende en dynamisk kapitalomkostning i vores beregninger resulterer APV-, DCF-, EVA og 

DDM-modellen i det samme værdiestimat. Vi har vist outputtet i APV-modellen herunder. De resterende 

tre modeller er vedlagt i bilag 19, og som det kan ses, resulterer alle modeller i det samme estimat på 

egenkapitalværdien. 

 

FDSO-beregning Kommentar

# Udestående aktier 286.763.431,0

Exercise pris 6,05 Ikke In-The-Money

Aktiekurs 3,96

# Optioner 5.878.757,0 Der er 5.500.000 optioner i optionsprogrammet, og hver option giver ret til at tegne ca. 1,07 aktier

FDSO 286.763.431,0
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Tabel 25: APV-værdiansættelse baseret på dynamisk kapitalomkostning, (Egen tilvirkning) 

 

Vi estimerer således, at en kapitalfond, baseret på vores budgetforudsætninger, maksimalt vil betale 

TSEK 3.111.660,21 for egenkapitalen i Opus Group, hvilket svarer til en pris på SEK 10,85 per aktie. 

 

8.1.2.3 DCF og EVA vha. statiske kapitalomkostninger 

Modsat i den dynamiske WACC vil vi nu anvende en DCF- og en EVA-model til at værdiansætte Opus 

Group. Resultatet i DCF-modellen kan ses herunder, mens de restende modeller kan ses i bilag 20. 

 

 

Tabel 26: DCF-værdiansættelse baseret på statisk kapitalomkostning, (Egen tilvirkning) 

 

Vi estimerer, at Opus Groups egenkapitalværdi er TSEK 3.291.405,6, hvilket svarer til, at Opus Group 

bør handles til en kurs på SEK 11,48. 

Sammenlignes de to estimater, er der en forskel på SEK 0,63 per aktie. Foruden de numeriske forskelle i 

kapitalomkostningerne, viser nedenstående diagrammer, hvordan Enterprise Value-værdien er fordelt i 

budget- og terminalperioden.  

 

    

Figur 14: Enterprise Value ved dynamisk WACC (venstre) og statisk WACC (højre), (Egen tilvirkning) 

APV-værdiansættelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

FCFF 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

Skatteskjold på nettorentebærende gæld 5.387,1 6.479,1 7.067,8 7.483,6 7.712,3 7.770,3 7.575,9 7.246,2 6.755,7 6.173,0 5.479,3

Afkastkravet på aktiverne (ra) 5,72% 6,26% 6,73% 7,14% 7,51% 7,82% 8,09% 8,32% 8,51% 8,67% 8,80%

Diskonteringsfaktor 0,946           0,890           0,834           0,778           0,724           0,672           0,621           0,574           0,529           0,486           

PV FCFF 104.114,2 156.083,1 170.028,8 175.814,3 180.725,6 204.647,4 202.677,3 203.368,0 198.179,6 194.704,3

PV Skatteskjold 5.095,7 5.767,8 5.895,2 5.825,8 5.584,6 5.218,4 4.707,0 4.156,3 3.571,0 3.002,5

PV FCFF - budgetperioden 1.790.342,7

PV FCFF - terminalperioden 1.937.386,7

Estimeret markedsværdi på drift 3.727.729,4

PV Skatteskjold - budgetperioden 48.824,4

PV Skatteskjold - terminalperioden 39.166,4

Estimeret markedsværdi på skatteskjold 87.990,8

Enterprise Value 3.815.720,2

Nettorentebærende gæld -704.060,0

Egenkapitalværdi 3.111.660,2

DCF-værdiansættelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

FCFF 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

WACC 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

Diskonteringsfaktor 0,929 0,862 0,801 0,743 0,690 0,641 0,595 0,553 0,513 0,477

PV FCFF 102.206,7 151.180,6 163.216,9 167.914,0 172.309,3 195.351,8 194.188,6 195.988,5 192.446,7 190.797,1

PV FCFF - budgetperioden 1.725.600,3

Terminalværdi 2.269.865,3

Enterprise Value 3.995.465,6

Nettorentebærende gæld -704.060,0

Egenkapitalværdi 3.291.405,6

432

3.816

566
810

2.008

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2016E-2018E 2019E-2021E 2022E-2025E Terminalperiode Enterprise Value

Enterprise Value (MSEK) med dynamisk WACC

417

3.995

536
773

2.270

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2016E-2018E 2019E-2021E 2022E-2025E Terminalperiode Enterprise Value

Enterprise Value (MSEK) med statisk WACC



   
 
 

 89 

Som det illustreres, giver den lavere diskonteringsfaktor i budgetperioden højere nutidsværdier på 

pengestrømmene i værdiestimatet baseret på den dynamiske WACC, mens den højere 

diskonteringsfaktor i terminalperioden givet et lavere estimat på værdien i 2026E+. 

 

Vi vælger at anvende de dynamiske kapitalomkostninger i den senere LBO-modellering. Dette skyldes, 

at vi vurderer, det giver en mere teoretisk funderet konklusion, da kapitalomkostningen netop tager højde 

for ændringer i kapitalstrukturen.   

 

8.1.3 Multipel værdiansættelse 

Som et supplement til vores kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller vil vi også anvende 

multipler. Der er overordnet to slags multipelmetoder – Comparable Trading Comps og Comparable 

Precedent Transactions. Vi vil anvende begge metoder i vores analyse. Helt basalt bygger begge metoder 

på, at man finder sammenlignelige virksomheder (peers), som matcher Opus Groups finansielle kriterier 

og agerer i samme branche. Dette vil typisk være konkurrenter til Opus Group.  

Vi uddyber hver metode enkeltvist i sektionerne herunder. Desuden inkluderer vi også en ny 

multipelmetode, som, modsat de andre to metoder, ikke kræver, at de sammenlignelige virksomheder 

agerer i samme branche. Denne metode blev udgivet i Finans/Invest i 2015 og har to tidligere 

cand.merc.FIR-studerende og CBS-professoren Thomas Plenborg som forfatter. 

 

8.1.3.1 Comparable Trading Comps 

Multipelanalysen med Comparable Trading Comps – også kaldet en Comparable Company Analysis – 

er en metode, hvor man anvender, hvad lignende virksomheder handles til på børserne. For at 

virksomhederne kan karakteriseres som sammenlignelige virksomheder, er det vigtigt, at de matcher på 

følgende kriterier: 

 Vækst 

 Rentabilitet 

 Risiko 

 Regnskabspraksis 

 

Vi har udvalgt virksomheder, som agerer i samme branche som Opus Group. Dette er blandt andet 

Applus, SGS og Bureau Veritas.  Til værdiansættelsen anvendes tre Enterprise Value multipler og en 

enkelt egenkapitalmultipel. Dette er de i praksis såvel som i lærebøgerne vidt anvendte EV/Revenue, 

EV/EBITDA, EV/EBIT og P/E.  

For kun at medtage de fuldt sammenlignelige virksomheder vurderes der både strategisk fit og finansielt 

fit. Det strategiske fit kigger på, om virksomheden er i samme branche som Opus Group og således om 
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den kan antages at have samme business risk. Det finansielle fit kigger på de oplistede punkter såsom, at 

virksomheden har samme vækstudsigter og rentabilitet.  

Der er et par problemer med at finde sammenlignelige virksomheder til Opus Group. Der er meget få 

børsnoterede virksomheder, som agerer i bilsynsbranchen. De to største konkurrenter på det svenske 

marked – Svensk Bilprovning og Besikta Bilprovning – er begge unoterede. Tilsvarende er gældende på 

det nordamerikanske marked med aktørerne Parsons og Gordon Darby, hvor det kun er Opus Group, 

SGS og Applus, som er på børsen. På det globale marked agerer tyske TÜV (Technischer 

Überwachungsverein), tyske Dekra, finske A-Katsastus og franske Bureau Veritas. Blandt disse er det 

kun Bureau Veritas, som er børsnoteret. Det andet problem er, at konkurrenterne også har andre 

forretningsområder end bilsyn, hvilket bevirker, at de ikke er 100 % sammenlignelige. Ikke desto mindre 

medtager vi dem stadig i vores analyse.  

Tallene er rekvireret fra den finansielle database i Thomson Reuters. Omsætning og EBITDA, EBIT og 

NI er forecasts baseret på mediantal fra aktieanalytikeres estimater. 

I tabellen i bilag 24 er multiplerne for de sammenlignelige virksomheder opstillet sammen med de 

finansielle karakteristika.  

 

Udvælgelsen sker ved, at vi sætter intervaller, der indikerer, hvor meget rentabiliteten og væksten må 

afvige imellem Opus Group og de udvalgte peers. Da vi ønsker at være så præcise som muligt, men 

alligevel anerkender, at ingen virksomheder er 100 % ens, sætter vi intervallerne til 3 % (+/-), hvilket 

betyder, at de sammenlignelige virksomheders marginer maksimalt må være 3 % større eller 3 % mindre 

i forhold til Opus Groups marginer samt udvise en 5 årig CAGR (compounded annual growth rate) 

nogenlunde lig den, Opus Group har baseret på vores budgettering. Hvis de opfylder disse kriterier, får 

de et "Yes" i tabellen. Det kan muligvis virke ret krævende med maksimalt 3 % forskelle, men vores 

holdning er klart, at hvis en virksomhed skal vurderes som fuldt sammenlignelig, skal den have de 

omtrent samme finansielle karakteristika.  

Den overordnede evaluering er baseret på minimum 3 gange Yes på Business Risk, Profitabilitet 

(EBITDA), Profitabilitet (EBIT), Profitabilitet (NI) og Growth.  SGS har for eksempel samme business 

risk som Opus Group og omtrent samme EBITDA-margin (0,7 procentpoint højere). Imidlertid har den 

bedre EBIT- og NI-marginer end Opus Group, hvilket giver et No i disse kategorier. Da dens 5-årige 

CAGR er på 5,3 % (og Opus Groups på 3,8 %), er den sammenlignelig på vækst. Samlet giver det 3 gange 

Yes, hvormed virksomheden samlet vurderes som sammenlignelig. 
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Tabel 27A: Multipel værdiansættelse baseret på sammenlignelige listede selskaber, (Egen tilvirkning) 

 

 

Tabel 27B: Multipel værdiansættelse baseret på sammenlignelige listede selskaber, (Egen tilvirkning) 

 

Evalueringen leder til, at vi vurderer SGS, Bureau Veritas, Intertek Group og Exova Group som 

sammenlignelige virksomheder. I bilag 27 er der en oversigt, der viser de implicitte aktiekurser ved de 

ovenstående multipler. Baseret på deres multipler synes Opus Group klart undervurderet i markedet.  

Anvendes EV/Revenue-multiplen skal prisen på en aktie ligge i intervallet SEK 7,86 og 14,11 med en 

medianværdi på 11,62 baseret på den 1-årige forward-looking multipel, som er den mest anvendelige at 

tage udgangspunkt i. Til sammenligning resulterer EV/EBITDA-multiplen i en medianværdi på SEK 

12,30, mens EV/EBIT giver SEK 6,81 og P/E SEK 8,03.  

 

Vi vil senere i kapitel 8.1.5.1 illustrere og kommentere på disse værdier i et såkaldt Football Field diagram, 

der inkluderer alle multiplerne såvel som værdiansættelsen ved kapitalværdimodeller og analytikernes 

kursmål.  

 

8.1.3.2 Comparable Precedent Transactions 

Analysen med Comparable Precedent Transactions kigger på tidligere transaktioner, hvor en virksomhed 

er blevet købt til en bestemt pris, hvorfra man kan udlede implicitte multipler baseret på dens finansielle 

præstationer (omsætning, EBITDA og EBIT) i de seneste 12 måneder op til transaktionen (LTM). 

Modsat kriterierne listet under Comparable Trading Comps fokuseres der her mere på at finde 

sammenlignelige transaktioner, som har samme karakteristika ved: 

Range (+/-) 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 3,00%

Business Risk Profitability (EBITDA) Profitability (EBIT) Profitability (NI) Profitability Capital Structure Growth Yes/No

Applus Services Yes No No Yes Yes Yes Yes No

SGS S.A. Yes Yes No No Yes No Yes Yes

Bureau Veritas SA Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes

Intertek Group Yes Yes No No Yes No Yes Yes

Exova Group Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes

Mistras Group Yes No No Yes Yes No No No

Opus Group

2015A 2016E 2017E 2015A 2016E 2017E 2015A 2016E 2017E 2015A 2016E 2017E

Applus Services - - - - - - - - - - - -

SGS S.A. 3,0x 2,8x 2,7x 14,9x 13,3x 12,6x 20,7x 17,8x 16,8x 29,3x 24,5x 22,9x

Bureau Veritas SA 2,4x 2,3x 2,3x 12,7x 12,0x 11,4x 19,1x 14,9x 14,1x 35,5x 20,8x 19,5x

Intertek Group 2,8x 2,5x 2,4x Neg. 12,7x 12,0x Neg. 16,1x 15,3x Neg. 21,1x 19,9x

Exova Group 1,9x 1,8x 1,7x 11,2x 8,8x 8,5x 19,6x 11,7x 11,1x 23,4x 13,1x 12,7x

Mistras Group - - - - - - - - - - - -

Opus Group 1,2x 1,2x 1,1x 5,7x 6,3x 5,6x 10,2x 15,1x 11,6x 12,5x 17,6x 12,7x

Gennemsnit 2,5x 2,4x 2,3x 12,9x 11,7x 11,1x 19,8x 15,1x 14,3x 29,4x 19,9x 18,8x

Median 2,6x 2,4x 2,3x 12,7x 12,3x 11,7x 19,6x 15,5x 14,7x 29,3x 21,0x 19,7x

Revenue EBITDA EBIT

Enterprise Value

P / E
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 Tid  

 Købertype (Private Equity eller strategisk køber) 

 Cash/ Stock deal 

 Business Fit (samme risiko og forretningsfokus) 

 Størrelse på virksomheden 

 

Vi har brugt deal-databaserne Zephyr og Pitchbook til at finde transaktioner de seneste 10 år. Ligesom 

Opus Group har konkurrenterne i branchen også haft en del M&A-aktivitet i årene, hvilket kunne være 

oplagt at inkludere i analysen ved at se på de transaktioners implicitte multipler. Imidlertid er der ikke 

offentliggjort de konkrete transaktionsværdier eller seneste regnskabstal på de respektive targets, hvilket 

besværliggør analysen.  Vi endte med en liste på 12 transaktioner, som vi, baseret på virksomheds- og 

aktivitetsbeskrivelserne, vurderede som sammenlignelige. Virksomheder, som laver en slags bilsyn 

(vehicle inspection) eller lignende service medtages. Vi ekskluderer i den endelige udvælgelse Opus 

Groups egne transaktioner samt virksomheder, hvis transaktionspris – og dermed størrelse – er langt 

mindre end Opus Group. Det resulterer i nedenstående output. 

 

 

Tabel 28: Tidligere transaktioner på sammenlignelige selskaber, (Egen tilvirkning) 

 

Som tabellen illustrerer, resulterer analysen i medianmultipler på 3,2x, 7,6x og 21,8x for henholdsvis 

EV/Revenue, EV/EBITDA og EV/EBIT. Dette giver implicitte aktiekurser i Opus Group på 

henholdsvis SEK 15,88, SEK 5,65 og SEK 5,84.  

 

8.1.3.3 Alternativ multipel værdiansættelsesmetode 

Det forrige afsnit viste, hvordan en multipel værdiansættelse normalt udføres, idet de fleste analytikere 

og investorer udvælger sammenlignelige virksomheder baseret på identisk branchetilhørsforhold og 

ligheder i fundamentale karakteristika såsom omsætningsvækst og marginer. Argumentet er typisk, at 

virksomheder, som opererer i den samme industri, er underlagt de samme markedsforhold og således 

mere sandsynligt vil antage de samme fundamentale værdidrivere (vækst, rentabilitet og risiko) i 

fremtiden. Trods dette deler virksomheder i samme industri typisk ikke de samme fundamentale forhold 

Target Business fit Other Reasons Comparable EV / LTM Revenue EV / LTM EBITDA EV / LTM EBIT

General de Servicios ITV Yes - Yes 2,8x na na

Midas Yes - Yes 0,9x 6,9x 18,1x

Brasher's Auto Auctions Yes - Yes 2,0x 8,3x 8,3x

WARN industries No - No - - -

SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES Yes - Yes 4,1x na 25,5x

NANHUA INSTRUMENTS Yes - Yes 5,4x na 29,3x

ANHUI XIAYANG MOTOR VEHICLE INSPECTION Yes No No - - -

Dytech Ensa No - No - - -

ENVIROTEST SYSTEMS Yes No No - - -

GRUPO ITEVELESA Yes - Yes 3,6x na na

OPUS EQUIPMENT Yes No No - - -

DREW TECHNOLOGIES Yes No No - - -

Average 3,1x 7,6x 20,3x

Median 3,2x 7,6x 21,8x
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eller udsigter, og selvom der bliver korrigeret for forskelle i forholdene, er der stadig statistiske problemer 

med metoden (Thomas Plenborg et al, 2015).   

 

Som en ekstra værdiansættelsesmetode og til at teste vores estimater har vi valgt at inddrage to tidligere 

cand.merc.FIR studerendes kandidatprojekt fra 2015 og dertilhørende artikel udgivet i Finans/Invest, 

som de har skrevet sammen med CBS-professoren Thomas Plenborg.  Den mest opdaterede version er 

deres working paper baseret på samme artikel ved navn "Stick to the fundamentals and discover your 

peers", som vi har fået lov til at låne.  I artiklen udfordrer de den gængse multipelmetode, der tager 

udgangspunkt i at udvælge peers baseret på branchetilhørsforhold. De fokuserer i artiklen i stedet på 

fundamentale karakteristika til at udvælge sammenlignelige virksomheder og tillader at inddrage 

virksomheder i helt andre brancher, så længe de er sammenlignelige på det fundamentale plan. Metoden 

har den klare fordel, at den er robust over tid, virksomhedsstørrelse, størrelsen på peer-gruppen og 

industri, og ikke mindst, at den kan anvendes til virksomheder med et lille sæt sammenlignelige 

virksomheder eller som en såkaldt "second opinion". 

 

Vi benytter samme fremgangsmåde som artiklen og starter med at inddrage et investeringsunivers på 

2.500 selskaber i Europa og Nordamerika. Selskaberne bliver udtrukket igennem Factset, hvor vi 

anvender deres rensede nøgletal. Selskaberne rangeres dernæst ved at anvende SARD-metoden5, som 

rangerer hvert selskab i henhold til de i analysen udvalgte variable, som er markedsværdi (MCap), 

egenkapitalforrentning (ROE), nettorentebærende gæld over EBITDA (NIBD/EBITDA) og vækst i 

indtjening per aktie (EPS CAGR). Vi definerer en virksomheds peer-gruppe som virksomheder, der har 

den laveste SARD blandt variablene.  

 

I vores undersøgelse finder vi 10 sammenlignelige selskaber, og dette tal skulle også være optimalt til at 

sammenligne selskaber (Cooper & Cordeiro, 2008). Resultatet kan ses herunder. 

 

                                                           
5 Sum of absolute rank differences 
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Tabel 29: Alternativ multipel værdiansættelsesmetode, (Egen tilvirkning) 

 

Som det kan aflæses i tabellen, har vi fundet frem til 10 sammenlignelige selskaber, som matcher Opus 

Group på vækst, rentabilitet og risiko. Der kan endvidere ses, at selskaberne agerer i en helt anden 

branche end Opus Group. Tages en gennemsnitlig P/E, giver dette en pris på Opus Group på SEK 5,5, 

som svarer til et potentiale på 39 %. Anvendes en forward- P/E (P/E NTM – next twelve months), 

indikerer det, at aktien skal handles til en pris på SEK 4,0, som svarer til et potentiale på 1 %.  

 

Da analysen har været baseret på konsensustal, laver vi denne analyse igen, men inkluderer i stedet vores 

egne budgetforudsætninger sosom EPS+1, EPS+2 og vækst i EPS. Dette giver os nye sammenlignelige 

selskaber og nye estimater.  

 

 

Tabel 30: Alternativ multipel værdiansættelsesmetode med egne budgetforudsætninger, (Egen tilvirkning) 

 

Ticker Virksomhed Industri Mcap ROE NIBD/ EBITDA EPS CAGR P/E P/E NTM

MCS-US Marcus Corporation Hotels/Resorts/Cruiselines 316,9 7,4 2,4 0,2 21,89 17,05

AFAM-US Almost Family, Inc. Medical/Nursing Services 336,5 7,9 2,8 0,2 18,08 13,19

RECI.B-SE Recipharm AB Class B Pharmaceuticals: Other 605,4 7,9 3,0 0,3 32,52 24,12

CCC-SE Cavotec SA Industrial Machinery 204,1 4,4 2,4 0,4 32,89 23,77

LIAB-SE Lindab International AB Building Products 554,3 8,8 2,9 0,2 16,30 13,22

PMC-US PharMerica Corporation Medical/Nursing Services 591,5 7,0 3,0 0,4 19,29 10,96

MUNK1S-SE Munksjo Oyj Pulp & Paper 494,3 5,6 3,0 0,4 21,80 12,03

CENTA-US Central Garden & Pet Company Class A Consumer Sundries 705,4 5,9 3,0 0,4 25,81 15,34

BUFAB-SE Bufab Holding AB Wholesale Distributors 226,9 10,6 4,5 0,2 16,82 11,82

BGG-US Briggs & Stratton Corporation Tools & Hardw are 901,0 8,1 2,0 0,3 23,69 16,98

OPUS-SE Opus Group AB Electronic Equipment/Instruments 142,2 7,4 2,6 0,3 18,96 18,01

Gennemsnit 493,6 7,4 2,9 0,3 22,91 15,85

Opus Group EPS 0,24 0,25

Implicit pris 5,50 4,00

Nuværende pris 3,96 3,96

Implicit potentiale 39% 1%

Ticker Virksomhed Industri Mcap 0 NIBD/ EBITDA EPS CAGR P/E P/E NTM

AMSC-NO American Shipping Company ASA Trucks/Construction/Farm Machinery 176,1 6,2 8,2 0,7 14,20 9,75

SSO-NO Scatec Solar ASA Alternative Pow er Generation 391,6 9,4 5,6 0,8 54,86 32,64

NEWA.B-SE New  Wave Group AB Class B Apparel/Footw ear 174,7 5,8 7,3 0,4 16,02 10,30

MHO-US M/I Homes, Inc. Homebuilding 395,6 9,0 5,0 0,4 10,83 8,35

NTS-NO NTS ASA Marine Shipping 79,4 10,9 8,2 0,3 20,81 14,98

BELE-SE Beijer Electronics AB Computer Peripherals 104,8 4,4 4,7 1,0 40,28 21,06

GES-DK Greentech Energy Systems A/S Alternative Pow er Generation 88,8 2,2 5,5 1,5 83,11 15,60

GPI-US Group 1 Automotive, Inc. Specialty Stores 1.155,9 9,6 6,8 0,4 14,36 7,66

NAS-NO Norw egian Air Shuttle ASA Airlines 1.202,8 10,2 8,8 1,4 46,13 11,11

BUFAB-SE Bufab Holding AB Wholesale Distributors 226,9 10,6 4,5 0,2 16,82 11,82

OPUS-SE Opus Group AB Electronic Equipment/Instruments 142,2 8,5 8,8 0,7 18,96 11,54

Gennemsnit 399,7 7,8 6,5 0,7 31,74 14,33

Opus Group EPS 0,23 0,38

Implicit pris 7,35 5,49

Nuværende pris 3,96 3,96

Implicit potentiale 86% 39%
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Som tabellen viser, resulterer analysen i højere estimater og indikerer en upside i aktiekursen på mellem 

39 % og 86 %. 

 

Ulemper ved metoden i forhold til Opus Group: 

Som kurspotentialet indikerer, givet metoden lavere estimater, end de mere gængse og anvendte 

værdiansættelsesmetoder som DCF, EVA, APV og de almindelige multipelmetoder (Comparable 

Trading Comps og Comparable Precedent Transactions). 

Dette skyldes blandt andet, at metoden har den ulempe, at den ikke er videre anvendelig på alle slags 

virksomheder, idet den ikke tager højde for virksomheder med udsigt til en såkaldt "hockey-stav"-

indtjening (dvs. stor stigning i indtjening (EBITDA, EBIT og nettoresultat) og rentabilitet), hvilket den 

også har fået kritik for, da den blev præsenteret for aktieanalytikere under en præsentation på 

Copenhagen Business School i januar 2016. Dette skyldes, at metoden fokuserer rentabilitetsmålet på 

ROE og EPS i det seneste regnskabsår og to år frem (2015A, 2016E og 2017E), hvilket ikke er en lang 

tidsperiode. Vi vil samtidig argumentere, at EPS ikke er det bedste rentabilitetsmål på en virksomhed som 

Opus Group, da det vil undervurdere virksomheden, i og med vi budgetterer med en klar forbedring i 

rentabiliteten i budgetperioden, hvilket de implicitte afkastningsgrader i budgetkontrollen viste. Vi mener 

i stedet, et rentabilitetsmål og en multipel baseret på EBITDA vil være mere repræsentativ grundet de 

ikke-normaliserede niveauer, der er i Opus Groups tal i nuværende tilstand.  

Hvis man sammenligner metoden og baserer ROE og EPS på vores egne budgetforudsætninger og ikke 

på konsensusestimater, vil man til sammenligning på de to metoder ende ud med en forskel i 

kursestimaterne på SEK 1,85 og 1,49, som det også kan ses i tabel 25 og 26.  

 

8.1.4 Present Value of Future Stock Price 

Denne analyse er ment som en illustrativ og ekstra analyse, som kan anvendes i situationer, hvor ledelsen 

eller aktionærerne i target-virksomheden har et relativt urealistisk syn på, hvad buddet per aktie skal være, 

og som konsekvens kræver en høj opkøbspræmie sammenlignet med den nuværende aktiekurs med 

begrundelsen "om to år er alt bedre".  Beskrivelser til metoden og det anvendte input i beregningerne er 

vedlagt i bilag 26.   

Metoden estimerer de implicitte aktiekurser baseret på EPS-estimater og en konstant P/E-multipel. Hvis 

de implicitte aktiekurser ikke er højere end det eventuelle bud, kan buddet karakteriseres som et bedre 

alternativ for aktionærerne set fra et finansielt synspunkt.  

Bilag 26 viser resultaterne. Prisen per aktie er gennemsnitligt SEK 4,59 med en medianværdi på SEK 

4,67, hvilket således kan anvendes til at vurdere det samlede "bid premium", da det sætter et loft for, 

hvilket kursniveau aktionærerne bør tage udgangspunkt i ved et eventuelt bud på Opus Group. Anvendes 
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median-multiplen for sammenlignelige virksomheder, er prisen i gennemsnit SEK 9,31 og medianen SEK 

9,46. 

 

8.1.5 Football Field 

Da det altid giver et godt overblik at visualisere resultater, vil vi illustrere værdiestimaterne og 

intervallerne, som hver metode giver, i henholdsvis et diagram og i en oversigt over implicitte multipler 

og aktiekurser.  

 

8.1.5.1 Football Field illustreret i et diagram 

For at visualisere vores værdiestimater fra de forskellige værdiansættelsesmetoder er der herunder vist et 

diagram, som inkluderer henholdsvis DCF-modellens estimater baseret på den konstante 

kapitalomkostning konstant (WACC på 7,69 %), med +/- 2 % ændringer i WACC, EBITDA-margin, 

omsætningsvækst og vækst i terminalperioden, multiplerne fra de tre multipel værdiansættelsesmetoder 

samt kursmålene fra aktieanalytikerne, der dækker Opus Groups aktie. 

Diagrammet er bygget op ved at inkludere minimum, 25ende fraktil, medianen, 75ende fraktil og 

maksimum i hver metode, mens aktiekursen kan ses i bunden. 

 

 

Figur 15: Football Field, (Egen tilvirkning) 

 

Hver værdiansættelsesmetode og multipel fortæller hver sin historie om Opus Groups prissætning. 

Revenue-multiplerne antyder, at aktiekursen skal være omkring 11-12 SEK. Multiplerne baseret på 
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EBITDA giver omtrent samme værdiinterval, mens EV/EBIT- og P/E-multiplerne er mere i den lavere 

ende. De indikerer en aktiekurs på omkring 7-8 SEK med LTM-multiplerne som klare outliers. Forward-

multipler er generelt at foretrække, og 2015 var præstationsmæssigt også et meget dårligt år i Opus Group, 

hvilket forklarer de lave intervaller her. 

 

Hvilke multiple, man vurderer er mest meningsfulde, kommer an på mange ting. Det er forskelligt fra 

branche til branche, hvilket stadie virksomheden er i (en nystartet virksomhed handles for eksempel typisk 

til høje EV/Revenue-multipler, da indtjeningsniveauet ikke er normaliseret) og en række 

virksomhedsspecifikke faktorer. Vi vil mene, at EV/EBITDA er den mest retvisende her, da Opus Group 

har høje afskrivninger og er relativt gearet. 

Problemet med P/E er, at virksomhederne i branchen kan have engangsomkostninger, forskellige 

afskrivningsniveauer samt forskellig kapitalstruktur, hvilket påvirker P/E-multiplerne. Man kan også 

anvende Revenue-multipler, men vi foretrækker ikke at anvende disse som primære multipler, da de ikke 

reflekterer virksomhedens omkostningsstruktur, og Opus Group har et ganske retvisende 

indtjeningsniveau og således godt kan anskues på EBITDA-multipler. 

 

Precedent transactions antyder baseret på EV/EBITDA og EV/EBIT, at Opus Group skal handles til ca. 

5-6 SEK, mens EV/Revenue indikerer langt mere ekstreme værdier. Normalt vil precedent transactions 

multipler ligge højere end public comps, da de typisk indeholder en opkøbspræmie. Da vores datasæt dog 

ikke inkluderer så mange direkte konkurrenters transaktioner (som vil være de mest retvisende), og der 

derudover ikke er offentliggjort oplysninger om LTM EBITDA og EBIT på alle transaktioner, er 

datasættet ikke helt optimalt. 

 

Med hensyn til DCF-modellen er den alene baseret på vores egne budgetforudsætninger og estimater på 

omsætning, EBITDA-margin, kapitalomkostninger med mere. Dette bevirker, at vi vil basere vores 

vurdering mere på DCF og EBITDA- og EBIT-multiplerne grundet Opus Groups omkostningsstruktur 

og gearing og mindst på precedent transactions. Desuden er vores DCF underbygget med en 

dybdegående underliggende analyse, som vi således mener giver de mest troværdige estimater. Multipler 

har dog den fordel, at de reflekterer alle investorers meninger om aktiekurserne, og som analytikerne, der 

følger Opus Group på børsen, vurderer, er der en vis upside i aktien, men lidt lavere, end vi vurderer. De 

ser kursmålet til at være mellem SEK 5,20 og 9,50. 

Det skal bemærkes, at kapitalomkostningerne i vores kapitalværdimodeller er lavere end 

aktieanalytikernes, som bruger en WACC i deres modeller på ca. 9-10 %. Deres udregning er typisk 

baseret på interne modeller. Vi vil trods dette argumentere, at vores estimat på WACC er underbygget 

teoretisk og således ikke kræver korrektion. Som de senere følsomhedsanalyser viser, vil en WACC på 



   
 
 

 98 

9,67 % resultere i en implicit aktiekurs på SEK 7,82, hvilket således ikke ændrer på vores overordnede 

vurdering vedrørende potentialet. 

 

Ligegyldig hvilken metode vi ser på, viser diagrammet ikke desto mindre, at Opus Group handles til 

nogle multipler og værdier, som generelt er lavere end dens peers, og hvad kursen bør være, og dette 

synes at indikere, at Opus Group er undervurderet i markedet. 

 

8.1.5.2 Football Field med implicitte multipler 

Da Football Field diagrammet kun illustrerer de implicitte aktiekurser, men ikke begrunder, hvad 

værdiintervallerne mere konkret betyder relativt til hinanden og andre virksomheder, inkluderer vi også 

en oversigt, der illustrerer de implicitte multipler og intervallet ved hver metode. Inputtet til 

udregningerne kan findes i bilag 27. 

 

 

Tabel 31: Implicitte multipler i Football Field, (Egen tilvirkning) 

 

Som det ses, indikerer analysen, at Opus Group skal koste imellem SEK 5,09 og SEK 10,96 baseret på 

medianen på metoderne, hvortil man kan se, hvad dette svarer til i et interval med implicitte multipler. 

Gennemsnitstal resulterer i et interval på SEK 5,32 til 11,93. Dette indikerer endnu en gang, at Opus 

synes undervurderet i markedet. Selv den laveste kursværdi i intervallet viser et potentiale på 28,6 % i 

kursen, mens præmien er hele 176,7 % til den nuværende aktiekurs på SEK 3,96 ved den øvre kursværdi. 

Værdiansættelsesmetode

Discounted Cash Flow

LTM 1,79x - 3,73x 9,66x - 20,16x 27,05x - 56,44x 33,77x - 81,99x

2016E 1,76x - 3,67x 8,60x - 17,95x 17,16x - 35,81x 20,43x - 49,61x

2017E 1,69x - 3,53x 8,27x - 17,26x 15,71x - 32,77x 18,94x - 45,98x

Comparable Company Analysis

LTM 1,29x - 2,58x 6,99x - 13,97x 19,58x - 39,12x 21,53x - 53,58x

2016E 1,27x - 2,54x 6,23x - 12,44x 12,43x - 24,82x 13,02x - 32,42x

2017E 1,22x - 2,45x 5,99x - 11,96x 11,37x - 22,72x 12,07x - 30,05x

Comparable Precedent Transactions Analysis

LTM 1,41x - 3,23x 7,61x - 17,49x 21,32x - 48,98x 24,38x - 69,75x

2016E 1,39x - 3,19x 6,78x - 15,58x 13,53x - 31,08x 14,75x - 42,20x

2017E 1,33x - 3,06x 6,52x - 14,98x 12,38x - 28,44x 13,67x - 39,12x

Alternativ Multipelmetode

LTM 1,05x - 1,31x 5,67x - 7,06x 15,89x - 19,78x 15,46x - 21,85x

2016E 1,03x - 1,29x 5,05x - 6,29x 10,08x - 12,55x 9,36x - 13,22x

2017E 0,99x - 1,24x 4,86x - 6,05x 9,23x - 11,49x 8,67x - 12,25x

PV Future Stock Price

LTM 1,24x - 2,07x 6,69x - 11,20x 18,74x - 31,35x 20,14x - 40,83x

2016E 1,22x - 2,04x 5,96x - 9,97x 11,89x - 19,89x 12,19x - 24,70x

2017E 1,17x - 1,96x 5,73x - 9,59x 10,88x - 18,20x 11,30x - 22,90x

Aktieanalytikeres kursmål

LTM 1,33x - 2,08x 7,19x - 11,23x 20,14x - 31,46x 22,45x - 41,01x

2016E 1,31x - 2,05x 6,41x - 10,01x 12,78x - 19,96x 13,58x - 24,81x

2017E 1,26x - 1,97x 6,16x - 9,62x 11,70x - 18,27x 12,59x - 23,00x

Target Enterprise Value (median)

LTM 1,31x - 2,33x 7,09x - 12,60x 19,86x - 35,29x 21,99x - 47,29x

2016E 1,29x - 2,30x 6,32x - 11,22x 12,60x - 22,39x 13,30x - 28,61x

2017E 1,24x - 2,21x 6,08x - 10,79x 11,53x - 20,49x 12,33x - 26,52x

Target Enterprise Value 2.164,71 - 3.845,81 Gennemsnit 5,32 - 11,93

NRBG 704,06 704,06 Median 5,09 - 10,96

Implicit Equity Value 1.460,65 - 3.141,75

Implicit værdi per aktie 5,09 - 10,96

Præmie til nuværende aktiekurs (3,96) 28,6% 176,7%

5,061.731,39 - 2.155,41 1.027,33 -

Enterprise Equity Implicit værdi Enterprise Value

2.243,566.150,91-2.947,62

3.559,252.134,18 - 4.263,31

EBIT P/EValue Interval Value Interval per aktie Revenue EBITDA

- 16,16

9,46

1.430,12 - 4,99 -

4.633,91

12,41

5,65

-2.712,31 4,67

1.451,35 3,58 -

2.042,27 - 3.416,37 1.338,21 -

2.195,23 - 3.428,31 1.491,17 - 2.724,25 5,20

-

-

10,963.141,75 5,09

9,50

2.164,71 - 3.845,81 1.460,65 -

18,99-7,825.446,85-

2.323,49 - 5.337,97 1.619,43 -
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8.1.6 Følsomhedsanalyse 

Som sidste led i værdiansættelsesdelen vil vi lave en følsomhedsanalyse, som undersøger aktiekursens 

følsomhed ved ændringer i fire parametre: omsætningsvæksten i budgetperioden, EBITDA-marginen i 

budgetperioden såvel som terminalperioden, konstant WACC og vækstraten i terminalperioden. 

Følsomhedsanalysen er et meget interessant aspekt, idet små ændringer i parametrene vil påvirke vores 

estimat på værdien markant. Desuden har værdiansættelsen en del estimater og antagelser bag sig – både 

relateret til de finansielle værdidrivere i budgetteringen men ikke mindst også i delkomponenterne i 

WACC.  

Vi har med udgangspunkt i de fire parametre konstrueret fem datatabeller, som kan ses i bilag 21. Tabel 

1 viser ændringer i omsætningsvæksten i budgetperioden kombineret med ændringer i EBITDA-

marginen. Tabel 3 og 4 tager udgangspunkt i ændringer i WACC kombineret med henholdsvis ændringer 

i EBITDA-marginen og vækstraten i terminalperioden, mens tabel 5 kombinerer ændringer i vækstraten 

i terminalperioden med ændringer i EBITDA-marginen. Der kunne sagtens inkluderes flere parametre 

eller laves flere kombinationer, men vi vurderer de fem tabeller som tilstrækkelige til analysen.  

Det skal bemærkes i tabellerne, at vi med omsætningsvæksten i budgetperioden og EBITDA-marginen 

ser på følsomheden ved at ændre parameteren 1 procentpoint hvert år, hvorfor udgangspunktet i 

datatabellerne er 0 % ved begge.  Omsætningsvæksten er eksempelvis 1,5 % i 2016E og 4,0 % i 2017E, 

og med 1 procentpoint ændring i vores følsomhedsanalyse vil det altså vise, hvad aktiekursen ville blive, 

hvis omsætningsvæksten var 2,5 % i 2016E og 5,0 % i 2017E.  

Baseret på datatabellerne kan ændringerne i omsætningsvæksten, EBITDA-marginen med mere og 

påvirkningen på den estimerede aktiekurs (SEK 11,48 ved statisk WACC) i Opus Group illustreres i 

nedenstående diagram. 

 

 

Figur 16: Følsomhedsanalyse på aktiekursen i Opus Group (Egen tilvirkning) 

 

Som det overordnet kan ses, har antagelserne og skønnene omkring omsætningsvæksten i 

budgetperioden, EBITDA-marginen, WACC og vækstraten i terminalperioden en væsentlig indvirkning 
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på den estimerede aktiekurs og dermed på, hvad vi konkluderer, at en kapitalfond maksimalt vil betale. 

Udgangspunktet i vores værdiansættelse var en konstant WACC på 7,69 % og en vækstrate i 

terminalperioden på 2 %. 

Fastholdes eksempelvis EBITDA-marginen på nuværende niveauer i budgetteringen, viser diagrammet 

såvel som tabel 1 og 3, at aktiekursen svinger mellem 8,30 SEK og 16,29 SEK ved en ændring i 

omsætningsvæksten mellem -5 og 5 procentpoint, og 7,82 SEK og 18,99 SEK ved en WACC mellem 

5,69 % og 9,69 %, hvilket viser, at blot mindre ændringer i vækst- og kapitalomkostningsestimaterne vil 

have en stor påvirkning på værdiansættelsesestimatet.  

Diagrammet og tabellerne viser også, at aktiekursen i Opus Group er mest følsom over for ændringer i 

WACC, idet svingningerne er størst ved ændringer i denne parameter i forhold til de andre. Aktiekursen 

har endvidere højere følsomhed ved ændring i vækstraten i terminalperioden end ændringer i EBITDA-

marginen.  

 

Som datatabellerne endvidere viser, vil aktiekursen, alt andet lige, selv med et meget konservativt og 

pessimistisk syn på værdidriverne med 5 procentpoint mindre omsætningsvækst hvert år og 4 % mindre 

EBITDA-margin i budgetperioden stadig have et potentiale, idet den implicitte aktiekurs med disse 

forudsætninger er SEK 6,06 sammenlignet med den nuværende kurs på SEK 3,96. Hvis vi kører med 5 

procentpoint mindre omsætningsvækst hvert år i budgetperioden og en WACC på 9,69 %, vil aktiekursen 

estimeres til SEK 5,91, hvilket er ca. 50 % mere end den nuværende aktiekurs.  

Disse perspektiver underbygger vores tese om, at Opus Group synes undervurderet i markedet.  

 

8.2 Historiske præmier ved LBO-transaktioner 

Da vi har estimeret, hvad Opus Group er værd på stand-alone basis og derved, hvad kapitalfonden 

maksimalt vil betale, vil vi nu undersøge, hvilken implicit opkøbspræmie tidligere transaktioner er blevet 

handlet til. 

I figur 17 har vi analyseret på datasættet "Mergermarket", som også kan ses i bilag 39. Datasættet 

indeholder 300 LBO-transaktioner i perioden 2006-2016.   

 

Figur 17: Regression på LBO transaktioner, (Egen tilvirkning) 
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Som figuren viser, spænder præmierne på mellem -36% og 203%. Den gennemsnitlige præmie er på 33,43 

% . Ved at isolere datasættet til kun at involvere de seneste to år, har præmien været på 30,49%. Hvis vi 

skulle anvende den gennemsnitlige præmie på Opus Group, vil det med denne præmie resultere i en 

transaktionspris på 5,28 per aktie.  

 

Denne metode repræsenterer imidlertid nogle problematikker. Som vi har argumenteret i 

værdiansættelsen, virker Opus Group undervurderet i markedet. Det er vi muligvis ikke de eneste, der 

synes – aktionærerne holder netop aktien, hvis de mener, der er et kurspotentiale i den. Ledelsen har også 

aktier i Opus Group og synes måske heller ikke, den er prissat, som det langsigtede potentiale implicerer. 

At vi som rådgiver for en kapitalfond ser et stærkt køb i Opus Group gør således ikke, at det er let eller 

måske endda muligt at overtale aktionærerne til at sælge til en præmie på 33,43 %. Der er mange 

aktionærer med en anden holdning til aktiekursen end den nuværende, og det er i sagens natur svært for 

de fleste at acceptere, at ens aktie nu er i så lave kursniveauer, når aktien for år tilbage handlede til helt 

andre kurser. 

Som kensekvens undersøger vi kursen de seneste to år baseret på gennemsnitsværdier og maksimale 

værdier (1 year high og 2 year high).  

 

 

Tabel 32: Implicitte opkøbspræmier, (Egen tilvirkning) 

 

Som tabellen viser, giver de tidligere kursniveauer helt andre implicitte opkøbspræmier, og det virker 

sandsynligt, at vi i vores model skal antage en højere præmie end det gennemsnitlige niveau på tidligere 

LBO-transaktioner.  

 

9.0 Gældskonstruktion  

Dette kapitel fastlægger, hvordan vi vil konstruere gældsstrukturen, som dækker over finansieringstype 

og gearingen, som skal anvendes ved en LBO på Opus Group. Derudover vil vi kigge på den historiske 

gældsætning på LBO-transaktioner baseret på en markedsundersøgelse på lånemarkedet i Europa. 

 

Aktiekurser og implicitte opkøbspræmier

Dato Kurs Implicit opkøbspræmie

Aktiekurs nu (3,96) med opkøbspræmie 13-maj-16 5,28 33,43%

Aktiekurs 1y high 20-maj-15 9,90 150,00%

Aktiekurs 2015 gennemsnit 2015 7,51 89,60%

Aktie kurs 2y high 22-maj-14 14,80 273,74%

Aktie kurs 2014 gennemsnit 2014 12,25 209,45%
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9.1 Historiske Gæld til EBITDA-multipler på LBO-transaktioner  

For at måle størrelsen på gæld i forhold til gearingen på selskabet, er det mest anvendte nøgletal at kigge 

på gæld i forhold til EBITDA. Det skyldes den stærke konverteringsrate, som EBITDA har i forhold til 

pengestrømmene, og herunder hvor hurtigt gælden kan nedbringes. 

 

Figur 18 viser den gennemsnitlige udvikling i Gæld/EBITDA-multipler ved tidligere LBO transaktioner 

opdelt på størrelsen på virksomhederne. 

 

 

Figur 18: Historiske Gæld/EBITDA-multipler, kilde: William Blair – Investment Banking, Q1-2016, (Egen tilvirkning) 

 

Som figur 18 viser, ligger multiplerne på mellem 4.3x og 5.8x gennem perioden. Siden 2014, har 

multiplen for mellemstore selskaber ligget på et niveau på mellem 5,0x og 5,3x EBITDA. Vi vurderer, at 

trenden de seneste to år og i Q1-2016 fortsætter, og at gæld i forhold til EBITDA kan optages på mellem 

5,0x og 5,4x eller med et gennemsnit på 5,2x for mellemstore selskaber. Opus Group er grundet sin 

størrelse et selskab, som vil kategoriseres som et mellemstort selskab, og det handles også på Nasdaq 

OMX Stockholm Mid Cap.  

Investeringsbankens undersøgelse indikerer, at Opus Group kan opnå en gældoptagelse på ca. 5,2x 

EBITDA. Som vi illustrerede under den langsigtede likviditetsrisiko i regnskabsanalysen i afsnit 5.5.2, er 

Gæld/EBITDA-multiplen i 2015 på 3,5x, og likviditetsanalysen indikerede, at Opus Groups 

likviditetsrisiko er relativ lille. Vi vurderer således, at en gældsoptagelse lig det nuværende niveau på 5,0x 

EBITDA synes rimeligt. Vi vil i de næste par afsnit undersøge nærmere om lånemarkedet og 

gældskonstruktionen, som skal udføres på Opus Group.    
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9.2 Empirisk undersøgelse på lånemarkedet i Europa  

Formålet med afsnittet er at undersøge, hvordan lånemarkedet opfører sig på nuværende tidspunkt, og 

hvor markedsaktørerne forventer, at det bærer hen. Afsnittet vil tage udgangspunkt i rapporten kaldet 

"European Acquisition Finance Debt Report", som er en rapport, der har undersøgt det europæiske 

marked for, hvordan selskaber finansierer gæld, hvilke lånevilkår der gennemsnitligt har været samt 

fremtidsudsigterne herpå. Undersøgelsen bygger på viden fra prominente navne fra store internationale 

selskaber såsom Barclays Bank, Alcentra og CVC Credit Partners. 

 

Figur 19: Seniorlån A og B og renter herpå. Kilde: William Blair – Investment Banking, 2015, (Egen tilvirkning) 

 

Som vist i figur 19, peger de fleste respondenter på, at de forventer en rente på henholdsvis senior A og 

senior B lån til at være mellem 3,5% til 3,75% og på mellem 4% til 4,25%. Resultaterne er ikke 

overraskende og giver i sig selv god mening, når det lave rentemiljø tages i betragtning.  

 

Figur 20 viser respondenternes svar på, hvordan de mener, at markedet fordeler sig på de forskellige 

lånetyper, og hvad det svarer til i Gæld/EBITDA-multipel:  

 

Figur 20: Fordeling på lånetyper. Kilde: William Blair – Investment Banking, 2015, (Egen tilvirkning) 

 

Figur 20 viser, at fordelingen på lånetyper er relativt spredt, og viser, at jo mere diversificerede lånene er, 

desto mere kan der optages i lån. Ved kun at optage seniorlån vil virksomheden kunne hæve en lånesum 
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på 3,6x EBITDA, hvorimod virksomheden vil kunne hæve lånet op til 7,3x EBITDA, hvis de 

kombinerede senior- og mezzaninlån. 

 

9.3 Gældskonstruering  

Dette afsnit vil gennemgå de mekanismer, som er essentielle i en Leveraged Buyout. Man kan 

argumentere, at mekanismerne er relativt komplicerede, da der ikke kan kommes med et entydigt svar 

på, hvor meget en kapitalfond vil kunne låne til. Afsnittet søger at belyse, hvordan LBO-konstruktionen 

skal være i Opus Group ved at kigge på gearingen og lånetyperne. 

 

9.3.1 Gearing 

For at bestemme gearingen på Opus Group vil vi tage udgangspunkt i markedsdataene fra William Blair 

– Investment Banking og den finansielle risiko analyseret i regnskabsanalysen. Vi så, at markedet 

gennemsnitligt låner ud til en EBITDA multipel på 5,2x for mellemstore selskaber, og at der på det 

svenske markedet har været lånt ud til en multipel på mellem 5x – 5,5x de seneste år. Vi så endvidere, at 

Opus Group har en relativt lav likviditetsrisiko og har en Gæld/EBITDA-multipel på 3,5x. Vi antager 

dermed, at Opus Group vil kunne øge sin multipel til 5x EBITDA. Det giver en samlet lånesum på TSEK 

1.525.830 baseret på den korrigerede EBITDA i 2015 på TSEK 305.166 i den analytiske 

resultatopgørelse. Vi vil nu se på, hvordan finansieringen skal fordeles på forskellige lånetyper, og 

hvordan vilkårene bliver.  

 

9.3.2 Gældstyper 

Da vi nu har vurderet gearingspotentialet, vil vi sammensætte gældstyperne, der skal anvendes i LBO-

transaktionen. Vi har beskrevet gældstyperne teoretisk i teoridelen i specialet, hvori det fremgik, at der er 

visse gældstyper, som tager sikkerhed i virksomhedens aktiver, mens andre lån optages uden sikring. De 

lån, som tager udgangspunkt i sikkerhed i aktiver, er de lån, som har den laveste rente. Dette er Senior 

lån A og Senior lån B. For at vurdere, hvor meget gæld som kan optages i forhold til den samlede 

aktivbase i Opus Group, anvender vi likvidationsmetoden, som værdiansætter, hvad et aktiv er værd ved 

en selskabslikvidering.  

 

Vi anvender her de bogførte værdier på aktiv- og passivsiden. Disse repræsenterer imidlertid ikke 

nødvendigvis de sande værdier ved et salg, da der kan være aktiver, som kan være svære at sælge – enten 

fordi de er specifikke til virksomheden eller nichepræget. Dette vil med andre ord betyde, at aktivernes 

værdier bliver mindre end den bogførte værdi. Vi vælger at anvende (Plenborg & Petersen 2008) 

indikative guideline til, hvor realiserbar aktiverne på balancen er, og hvilken realisationsværdi der typisk 

antages til hver balancepost. 
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Tabel 33 viser, hvor meget lånefinansiering som kan sikres i selskabets aktiver til at kunne optage senior 

A og B lån, idet de kræver sikkerhed i aktiver. 

 

 

Tabel 33: Sikring i aktiver til lån baseret på likvidationsmodellen, (Egen tilvirkning)  

 

Beregningen i tabellen viser, at Opus Groups aktiver vil kunne realiseres til TSEK 1.247.855,6. 

Fratrækkes passiverne, opnås en realiserbar aktivbase på TSEK 467.379,6. Dette er den værdi, der kan 

anvendes til at sikre lån i senior A og senior B lånene. De resterende aktiver kan således ikke stilles som 

sikkerhed, og vi antager som konsekvens, at den resterende fremmedkapital skal hentes i obligationslån 

og mezzaninkapital.  

Den samlede lånesum blev bestemt til TSEK 1.525.830, hvor der kunne sikres TSEK 467.378,6 i aktiver 

allokeret til senior A/B lån, hvilket svarer til en andel på 30,6 %. De resterende 69,4 % skal hentes uden 

sikring i aktivbasen. Foruden at se på andelene til hvert lån skal vi også estimere de sandsynlige 

rentesatser til hver lånetype. 

 

Som den empiriske undersøgelse på lånemarkedet viste, svarede respondenterne, at senior A lån typisk 

er mellem 3,5 % - 3,75 % og senior B lån mellem 4 % - 4,25 %. Gennemsnittet for senior A er en rente på 

3,7 %, mens det er 4,1 % for senior B. Da Opus Group historisk har betalt ca. 6-7 % i låneomkostninger 

ved en lavere gearing, end hvad vi i modellen antager, vælger vi at tillægge 1,5 % til den gennemsnitlige 

rente på senior A og B lån, så vi kommer mere op i disse niveauer. Dette giver en lånerente til Opus 

Group på senior A lån på 5,2% og senior B på 5,6%. Fordelingen vil blive antaget som en ligelig fordeling. 

I følsomhedsanalysen vil der blive testet på disse to antagelser, hvor påvirkningen på den samlede IRR 

på investeringen estimeres ved scenarier, hvor fordelingen ikke var lige fordelt samt hvis renten havde 

været højere eller lavere end vores antagelser. 

Opgørelse over Opus Groups lånemulighederbaseret på likvidationsmodellen 

Aktiver: Bogført værdi (TSEK)

Immaterielle aktiver 100% 1.250.183,0 10% 125.018,3

Materielle aktiver 100% 739.118,0 78% 576.512,0

Finansielle anlægsaktiver 100% 13.524,0 0% 0,0

Varelager 100% 81.016,0 80% 64.812,8

Tilgodehavende 100% 261.975,0 86% 225.298,5

Likvider og værdipapirer 100% 256.214,0 100% 256.214,0

Udvalgte aktiver i alt: 2.602.030,0 1.247.855,6

Passiver: Bogført værdi (TSEK)

Driftsgæld 100% 780.477,0 100% 780.477,0

Udvalgte passiver i alt: 780.477,0 780.477,0

Lånemulighed i aktiver: (aktiver - passiver) 467.378,6

Realisationsværdi

Realisationsværdi
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De resterende 69,4 % skal hentes i lån uden sikring i aktivbasen. Det er behæftet med stor usikkerhed at 

komme med et bud på, hvordan en køber vil konstruere sådan en overtagelse. Vi vælger benytte Opus 

Groups nuværende obligationslån (high yield-bonds) som et benchmark. De har en lånerente på 6,5 % 

(Opus Group 2015: note 15). Vi ser det dog ikke som videre sandsynligt, at Opus Group kan bibeholde 

denne rente, når selskabet bliver mere gearet. Vores vurdering er, at der skal tillægges en risikopræmie til 

den nuværende obligationsrente, hvilket vi antager er på 0,5 %, da obligationsrenten allerede er på et 

niveau over gennemsnittet i den empiriske undersøgelse. Obligationsrente estimeres således til 7,0 %. 

Historisk har obligationslånet haft en vægt på ca. 30 % i LBO-transaktioner (Macabacus). Vi vurderer 

imidlertid, at det er mere sandsynligt med en andel på 50 %, da Opus Group tidligere har finansieret sig 

igennem obligationslån, og denne andel er baseret på transaktioner med langt større andel seniorlån. 

 

For at optage lån til den resterende gæld (19,4 %) vurderes der, at det skal hentes som mezzanin kapital, 

som er det lån, der placerer sig sidst i låne hierarkiet (Rosenbaum og Pearl: 219). Den gennemsnitlige 

rente på disse lån er 9,2 % (DLA 2015B). Derudover bliver der oprettet en revolver, som svarer til en 

kassekredit, hvis der i enkelte år ikke er tilstrækkelig med pengestrømme til at afdrage på lånene. Renten 

på kassekreditten vurderes til at være 9,5 %.  

 

Nedenstående tabel opsummerer, hvordan lånene, som bliver anvendt i vores LBO-model, bliver 

konstrueret. 

 

 

Tabel 34: Lånekonstruktion, (Egen tilvirkning) 

 

10.0 Leveraged Buyout på Opus Group  

Formålet med dette kapitel er at estimere den leveraged buyout-pris, som en kapitalfond vil betale for at 

købe Opus Group, hvilket bestemmes igennem selvsamme APV-model, som vi anvendte i 

værdiansættelsen. Desuden vil vi forklare LBO-processen på Opus Group og debt push down.  

 

Når en kapitalfond skal erhverve en virksomhed vha. en leveraged buyout, tages der udgangspunkt i en 

kapitalværdibaseret metode. Prisen i en LBO-model og en normal værdiansættelsesmetode vil vise 

forskellige resultater grundet forskellen i gearingen, som nedenstående tabel 35 også illustrerer.  

Lånekonstruktion Lånebeløb Fordeling Rentesats Løbetid, år

Seniorlån A 233.689 15,3% 5,2% 8,0

Seniorlån B 233.689 15,3% 5,6% 8,0

Obligationslån 762.915 50,0% 7,0% 7,0

Mezzanin Kapital 295.536 19,4% 9,2% 5,0

Kreditfacilitet 0 0,0% 9,5%

Total lånebeløb 1.525.830 100,0%
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10.1 Handelspris på Opus Group   

Vi har igennem opgaven estimeret Opus Groups aktiekurs ved en række værdiansættelsesmodeller. Vi vil 

i nedenstående tabel opsummere den nuværende markedskurs, den maksimale transaktionspris, som en 

kapitalfond vil betale, samt LBO-transaktionsprisen, som vi har modelleret i LBO-modellen. 

 

Tabel 35: sammenfatning på transaktionspriser (Egen tilvirkning) 

 

I kapitel 8 estimerede vi den maksimale værdi, som en kapitalfond maksimalt vil erhverve aktierne i Opus 

Group til. Vi estimerede en egenkapitalværdi på TSEK 3.111.660,2 ved vores kapitalværdimodeller 

(APV, DCF, EVA og DDM) baseret på en kapitalomkostning, der er varierende over tid (dynamisk) i 

budgetperioden. Dette giver en kurs på SEK 10,85, som svarer til en samlet opkøbspræmie på 174,0 %. 

Denne værdi testede vi og sammenlignede med de gængse multipelmetoder og en alternativ metode. Vi 

estimerede desuden aktiekurserne ved både en varierende og konstant kapitalomkostning og 

sammenlignede deres estimater. Vores Football Field-diagram (8.1.5) opsummerede værdiansættelses-

modellerne. Vi vurderede endvidere følsomheden i vores estimater, hvor vi testede, hvordan ændringer i 

budgetforudsætningerne påvirkede den implicitte aktiekurs. Trods relativt konservative og pessimistiske 

forudsætninger indikerede analysen, at Opus Group virker undervurderet i markedet. 

Vi skal nu estimere købsprisen for Opus Group i en LBO- model. Her estimerer vi en samlet værdi på 

egenkapitalen på TSEK 1.967.058,4, som svarer til en implicit handelspris på SEK 6,86 og en 

opkøbspræmie på 73,2 % i forhold til den aktuelle kurs på SEK 3,96. Som vist i tabel 35 vil Opus Group 

således blive handlet til en EV/EBITDA-multipel på 8,75x. Dette ligger ca. 1x højere end, hvad tidligere 

sammenlignelige selskaber er blevet handlet til som beskrevet i vores multipelanalyse (8.1.3.2). 

 

Baseret på EV/EBITDA-multiplen, tidligere transaktioner i sektoren samt den empiriske 

markedsundersøgelse på lånemarkedet i Europa og Sverige virker disse antagelser rimelige. Vi mangler 

dog at tjekke, om matematikken i modellen holder. Med dette menes, at vi skal ind og tjekke, om Opus 

Group i det hele taget kan klare gæld på disse niveauer.  

Vi vælger som konsekvens at lave en ekstra kreditkontrol med likviditetsnøgletal på Opus Group baseret 

på forudsætningerne i LBO-modellen, hvormed vi kan vurdere, om selskabet kan omstille sig til den 

øgede gearing. Vi benytter Net debt to EBITDA og rentedækningsgraden i denne kontrol. 

Enterprise Equity Implicit Implicit

Value NRBG Value aktiekurs Præmie EV/EBITDA

Nuværende handelspris 1.839.643,2 704.060,0 1.135.583,2 3,96 0,0% 6,03x

Transaktionspris (Maksimum) 3.815.720,2 704.060,0 3.111.660,2 10,85 174,0% 12,50x

Leveraged Buyout (Før debt push dow n) 2.671.118,4 704.060,0 1.967.058,4 6,86 73,2% 8,75x

Leveraged Buyout (Efter debt push dow n) 2.671.118,4 1.525.830,0 1.145.288,4 73,2% 8,75x

Sammenfatning på transaktionspriser
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Tabel 36: Kreditkontrol på Opus Group (Egen tilvirkning) 

 

Det ideelle scenarie ville være, at Net debt to EBITDA falder over tid, og at rentedækningsgraden stiger 

over tid, mens virksomheden afbetaler på gælden, da risikoen derved bliver mindre. 

Tabel 36 og LBO-modellen i bilag 35 indikerer, at Opus Group vil være gældfri i ultimo år 2024E, hvilket 

underbygger en plausibel gearing. Nøgletallet Net debt to EBITDA falder også over tid, hvilket er ønsket. 

Rentedækningsgraden falder indledningsvist i og med Opus Group geares mere end det nuværende 

niveau men stiger igen i perioden 2018E- 2023E og bliver dernæst negativ. Niveauet er stadig rimeligt og 

indikerer således ikke risikomæssige problemer.  

 

Handelsprisen på SEK 6,86 per aktie vurderer vi vil være tilfredsstillende for ejerkredsen. Det er 

naturligvis en antagelse og vurdering med modifikationer og det er svært at spå om, hvad reaktionen vil 

være hos aktionærerne. Dette aspekt omtalte vi også, da vi undersøgte de historiske præmier ved LBO-

transaktioner (8.2). Den gennemsnitlige opkøbspræmie var 33,43 %. Vi vurderer imidlertid, at buddet 

skal indikere en højere opkøbspræmie, om end vi ikke mener, det skal give implicitte opkøbspræmier lig 

dem, der var ved 1Y high eller 2Y high. 

Analysen i 8.1.4 med PV Future Stock Price viste, at prisen på Opus Groups aktie i gennemsnit vil være 

SEK 4,59 over budgetperioden med Opus Groups egen P/E-multipel, mens prisen er SEK 9,31 med 

multiplen for sammenlignelige virksomheder. En handelskurs omkring gennemsnittet på SEK 6,95 

(sammenlignet med vores estimerede handelskurs på SEK 6,86) virker således rimeligt. 

 

Vi vælger baseret på ovenstående argumenter og analyser at antage, at buddet bliver accepteret, og at hele 

ejerkredsen sælger til kapitalfonden.  

 

10.2 Leveraged Buyout – Gennemførslen 

Vi vil nu kort gennemgå det mere tekniske i modellen og omtale, hvad der sker, når LBOen på Opus 

Group gennemføres.  

Vi antager som sagt, at alle aktierne i Opus Group kan erhverves til SEK 6,86 per aktie svarende til en 

egenkapitalsværdi på TSEK 1.967.058,4 og en Enterprise Value på TSEK 2.671.118,4 baseret på den 

nuværende nettorentebærende gæld i Opus Group som vist i tabel 35.  

 

Kredit statistisk på Opus Group i LBO-modellen

2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Net debt / EBITDA 4,45x 4,17x 3,17x 2,48x 1,84x 1,28x 0,75x 0,39x 0,04x 0,00x 0,00x

Rentedækningsgrad 5,40x 3,28x 3,69x 4,00x 4,48x 5,40x 8,08x 17,49x -40,02x -12,27x -5,70x
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Så snart ejerkredsen i Opus Group har accepteret tilbuddet, vil kapitalfonden refinansiere de nuværende 

gældsforpligtelser, hvorved en leveraged buyout indtræder. Selskabet bliver nu gearet med en 

rentebærende en ny gæld på TSEK 1.525.830.  

Slutteligt bestemmes, hvor meget egenkapital kapitalfonden skal stille med. Det bestemmes ved at 

fratrække den nye gæld (TSEK 1.525.830) fra Enterprise Value (TSEK 2.671.118,4), som giver en 

egenkapitalsværdi på TSEK 1.145.288,4 som angivet i tabel 35.  

Det betyder altså, at den nettorentebærende gæld stiger, men Enterprise Value forbliver den samme, 

hvormed egenkapitalværdien bliver tilsvarende mindre og kapitalstrukturen ændres. Det aspekt vil vi 

uddybe herunder. 

 

10.3 Leveraged Buyout – Overtagelsen  

Kapitalfonden vil som regel oprette et holdingselskab til formålet som akkvisitionsselskab. 

Holdingselskabet placeres under kapitalfonden, låner gælden i banken og gennemfører en såkaldt debt 

push-down. Rationalet bag dette er at placere gælden i holdingselskabet ned i Opus Group. Vi har 

uddybet det tekniske og juridiske i overtagelsen i bilag 37. 

 

 

Figur 21: Leveraged Buyout-processen ved debt push-down, (Egen tilvirkning) 

 

Figur 21 viser LBO-processen ved debt push-down. Der bliver indkaldt til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor det besluttes at udbetale et ekstraordinært udbytte, som svarer til den samlede 

nye gældsoptagning, der optages i Opus Group. Dette beløb bliver kanaliseret op igennem 

selskabsstrukturen til holdingselskabet (Equity Konsortium), hvorved kapitalfonden minimerer sin 

stillede kapital (egenkapital) ved at optage lån i selskabets aktiver. Det indebærer, at kapitalfonden kun 

stiller med TSEK 1.145.288,4 egne midler og anvender TSEK 821.770,0 i Opus Groups egne midler.  

 

Kapitalstrukturen i den nye konstruktion bliver dermed en D/V på 57 % sammenlignet med en D/V på 

38 % før LBO-konstruktionen.  

 

10.4 Exitprisen  

Vi har indtil nu har modelleret Opus Group i en LBO, beskrevet, hvordan overtagelsen sker, samt 

estimeret, hvad kapitalfonden vil betale.  

Vi vil nu gå ind og vurdere, hvilke muligheder kapitalfonden har for at opnå en gevinst på investeringen 

samt estimere en exitpris. 

Holdingselskab:

Debt Push Down

Gæld: 1.525.830,0

Opus Group:

Overtager gælden

Gæld: 1.525.830,0

Opus Group:

Ekstraordinært 

udbytte lig gælden

Gæld: 1.525.830,0

Holdingselskab:

Modtager

Udbytte: 1.525.830,0

Holdingselskab:

Anvendte midler

Likvider: 1.145.288,4

Opus Group:

Egne midler

Midler: 821.770,0

Kapitalfond opretter 

holdingselskab, som 

låner den nødvendige 

kapital
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Når kapitalfonden vælger at exitte sin investering i Opus Group og indkræve sin investeringsgevinst, 

anvendes en EV/EBITDA-multipel samt de seneste 12 måneders EBITDA (LTM). Som vi beskrev i 

teoridelen, er der tre muligheder, som kan influere på investeringsgevinsten.  

 Videresalg til en finansiel køber  

 Videresalg til en strategisk køber  

 Børsnotering  

 

Kapitalfonden kan altså enten sælge Opus Group videre til en anden kapitalfond eller investor, sælge 

virksomheden til en strategisk køber såsom en konkurrent eller genintroducere Opus Group på børsen. 

De tre muligheder vil resultere i forskellige exit-multipler.  Prisen og dermed EV/EBITDA-multiplen ved 

et salg til en konkurrent vil typisk have indregnet potentielle synergieffekter, der driver værdien op, mens 

et salg til en finansiel køber ikke tillægger synergieffekter, men blot tillægger en opkøbspræmie. I 

opgørelsen over prisen gælder der generelt, at en virksomheden er værd, hvad en investor har lyst til at 

betale. Hvis virksomheden kan opnå øget omsætning eller omkostningsbesparelser (synergier) ved at købe 

Opus Group, vil den vurdere Opus Group højere end en finansiel køber, som kun kigger på 

værdiansættelsen på en stand-alone basis.  

En børsnotering vil ikke indeholde synergieffekter eller opkøbspræmier i prisen, hvilket leder til, at denne 

mulighed sandsynligvis vil resultere i den laves exit-multipel blandt de tre muligheder. 

 

En mulig strategisk køber til Opus Group kunne være en global konkurrent som SGS eller Bureau Veritas. 

Hvis bilsynsmarkedet i USA får bedre udsigter, kunne det sagtens være et muligt scenarie at en 

konkurrent vælger at købe sig ind på markedet i USA. Tilsvarende er også gældende for en eventuel 

finansiel køber, hvis de vurderer et optimeringspotentiale eller værdi i at købe Opus Group.  

 

Vi vurderer imidlertid, at det mest sandsynlige scenarie på Opus Group vil være en genintroduktion til 

børsmarkedet. For at være konservativ i værdiansættelsen anvendes indgangsmultiplen typisk 

(Rosenbaum & Pearl, 2013). Vi vælger at være konservative og antager en exit-multipel lig den, den 

forlod børsen på. Dvs. en exit-multipel på 8,75x EV/EBITDA. Vi har i vores budgettering ikke medregnet 

værdiskabelsesinitiativer men alene medregnet, at kapitalstrukturen ændrer sig.   

Vi vil i den senere følsomhedsanalyse teste, hvor følsomme denne antagelse er på IRR.  

 

10.5 Investeringsafkastet (IRR)  

Kapitalfonde har historisk krævet et afkast på mellem 20 – 25 % (Rosenbaum og Pearl: 199). Vi vælger 

således at sammenligne den implicitte IRR i vores modellering med disse 20-25 %, når vi skal vurdere 

Opus Group som et attraktivt kapitalfondsemne. 
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Vores vurdering baseres på aktiekursen den 13.05.2016 og med en skæringsdato pr. 31/12. Vi antager, at 

det tidligste exitår er om 4 år (2020). IRR kan bestemmes ved formlen:  

IRR = (
Egenkapitalexit

Egenkapitalentry

)

1
n

− 1 

 

Det resulterer i nedenstående resultat: 

 

 

Tabel 37: IRR ved varierende exit-år, (Egen tilvirkning) 

 

Som tabel 37 illustrerer, kan kapitalfonden realisere en IRR på mellem 17,8 % og 22,9 % i perioden med 

en indregnet opkøbspræmie i prisen. Ved at genintroducere Opus Group på børsen i 2020 eller 2021 kan 

Opus Group således lige akkurat blive anset som en attraktiv LBO-kandidat, da de i disse år opnår en 

IRR højere end kravet på 20,0 %. Vi vil i næste sektion undersøge, hvor stabil IRR er ved ændringer i 

inputparametrene i LBO-modellen, da tabellen indikerer, at IRR ligger relativt tæt på minimumsgrænsen.  

 

 

  

Følsomhed: Forskellige exit-år

2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Enterprise Value med præmie 3.648.457,4 3.830.391,4 3.964.750,6 4.104.107,1 4.217.421,2 4.333.938,5 4.420.617,3

Nettorentebærende gæld 651.539,4 407.243,1 122.802,0 -211.913,7 -723.629,2 -1.553.861,2 -2.161.040,3 

Markedsværdi med præmie 2.996.918,1 3.423.148,4 3.841.948,7 4.316.020,8 4.941.050,4 5.887.799,6 6.581.657,5

IRR med præmie 22,9% 21,3% 19,9% 18,9% 18,4% 18,4% 17,8%

Følsomhed: Forskellige exit-år

2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Enterprise Value uden præmie 2.512.752,6 2.638.053,6 2.730.589,0 2.826.566,1 2.904.607,3 2.984.854,7 3.044.551,8

Nettorentebærende gæld 651.539,4 407.243,1 122.802,0 -211.913,7 -723.629,2 -1.553.861,2 -2.161.040,3 

Markedsværdi uden præmie 1.861.213,3 2.230.810,5 2.607.787,0 3.038.479,8 3.628.236,6 4.538.715,9 5.205.592,1

IRR uden præmie 11,0% 12,5% 13,1% 13,6% 14,2% 15,3% 15,2%



   
 
 

 112 

Del 4:  

 

11.0 Følsomhedsanalyse  

Da vi har estimeret IRR i vores LBO-model, vil vi nu teste, hvor følsomme de beregnede IRR-værdier er 

ved ændringer i inputparametrene. Det giver således et overblik over, hvad de forskellige input skal være 

for, at Opus Group kan karakteriseres som en attraktiv LBO-kandidat baseret på vores analyse. Til dette 

har vi konstrueret 11 datatabeller og et diagram, der opsummerer ændringerne og deres indflydelse på 

IRR. Følsomhedsanalyser er opstillet i bilag 36, som viser udviklingen i IRR i perioden 2020 til 2026 ved 

de respektive ændringer i parametrene.  

 

 

Figur 22: Følsomhedsanalyse (IRR) på LBO parametrene i 2020 (Egen tilvirkning) 

 

Udgangspunktet i IRR er år 2020 ved status quo (IRR på 22,9 %). Som diagrammet illustrerer, har exit-

multiplen størst indflydelse på gevinsten på investeringen, da IRR alene ved denne parameter kan blive 

mellem -4,7 % og 37,6 %. Derudover har gearingen, EBITDA-marginen, omsætningsvæksten og exitåret 

også en stor indflydelse på IRR. Som udgangspunkt vil selve lånekonstruktionen med renteniveauer på 

seniorlån, obligationslån, mezzaninlån og kreditfacilitet ikke i sig selv bevirke, at investeringen er ikke-

attraktiv. Vi vælger som konsekvens kun at kommentere på de mest følsomme faktorer, som kan gøre 

investeringen ikke-attraktiv men samtidig også kan gøre den mere attraktiv.  

 

Exit-multiplen: 

Exit-multiplen bliver beregnet som EV/EBITDA. Ved en uændret multipel betaler kapitalfonden 8,75x 

EBITDA og opnår en IRR på 22,9 % i 2020. En IRR i 2026 med samme multipel vil give 17,8 % i IRR, 

som derved ikke vil være et attraktivt niveau for en kapitalfond. Som vist i tabellen kan kapitalfonden 

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Exit år [2026 - 2020]

Andel Senior A/B [0% / 100%]

Rente på seniorlån [+/- 4%]

Rente på obligationslån[+/- 4%]

Rente på mezzanin [+/- 4%]

Kreditfacilitet [+/- 4,5%]

Andel af obligationlån/mezzanin [0 / 100%]

Exit-multipel [+/- 5x]

Gearing [+/- 1,8x]

EBITDA-Margin [+/- 4%]

Omsætningsvækst [+/- 2,5%]

Følsomhedsanalyse på IRR
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realisere en IRR på over 20% i hele analyseperioden, såfremt exit-multiplen stiger med 1,00x hvert andet 

år.  

 

Gearingen: 

Bilag 36 indikerer, at IRR stiger med gearingen, hvilket giver intuitiv god mening. For at IRR skal komme 

under 20,0 % i 2020 skal der optages TSEK 300.000 mindre i gæld svarend til en implicit Gæld/EBITDA-

multipel på 4,02x, som vil resultere i en IRR på 19,70 %. I 2021 vil TSEK 200.000 mindre gæld (4,34x 

multipel) resultere i en IRR under minimumkravet.  

 

EBITDA-Marginen: 

Den budgetterede EBITDA-margin har også en stor indflydelse på IRR. Her ses det, at en 1,6 

procentpoint mindre margin hvert år i budget- og terminalperioden vil reducere IRR til 19,94 % i år 2020. 

Isoleret set skal EBITDA-marginen være 2,4 procentpoint højere, hvis IRR skal være over 

minimumskravet i 2022.  

 

Omsætningsvækst: 

Følsomhedsanalysen på omsætningsvæksten indikerer, at omsætningen kan tåle at være 2,5 procentpoint 

mindre i hvert år i budgetperioden og stadig resultere i en IRR over kravet på 20,0 % i 2020. Ved at 

bibeholde vores budgetterede omsætningsvækst er Opus Group stadig en attraktiv kandidat indtil år 2022, 

hvor IRR bliver 19,90 %. For at være en attraktiv i 2022 og 2023, kræves der henholdsvis en 0,5 og 1,5 

procentpoint højere omsætningsvækst hvert år.  

 

Baseret på følsomhedsanalyserne vurderer vi, at der er mange følsomme input i LBO-modellen, som kan 

influere på IRR og attraktiviteten på Opus Group. Ikke desto mindre indikerer tabellerne, at der er 

intervaller og niveauer, hvor Opus Group har et potentiale, og hvor en kapitalfond kan realisere over 20,0 

% i IRR på investeringen. 

 

12.0 Konklusion 

Formålet med opgaven har været at vurdere, hvorvidt Opus Group er en attraktiv LBO-kandidat. For at 

kunne besvare dette har vi budgetteret Opus Groups finansielle værdidrivere med udgangspunkt i en 

strategisk analyse og en regnskabsanalyse, hvorved vi kunne opstille budgetter, som anvendes som input 

i LBO-modellen. Vi har desuden anvendt budgetterne til at estimere Opus Groups aktiekurs ved en række 

værdiansættelsesmodeller. LBO-modellen og værdiansættelsesmodellerne er med til at underbygge, om 

Opus Group er undervurderet i markedet, og om virksomheden har et gevinstpotentiale igennem et 
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attraktivt IRR-niveau, som vi har testet igennem en række følsomhedsanalyser. Det er således nu muligt 

at konkludere på problemformuleringens hoved- samt underspørgsmål: 

 

"Hvor stort et afkast vil en kapitalfond kunne realisere igennem en LBO på Opus Group – og vil dette 

afkast gøre virksomheden til en attraktiv kandidat?" 

    

Vi konkluderer, at Opus Group kan ses som en attraktiv LBO-kandidat. Det er imidlertid ikke i alle 

scenarier, at investeringen vil give et attraktivt afkast. Vi har estimeret, at kapitalfonden kan realisere en 

IRR mellem 17,9 % og 22,9 % i perioden 2020E-2026E alt efter, hvilket år investeringen exittes i. 

Sammenlignes der med det typiske minimumskrav på 20,0 % IRR, er Opus Group således en attraktiv 

kandidat, hvis der antages, at kapitalfonden, alt andet lige, exitter investeringen i 2020 eller 2021, da IRR 

i disse år er henholdsvis 22,9 % og 21,3 % og dermed over minimumskravet.  

Følsomhedsanalysen på IRR ved ændringer i inputparametrene i LBO-modellen viser, at der er fem 

udvalgte følsomhedsparametre, som har en stor påvirkning på IRR, og som ved ændringer i antagelserne 

kan gøre investeringen mere attraktiv samt ikke-attraktiv med udgangspunkt i vores base case scenarie 

med en IRR på 22,9 % i 2020. Dette er exit-multiplen, gearingen, EBITDA-marginen, 

omsætningsvæksten og exitåret. Vurderes følsomheden baseret på exit i år 2020, vil Opus Groups 

implicitte IRR blive mindre end 20,0 %, hvis enten rentesatsen er 13,0 % på obligationslånet, EBITDA-

marginen er 1,6 procentpoint mindre hvert år i budget- og terminalperioden, exit-multiplen er 1x mindre 

eller Opus Group kun geares med en multipel på 4,02x EBITDA. Her virker den mindre EBITDA-margin 

og den høje rentesats på obligationslånet mindre sandsynligt baseret på Opus Groups nuværende 

præstationer og risiko. Ligeledes virker en Gæld/EBITDA multipel på 4,02x ikke videre sandsynlig 

baseret på de historiske Gæld til EBITDA-multipler i markedet. En mindre exit-multipel vil endvidere 

betyde, at Opus Group skulle vurderes lavere, end den nuværende prissætning indikerer, hvilket vi ikke 

ser som et plausibelt scenarie.  

Ikke desto mindre er IRR ikke på et overbevisende niveau, og følsomhedsanalyserne viser også klart, at 

der ikke skal ændres meget i inputvariablene, før den implicitte IRR kommer under kravet på 20,0 %.  

 

Det var de underliggende spørgsmål, som bragte os til konklusionen. Indledningsvis ville vi undersøge, 

hvordan de strategiske værdidrivere influerer på de finansielle værdidrivere i Opus Group, da det viser 

sammenhængen mellem strategien og væksten, rentabiliteten og risikoen, som netop driver værdien i 

virksomheden og gør os i stand til at kunne budgetterne. Her har vi igennem en omverdensanalyse og en 

brancheanalyse dekomponeret, at det især er de politiske krav og lovgivninger på markederne vedrørende 

bilsyn og nye kontrakter på i USA og globalt, som kommer til at influere på nettoomsætningen. 

Tilsvarende vil trenden med de højere priser på markedet også påvirke nettoomsætningen såvel som 
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EBITDA-marginen. Yderligere M&A-aktivitet og en ændret USD-kurs vil også påvirke de finansielle 

værdidrivere. 

Vi vil dernæst undersøge, hvordan Opus Group har præsteret regnskabsmæssigt. I regnskabsanalysen 

analyserede vi på rentabiliteten og væksten i selskabet. Vi kan se, at Opus Group i analyseperioden blandt 

andet har købt sig ind på det svenske marked samt blevet markedsleder på det nordamerikanske marked 

ved at købe ESP, Envirotest og Drew Technology. Dette har også påvirket resultaterne i Opus Group 

historisk, da omsætningen og balancen er steget markant, og de finansielle nøgletal har fluktueret en del.  

Opus Group har opnået afkastningsgrader (før skat) på mellem 10,1 % og 22,8 % med en nedadgående 

trend de seneste to regnskabsår, hvilket især skyldes stigende investeringer i immaterielle og materielle 

aktiver. EBITDA-marginerne har vist en stigende trend og har ligget mellem 11,6 % og 18,5 %, hvor det 

internationale segment Bilprovning Internationellt har en stigende trend i marginerne, mens Bilprovning 

Sverige har lavere marginer med ca. 15 % som et normaliseret niveau.  

Den primære driver til væksten i nettoomsætningen har været M&A-aktiviteter, hvor Bilprovning 

Internationellt har udvist svingende organiske vækstrater, mens Bilprovning Sverige derimod har udvist 

mere stabile organiske vækstrater. Den kvantitative brancheanalyse viste, at de finansielle nøgletal i 

branchen generelt ikke udvikler sig imod et gennemsnit men er mere konstante over tid. 

Disse tre analyser leder til, at vi kunne opstille budgetter. Vi skønner blandt andet, at Opus Group samlet 

kan opnå en moderat stigning i omsætningen grundet skærpede miljøkrav, nye kontrakter og 

prisstigninger. EBITDA-marginen bliver lidt højere end de historiske niveauer, da Opus Group har 

frasolgt Udrustningssegmentet, hvis EBITDA-marginer er langt lavere end bilsynssegmentets. 

Budgetterne testede vi med en budgetkontrol baseret på implicitte nøgletal og en budgetkontrol baseret 

på den kvantitative brancheanalyse, hvilket indikerede, at budgetantagelserne virkede rimelige. 

 

I transaktionspriskapitlet estimerede vi aktiekursen på Opus Group ved en værdiansættelse med 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller og multipler. Vi har opsummeret estimaterne ved hver 

model i et Football Field-diagram og et Football Field med implicitte multipler. Opus Group bør baseret 

på vores budgetforudsætninger handles til en kurs på SEK 10,85 per aktie, hvis en dynamisk 

kapitalomkostning bruges som diskonteringsrente, mens kursen bliver 11,48 ved en konstant 

kapitalomkostning, da den er numerisk lavere i terminalleddet, hvilket giver en større værdi. 

EV/Revenue og EV-EBITDA-multiplerne værdiansætter Opus Group omkring 11-12 SEK, hvilket 

stemmer godt overens med de kapitalværdibaserede multipler og indikerer et potentiale på ca. 180 % til 

den nuværende aktiekurs på SEK 3,96. 

Aktiekursen baseret på den nye multipel værdiansættelsesmetode udgivet i Finans/Invest resulterer i en 

langt lavere kurs end de andre modeller, idet den en indikerer en kurs på SEK 4,00. Vi tillægger ikke 

denne metode så høj værdi i vores analyse, da vi vil argumentere, at metoden ikke fanger Opus Groups 
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reelle værdi, da den tager udgangspunkt i en P/E-multipel, som ikke er den bedste multipel på en 

virksomhed som Opus Group. 

 

I kapitel 9 konstruerede vi gælden i en LBO på Opus Group ved at tage udgangspunkt i empiriske 

markedsundersøgelser samt Opus Groups nuværende likviditetsrisiko og nøgletal. Vi antager en 

Gæld/EBITDA-multipel på 5,0x, som giver en samlet lånesum på TSEK 1.525.830. Konstruktionen sker 

igennem fire lånetyper: 1) seniorlån 2) obligationslån 3) mezzaninkapital 4) kreditfacilitet, som fordeles 

med 30,6 % seniorlån baseret på en likvidationsmodel, 50 % obligationslån og de resterende 19,4 % i 

mezzaninkapital. 

Baseret på disse input resulterer LBO-modellen i en implicit handelspris på SEK 6,86 per aktie, hvilket 

svarer til en opkøbspræmie på 73,2 % og en EV/EBITDA-multipel på 8,75x. Prisen på SEK 6,86 per 

aktie vurderer vi vil være tilfredsstillende for aktionærerne, da det både er højere end den gennemsnitlige 

opkøbspræmie på 33,43 %, højere end medianen blandt aktieanalytikeres estimater og oppe omkring 

niveauer lig dem i 2015. Analysen i 8.1.4 med PV Future Stock Price underbygger denne vurdering, da 

den ikke indikerer, at aktiekursen bør stige synderligt i budgetårene. 

 

Med en antagelse om, at aktionærerne vil acceptere buddet, kan vi konkludere, at Opus Group er en 

attraktiv kandidat til en leveraged buyout, da IRR giver resultater på over de 20,0 % i vores base case 

scenarie med exit i år 2020 eller 2021. Følsomhedsanalysen viste endvidere tegn på, at der er et potentiale 

i virksomheden, om end IRR ikke er på et overbevisende niveau, men kun lige når over 20,0 %.   

 

13.0 Perspektivering 

Igennem specialet er vi blevet opmærksomme på nogle andre interessante problemstillinger og vinkler, 

som kunne have været spændende at fokusere yderligere på.  

Det kunne eksempelvis være interessant at have at se mere på konkrete værdiskabelsesinitiativer i Opus 

Group. Værdiskabelsen kan ske igennem operationelle forbedringer eller ved at anlægge en vækststrategi 

og derigennem kan man have lavet en undersøgelse, der vurderede en række strategiske muligheder i 

Opus Group.  

En strategisk vinkel kunne også have været at se på et strategisk salg til en konkurrent såsom SGS eller 

Bureau Veritas. Herunder kunne synergieffekter undersøges og estimeres og LBO-modellen kunne 

inkorporere disse synergieffekter igennem omsætnings- eller omkostningssynergier, der kunne lede til 

andre interessante konklusioner. 

 

I opgaven blev det antaget at kapitalfonden vil have mulighed for at låne TSEK 1.525.830, hvor TSEK 

448.859 kunne sikres i selskabets aktivbase. Dette modstrider med den normale fordeling, hvor seniorlån 
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i en leveraged buyout typisk udgør 50%. I opgaven udgør den 29,4 %, hvor det resterende lånebeløb bliver 

fordelt på henholdsvis obligationslån (50 %) og mezzaninkapital (20,6 %). De to sidstnævnte kan ikke 

optages som sikring i aktiverne, hvilket gør dem mere risikable og resulterer i en højere rente. Som en 

ekstra vinkel på opgaven, kunne mezzaninkapitalen have indeholdt et PIK-lån, som ville have gjort 

låneomkostningerne endnu dyre.  

 

I kapitel 10 leveraged buyout vises der, hvordan en debt pushdown fungerer, hvor der forklares, at der 

udbetales et ekstraordinært udbytte på TSEK 1.545.830,0, hvilket svarer til det præcise beløb, som 

selskabet geares med. I regnskabsanalysen kunne det ses, at selskabet har en bogført egenkapital på TSEK 

890.657,0, hvilket betyder, at egenkapitalen vil være negativ med TSEK 657.173. Det er imidlertid ikke 

unormalt i en LBO-kontekst at lade egenkapitalen blive negativ, om end det i nogle interessenters øjne 

ville øge risikoen.  

Opus Groups kapitalomkostninger blev estimeret ved en dynamisk og en statisk kapitalomkostning. 

Begge kapitalomkostninger blev estimeret baseret på en teoretisk vinkel og uden at inddrage, hvor store 

kapitalomkostningerne typisk er i en kapitalfonden. En anden vinkel herpå kunne have været at inddrage 

flere aspekter, som vedrører en øget risiko i en LBO – ligesom aspektet med den negative egenkapital. 

Den øgede risiko skyldes, at kapitalfondene typisk opererer med store gældsforpligtelser og at 

investeringer er illikvid.  

 

Slutteligt kunne en maksimumsbegrænsning på pengestrømsallokeringen til nedbringelse af LBO-gælden 

være anvendt. I opgaven kan det ses, at LBO-gælden er fuldt nedbragt efter 8 år. Det vil betyde, at 

virksomheden alene fokuserer på at nedbringe gælden hurtigst muligt. I en virksomhed som Opus Group 

er det essentielt at investere i ny teknologi og vedligeholde anlægsaktiverne, da branchen er kapitaltung 

og det er essentielt at være med på den nyeste teknologi. Man kunne som konsekvens have lavet analysen 

med en begrænsning på pengestrømme til at servicere gæld, således at der allokeres flere midler til 

investeringer.  
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http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/USA.pdf
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/USA.pdf
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- SCB 2015: Opus Group 

o <http://www.scb.se/TK1001/> 

- Opus, Marknad 

o <http://www.opus.se/om-opus-group/opusgroup/marknad/> 

- Bilprovning priser: prislista 

o < https://bilprovning.se/Besiktningar/Priser> 

- AB Svensk priser: bilprovning, prislista 

o <http://www.bilprovningen.se/vara-tjanster/prislista.html> 

- Besikta, prislista 

o <https://besikta.se/tjanster/priser/> 

- Carspect, prislita 

o <https://www.carspect.se/bilbesiktning-

stationer#/?searchTerm=&location.latitude=&location.longitude=> 

- Di, Opus valde at avsta clearcar 

o <http://www.di.se/artiklar/2016/4/8/vd-opus-valde-att-avsta-clearcar/> 

- Allabolag: Bokslut  

o <http://www.allabolag.se/5568628290/bokslut> 

- Opus Group D: optionsprogram  

o < http://www.opus.se/investors-relations/aktieinformation/utestaende-

optionsprogram/> 

- Macabacus: Capital structure 

o < https://www.macabacus.com/valuation/lbo/capital-structure>  

- ValueWalk, Market risk premium, 2015  

o http://www.valuewalk.com/2015/05/market-risk-premium-risk-free-rate-used-for-41-

countries-in-2015/ 

- Stern edu, Ratings, Interest Coverage Ratios and Default Spread 

o < http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm> 

- Porter, Michael E. "The Five Competitive Forces That Shape Strategy" (2008). Harvard 

Business Review: 24 

- DI 2016A: Opus  

o http://www.di.se/artiklar/2016/4/8/vd-opus-valde-att-avsta-clearcar/ 

Rapporter: 

- DLA 2016A: European Acquisition finance debt report 2016, side 20 

- DLA 2015A: European Acquisition finance debt report 2015 side 12  

- DLA 2015B: European Acquisition finance debt report 2015 side 12  

http://www.scb.se/TK1001/
http://www.opus.se/om-opus-group/opusgroup/marknad/
http://www.bilprovningen.se/vara-tjanster/prislista.html
https://besikta.se/tjanster/priser/
https://www.carspect.se/bilbesiktning-stationer#/?searchTerm=&location.latitude=&location.longitude
https://www.carspect.se/bilbesiktning-stationer#/?searchTerm=&location.latitude=&location.longitude
http://www.di.se/artiklar/2016/4/8/vd-opus-valde-att-avsta-clearcar/
http://www.allabolag.se/5568628290/bokslut
http://www.opus.se/investors-relations/aktieinformation/utestaende-optionsprogram/
http://www.opus.se/investors-relations/aktieinformation/utestaende-optionsprogram/
https://www.macabacus.com/valuation/lbo/capital-structure
http://www.valuewalk.com/2015/05/market-risk-premium-risk-free-rate-used-for-41-countries-in-2015/
http://www.valuewalk.com/2015/05/market-risk-premium-risk-free-rate-used-for-41-countries-in-2015/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm
http://www.di.se/artiklar/2016/4/8/vd-opus-valde-att-avsta-clearcar/
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Lectures fra Mergers inquisitions (youtube) 

- Investment banking tutorials  

 

Databaser: 

- Pitchbook 

- Mergermarket 

- Compustat – Wharton Database  

- Zephyr  

- Thomson One  

- Orbis  
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Bilag 1 – Rapporteret resultatopgørelse og balance for Opus Group 

 

 

Resultatopgørelse

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Driftsindtægter

Nettoomsætning 229.988,0 468.989,0 1.047.493,0 1.463.266,0 1.650.155,0

Andre driftsindtægter 1.562,0 1.944,0 7.193,0 3.200,0 1.591,0

Driftsindtægter 231.550,0 470.933,0 1.054.686,0 1.466.466,0 1.651.746,0

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer -93.036,0 -136.599,0 -222.758,0 -156.119,0 -143.329,0

Andre driftsomkostninger -38.669,0 -111.259,0 -252.965,0 -371.243,0 -426.892,0

Personaleomkostninger -71.254,0 -193.084,0 -437.109,0 -692.832,0 -806.884,0

Driftsomkostninger -202.959,0 -440.942,0 -912.832,0 -1.220.194,0 -1.377.105,0

EBITDA 28.591,0 29.991,0 141.854,0 246.272,0 274.641,0

Afskrivninger -32.176,0 -35.804,0 -29.937,0 -97.714,0 -165.668,0

EBIT -3.585,0 -5.813,0 111.917,0 148.558,0 108.973,0

Resultat fra f inansielle poster

Finansielle indtægter 2.548,0 4.808,0 3.209,0 173.432,0 27.564,0

Finansielle omkostninger -3.582,0 -9.877,0 -25.410,0 -136.804,0 -56.081,0

Resultat fra f inansielle poster -1.034,0 -5.069,0 -22.201,0 36.628,0 -28.517,0

Resultat før skat -4.619,0 -10.882,0 89.716,0 185.186,0 80.456,0

Skat -537,0 8.621,0 -28.419,0 -43.037,0 -14.023,0

Årets resultat -5.156,0 -2.261,0 61.297,0 142.149,0 66.433,0
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Balance

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Immaterielle langfristede aktiver

Produktudvikling 5.707,0 6.372,0 9.473,0 34.956,0 32.728,0

Kundekontrakter- og relationer 0,0 0,0 45.396,0 150.453,0 186.982,0

Øvrige immaterielle aktiver 61.938,0 60.218,0 2.516,0 102.970,0 240.007,0

Goodw ill 101.831,0 416.676,0 469.668,0 623.525,0 790.466,0

Immaterielle langfristede aktiver i alt 169.476,0 483.266,0 527.053,0 911.904,0 1.250.183,0

Materielle langfristede aktiver

Igangværende byggeri 0,0 0,0 0,0 30.988,0 33.275,0

Bygninger og grunde 31.332,0 29.039,0 28.567,0 394.793,0 401.982,0

Udstyr, maskiner og andre tekniske anlæg 11.720,0 106.614,0 101.737,0 262.134,0 303.861,0

Materielle langfristede aktiver i alt 43.052,0 135.653,0 130.304,0 687.915,0 739.118,0

Finansielle langfristede aktiver

Finansielle aktiver 7,0 3.807,0 6.129,0 7.809,0 13.524,0

Finansielle langfristede aktiver i alt 7,0 3.807,0 6.129,0 7.809,0 13.524,0

Udskudte skatteaktiver 5.765,0 35.467,0 21.283,0 35.341,0 29.378,0

Langfristede aktiver i alt 218.300,0 658.193,0 684.769,0 1.642.969,0 2.032.203,0

Varelager 44.525,0 68.585,0 85.866,0 108.196,0 81.016,0

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 31.569,0 49.515,0 58.321,0 100.452,0 96.599,0

Skatteaktiver 41,0 6.588,0 16.139,0 28.009,0 102.794,0

Øvrige kortfristede aktiver 8.923,0 45.898,0 60.044,0 65.295,0 62.582,0

Tilgodehavender i alt 40.533,0 102.001,0 134.504,0 193.756,0 261.975,0

Likvide beholdninger 22.921,0 96.964,0 452.923,0 382.299,0 256.214,0

Kortfristede aktiver i alt 107.979,0 267.550,0 673.293,0 684.251,0 599.205,0

AKTIVER I ALT 326.279,0 925.743,0 1.358.062,0 2.327.220,0 2.631.408,0

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Egenkapital 239.379,0 262.135,0 465.630,0 638.628,0 890.657,0

Langfristede forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 153,0 27.394,0 40.352,0 158.848,0 234.385,0

Overtræk 12.522,0 20.937,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige langfristede forpligtelser 0,0 160.862,0 1.316,0 5.475,0 5.594,0

Obligationslån 0,0 0,0 390.471,0 683.027,0 687.739,0

Gæld til kreditinstitutter 473,0 142.398,0 63.266,0 182.770,0 2.506,0

Hensættelser 0,0 29.995,0 74.463,0 91.650,0 115.365,0

Langfristede forpligtelser alt 13.148,0 381.586,0 569.868,0 1.121.770,0 1.045.589,0

Kortfristede forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter 29.338,0 90.029,0 80.791,0 192.649,0 264.435,0

Leverandørgæld 15.280,0 43.099,0 59.668,0 47.785,0 38.652,0

Selskabsskat 1.760,0 9.609,0 227,0 54.315,0 98.540,0

Øvrige kortfristede forpligtelser 27.029,0 136.910,0 172.005,0 262.279,0 278.976,0

Hensættelser 345,0 2.375,0 9.873,0 9.794,0 14.559,0

Kortfristede forpligtelser i alt 73.752,0 282.022,0 322.564,0 566.822,0 695.162,0

PASSIVER I ALT 326.279,0 925.743,0 1.358.062,0 2.327.220,0 2.631.408,0
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Bilag 2 – Analytiske opgørelser for Opus Group 

 

 

 

 

Analytisk resultatopgørelse

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 229.988,0 468.989,0 1.047.493,0 1.463.266,0 1.650.155,0

Andre driftsindtægter 1.562,0 1.944,0 7.193,0 3.200,0 1.591,0

Korrektion for ikke-tilbagevendende poster -1.562,0 -1.944,0 -7.193,0 -3.200,0 -1.591,0 

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer -93.036,0 -136.599,0 -222.758,0 -156.119,0 -143.329,0 

Andre driftsomkostninger -38.669,0 -111.259,0 -252.965,0 -371.243,0 -426.892,0 

Personaleomkostninger -71.254,0 -193.084,0 -437.109,0 -692.832,0 -806.884,0 

Korrektion for valutakursdifferencer på "Råvarer og handelsvarer" 1.482,0 682,0 854,0 3.771,0 4.182,0

Korrektion for nedlukningssomkostninger 0,0 0,0 0,0 6.646,0 3.293,0

Korrektion for omkostninger relateret til opkøb 2.462,0 6.400,0 4.288,0 0,0 1.718,0

Korrektion for omkostninger relateret til frasalg 0,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

Korrektion for opstartsomkostninger 0,0 13.460,0 14.802,0 0,0 12.577,0

Korrektion for nedskrivning på varelager 194,0 5.770,0 1.645,0 3.315,0 2.684,0

Korrektion for nedskrivning på tilgodehavender 0,0 168,0 2.358,0 378,0 1.062,0

Driftsomkostninger -198.821,0 -414.462,0 -888.885,0 -1.206.084,0 -1.344.989,0 

EBITDA 31.167,0 54.527,0 158.608,0 257.182,0 305.166,0

Afskrivninger på materielle aktiver -4.155,0 -8.449,0 -16.587,0 -57.564,0 -92.467,0 

EBITA 27.012,0 46.078,0 142.021,0 199.618,0 212.699,0

Afskrivninger på immaterielle aktiver -28.021,0 -27.355,0 -13.350,0 -40.150,0 -73.201,0 

EBIT -1.009,0 18.723,0 128.671,0 159.468,0 139.498,0

Skat på EBIT -117,3 -14.832,8 -40.758,6 -37.060,2 -24.313,7 

NOPAT (normaliseret) -1.126,3 3.890,2 87.912,4 122.407,8 115.184,3

Ikke tilbagevendende poster:

Ikke-tilbagevendende driftsindtægter 1.562,0 1.944,0 7.193,0 3.200,0 1.591,0

Valutakursdifferencer på "Råvarer og handelsvarer" -1.482,0 -682,0 -854,0 -3.771,0 -4.182,0 

Nedlukningsomkostninger 0,0 0,0 0,0 -6.646,0 -3.293,0 

Omkostninger relateret til opkøb -2.462,0 -6.400,0 -4.288,0 0,0 -1.718,0 

Omkostninger relateret til frasalg 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.600,0 

Opstartsomkostninger 0,0 -13.460,0 -14.802,0 0,0 -12.577,0 

Nedskrivning på varelager -194,0 -5.770,0 -1.645,0 -3.315,0 -2.684,0 

Nedskrivning på tilgodehavender 0,0 -168,0 -2.358,0 -378,0 -1.062,0 

Ikke tilbagevendende poster -2.576,0 -24.536,0 -16.754,0 -10.910,0 -30.525,0 

Skat på ikke tilbagevendende poster -299,5 19.438,0 5.307,1 2.535,5 5.320,3

NOPAT -4.001,8 -1.207,8 76.465,5 114.033,3 89.979,7

Finansielle poster

Finansielle indtægter 2.548,0 4.808,0 3.209,0 173.432,0 27.564,0

Finansielle omkostninger -3.582,0 -9.877,0 -25.410,0 -136.804,0 -56.081,0 

Finansielle poster -1.034,0 -5.069,0 -22.201,0 36.628,0 -28.517,0 

Skat på f inansielle poster -120,2 4.015,8 7.032,5 -8.512,3 4.970,3

Netto finansielle omkostninger (NFO) efter skat -1.154,2 -1.053,2 -15.168,5 28.115,7 -23.546,7 

Årets resultat -5.156,0 -2.261,0 61.297,0 142.149,0 66.433,0
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Investeret kapital (fra aktivsiden)

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Aktiver i alt 326.279,0 925.743,0 1.358.062,0 2.327.220,0 2.631.408,0

Likvide beholdninger -22.921,0 -96.964,0 -452.923,0 -382.299,0 -256.214,0

Udskudte skatteforpligtelser -153,0 -27.394,0 -40.352,0 -158.848,0 -234.385,0

Hensættelser, langfristet 0,0 -29.995,0 -74.463,0 -91.650,0 -115.365,0

Hensættelser, kortfristet -345,0 -2.375,0 -9.873,0 -9.794,0 -14.559,0

Leverandørgæld -15.280,0 -43.099,0 -59.668,0 -47.785,0 -38.652,0

Selskabsskat -1.760,0 -9.609,0 -227,0 -54.315,0 -98.540,0

Øvrige kortfristede forpligtelser -27.029,0 -136.910,0 -172.005,0 -262.279,0 -278.976,0

Investeret kapital i alt 258.791,0 579.397,0 548.551,0 1.320.250,0 1.594.717,0

Investeret kapital (fra passivsiden)

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Egenkapital 239.379,0 262.135,0 465.630,0 638.628,0 890.657,0

Overtræk 12.522,0 20.937,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige langfristede forpligtelser 0,0 160.862,0 1.316,0 5.475,0 5.594,0

Obligationslån 0,0 0,0 390.471,0 683.027,0 687.739,0

Gæld til kreditinstitutter, langfristet 473,0 142.398,0 63.266,0 182.770,0 2.506,0

Gæld til kreditinstitutter, kortfristet 29.338,0 90.029,0 80.791,0 192.649,0 264.435,0

Likvide beholdninger -22.921,0 -96.964,0 -452.923,0 -382.299,0 -256.214,0

Nettorentebærende gæld i alt 19.412,0 317.262,0 82.921,0 681.622,0 704.060,0

Investeret kapital i alt (EK+NRBG) 258.791,0 579.397,0 548.551,0 1.320.250,0 1.594.717,0
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Bilag 3 – Beregninger vækstanalysen: M&A-vækst, organisk vækst og valutadrevet vækst 

 

Som tabellen herunder viser, har Opus Group haft en del M&A-aktivitet i analyseperioden, hvilket vi 

ønsker at undersøge dybere i regnskabsanalysen ved at analysere driverne bag omsætningsvæksten og 

ønsker at beregne nogle konsistente nøgletal. 

 

 

 

Formålet med regnskabsanalysen er således at lave en tidsserieanalyse, hvorfor konsistens og opdeling i 

organisk vækst, valutavækst og M&A-vækst er vigtigt at have for øje, når der skal beregnes vækstrater og 

anvende dem til forecasts. 

Nedenstående korrektioner laves med en række antagelser vha. metoden i Koller et als bog om Valuation. 

Her beregnes den organiske vækstrate ved at korrigere for M&A-vækst og anvende de tidligere års 

rapporterede omsætning i den opkøbte virksomhed.  

 

M&A-vækst 

Tabellerne herunder illustrerer de forskellige vækstdrivere i nettomsætningen. 

 

 

Dato Køb/Salg Virksomhed

01.07.2015 Salg Opus Equipment AB 

23.03.2015 Køb Drew  Technologies Inc. (Drew  Tech) 

28.02.2014 Køb Envirotest Systems Holdings Corp. 

05.11.2012 Køb Opus Bilprovning AB 

21.01.2012 Køb ESP Inc. 

Vækstdrivere i nettoomsætningen

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Organisk:

Bilprovning Internationellt na 14.747,4 117.519,1 -87.169,0 -146.936,9

Bilprovning Sverige na 0,0 24.701,7 13.930,0 21.340,0

Utrustning na -27.981,0 -12.291,0 5.588,0 -114.794,0

Organisk na -13.233,6 129.929,8 -67.651,0 -240.390,9

M&A:

Bilprovning Internationellt na 168.700,0 9.779,7 444.166,7 173.994,6

Bilprovning Sverige na 72.221,0 454.331,3 0,0 0,0

Utrustning na 0,0 0,0 0,0 63.158,0

M&A na 240.921,0 464.111,0 444.166,7 237.152,6

Valuta na 11.313,6 -15.536,8 39.257,3 190.127,3

Omsætningsvækst na 239.001,0 578.504,0 415.773,0 186.889,0

Omsætningsvækst (kontrol) na 239.001,0 578.504,0 415.773,0 186.889,0

Difference 0,0 0,0 0,0 0,0
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Vi vil i det nedenstående beskrive, hvor vi har fundet tallene til M&A-vækst i hvert regnskabsår. 

 

2012: 

Jf. note 3 i 2013 årsrapporten har ESP bidraget med TSEK 168.700 i 2012 og Opus Bilprovning har i 

regnskabsåret bidraget med TSEK 72.221. Da de to samlet bidrog med TSEK 240.921,0 til 

nettoomsætningen, svarer det dermed til den vækst, som M&A-aktiviteter bidrig med i den samlede 

nettoomsætning i 2012.  

 

2013: 

Da ESP nu har indgået i Opus Group hele året, skal der i vækstberegningerne medtages, at M&A-aktivitet 

har bidraget med 20 dage ekstra i januar. Vi anvender nettoomsætningen på ESP i 2012 som en proxy 

for at kunne estimere hele omsætningen for 2012 og beregner M&A-væksten som  

168.700/(365-20) x 20 = TSEK 9.779,7 

Note 3 i årsrapporten har inkluderet information om, hvad omsætningen og indtjeningen i 2012 havde 

været, hvis ESP og Opus Bilprovning var inkluderet i koncernregnskabet, som om de var erhvervet per 

d. 1. januar 2012. Her nævnes det, at de totale indtægter havde været 933,1 MSEK. EBITDA havde været 

92,3 MSEK og EBIT 41,8 MSEK. 

M&A-væksten fra Opus Bilprovning-købet kan altså estimeres som 933.100 – resultatet i 2013 – ESP 

M&A-væksten: 

 933.100 – 468.989,0 – 9.779,7 = 454.331,3 

 

2014: 

I 2014 købte Opus Group Envirotest, hvis nettoomsætning var på TSEK 533.000 i 2013. Vi tager dette 

tal og multiplicerer det med 10/12, da den har bidraget med 10 måneder i 2014, hvilket giver 

 533.000 x 10/12 = 444.167,7 

 

2015: 

Envirotest bidrog nu med omsætning hele året. M&A-væksten er da de TSEK 533.000 i 2013 

multipliceret med 2/12, da den har bidraget med to ekstra måneder til omsætningen i 2015 sammenlignet 

Vækstdrivere i nettoomsætningen (TSEK)

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Organisk vækst na -1.920,0 114.393,0 -28.393,7 -50.263,6

Valuta allokeret hertil na -11.313,6 15.536,8 -39.257,3 -190.127,3

M&A-vækst na 240.921,0 464.111,0 444.166,7 237.152,6

Valuta allokeret hertil na 0,0 0,0 0,0 0,0

Valuta-vækst na 11.313,6 -15.536,8 39.257,3 190.127,3

Omsætningsvækst na 239.001,0 578.504,0 415.773,0 186.889,0

Omsætningsvækst (kontrol) na 239.001,0 578.504,0 415.773,0 186.889,0

Difference 0,0 0,0 0,0 0,0
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med 2014. Da Drew Tech blev købt 23.03.2015, bidrog det med 12-(2+22/31)/12 multipliceret med 

Drew Techs omsætning i 2014 på 110.000. Samlet giver det en M&A-vækst i Bilprovning Internationellt 

på: 

 (12 – (2+22/31))/12 x 110000 + 533000 x 2/12 = 173.994,6  

Utrustning: For at være konsistent, klassificerer vi salget som en M&A-aktivitet, fordi vi er ude efter at 

opnå indsigt i de organiske vækstrater, hvorfor hele segmentets nettoomsætning klassificres som M&A-

vækst.  

 

Valutadrevet vækst 

Den valutadrevne vækst beregnes ved at anvende Opus Groups årsrapporter, hvori de benævner 

nettoomsætningen i SEK og USD og den gennemsnitlige valutakurs i det pågældende regnskabsår. Det 

ses i tabellen herunder. 

 

 

 

Valutaeffekten beregnes da ved at tage differencen mellem valutakurserne og multiplicere med årets salg 

i USD, da det derved viser den ekstra vækst, salget har fået ved at have haft en højere valutakurs. 

Valutaeffekten bliver eksempelvis i 2015 (8,44 – 6,86) x 120.540,0 = TSEK 190.127,3. 

I denne beregning antager vi, at al valutavækst sker igennem ændringer i USD/SEK-valutakursen. Dette 

mener vi er en approksimativ fin antagelse, idet det klart største salg i udenlandsk valuta sker i USD, 

hvilket nedenstående tabel viser: 

 

 

 

Organisk vækst: 

Væksten kan her beregnes som differencen mellem hvert segments rapporterede nettoomsætning mellem 

to regnskabsår fratrukket M&A-væksten i det pågældende segment og eventuel valutavækst. Vi antager 

Valutaeffekt på nettoomsætningen

2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning i SEK 80.510,0 275.271,0 387.193,0 783.288,0 1.016.756,0

Nettoomsætning i USD 12.392,0 40.628,0 59.440,0 114.220,0 120.540,0

Valutakurs 6,50 6,78 6,51 6,86 8,44

Valutaeffekt 11.313,6 -15.536,8 39.257,3 190.127,3

Nettoomsætning geografisk 

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Sverige 105.553,0 163.931,0 634.902,0 658.771,0 637.745,0

Europa excl. Sverige 38.836,0 26.021,0 19.887,0 15.931,0 10.255,0

USA 79.520,0 273.878,0 385.324,0 777.976,0 975.221,0

Asien 2.277,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige lande 3.802,0 5.159,0 7.380,0 10.588,0 26.934,0

Nettoomsætning 229.988,0 468.989,0 1.047.493,0 1.463.266,0 1.650.155,0
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her, at al valutavækst skal fratrækkes Bilprovning Internationellt, da overvejende er i dette segment, der 

sælges i USD. Med rapporteret nettoomsætning i 2014 og 2015 på henholdsvis TSEK 783.288,0 og TSEK 

1.000.473,0, bliver den organiske vækst i 2015 dermed: 

 1.000.473,0 – 783.288,0 – 173.994,6 – 190.127,3 = -146.936,9 

 

Da vi nu har estimeret M&A-væksten, valutavæksten og den organiske vækst i TSEK, kan væksten 

udregnes som procentsatser: 

 

 

 

 

De korrigerede regnskabstal resulterer derved i nedenstående opgørelser over nettoomsætningen, 

EBITDA og EBIT, som viser, hvordan mellemresultaterne i resultatopgørelsen i Opus Group ville have 

set ud, hvis hvert opkøb var sket per 1. januar. Dette er interessant, da hele den opkøbte balance bliver 

indregnet på købsdatoen, hvilket, med det forskudte bidrag i omsætning, resulterer i nøgletal, som ikke 

er konsistente over tid. 

 

 

 

Vækstdrivere i nettoomsætningen

% 2011 2012 2013 2014 2015

Organisk:

Bilprovning Internationellt na 18,3% 42,7% -22,5% -18,8%

Bilprovning Sverige na na 34,2% 2,5% 3,8%

Utrustning na -18,7% -10,1% 5,1% -100,0%

Organisk na -5,8% 27,7% -6,5% -16,4%

M&A:

Bilprovning Internationellt na 73,4% 2,1% 42,4% 11,9%

Bilprovning Sverige na 31,4% 96,9% 0,0% 0,0%

Utrustning na 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%

M&A na 104,8% 99,0% 42,4% 16,2%

Valuta na 4,9% -3,3% 3,7% 13,0%

Omsætningsvækst na 103,9% 123,4% 39,7% 12,8%

Omsætningsvækst (kontrol) na 103,9% 123,4% 39,7% 12,8%

Difference 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultatopgørelse korrigeret for M&A-aktivitet

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 229.988,0 931.156,0 1.047.493,0 1.552.099,3 1.523.002,4

EBITDA 28.591,0 92.300,0 141.854,0 271.272,0 282.498,3

EBIT -3.585,0 41.800,0 111.917,0 173.558,0 116.830,3

Resultatopgørelse korrigeret for M&A-aktivitet og usædvanlige poster

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 229.988,0 931.156,0 1.047.493,0 1.552.099,3 1.523.002,4

EBITDA 31.167,0 116.836,0 158.608,0 282.182,0 313.023,3

EBIT -1.009,0 66.336,0 128.671,0 184.468,0 147.355,3
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Bilag 4 – Rentabilitetsnøgletal i Opus Group 

 

Nedenstående tabeller viser rentabilitetsnøgletallene i Opus Group baseret på henholdsvis marginal 

skattesats og effektiv skattesats samt før skat-poster. 

 

 

 

 

Nøgletal - marginal skattesats (30%)

Nøgletal 2011 2012 2013 2014 2015

Overskudsgrad, OG -0,3% 5,0% 8,6% 8,3% 6,8%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 2,22x 1,86x 1,66x 1,04x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na 11,1% 16,0% 13,8% 7,1%

Afkastningsgrad, AG = NOPAT/gns. inv. kap. na 11,1% 16,0% 13,8% 7,1%

Nøgletal efter skat korrigeret for M&A-aktivitet

Overskudsgrad, OG -1,1% 3,1% 7,5% 7,8% 5,4%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 2,22x 1,86x 1,66x 1,04x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na 7,0% 13,9% 13,0% 5,6%

Afkastningsgrad, AG = NOPAT/gns. inv. kap. na 7,0% 13,9% 13,0% 5,6%

Nøgletal efter skat korrigeret for 

ikke tilbagevendende poster

Overskudsgrad, OG -0,3% 2,8% 8,6% 7,6% 5,9%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 1,12x 1,86x 1,57x 1,13x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na 3,1% 16,0% 11,9% 6,7%

Afkastningsgrad, AG = NOPAT/gns. inv. kap. na 3,1% 16,0% 11,9% 6,7%

Nøgletal efter skat

Overskudsgrad, OG -1,1% -0,9% 7,5% 7,1% 4,6%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 1,12x 1,86x 1,57x 1,13x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na -1,0% 13,9% 11,1% 5,2%

Afkastningsgrad, AG = NOPAT/gns. inv. kap. na -1,0% 13,9% 11,1% 5,2%

Nøgletal - effektiv skattesats

Nøgletal 2011 2012 2013 2014 2015

Overskudsgrad, OG -1,7% -0,3% 7,3% 7,8% 5,5%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 1,12x 1,86x 1,57x 1,13x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na -0,3% 13,6% 12,2% 6,2%

Afkastningsgrad, AG = NOPAT/gns. inv. kap. na -0,3% 13,6% 12,2% 6,2%

Nettorenteomkostninger i procent, r na 0,6% 7,6% -7,4% 3,4%

SPREAD, (AG - r) na -0,9% 6,0% 19,6% 2,8%

Finansiel gearing,FGEAR = NRBG/EK na 0,67x 0,55x 0,69x 0,91x

Egenkapitalforrentning, EKF = AG + (AG - r) x NRBG/EK na -0,9% 16,8% 25,7% 8,7%

Egenkapitalforrentning, EKF = årets resultat/EK na -0,9% 16,8% 25,7% 8,7%
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Nøgletal

2011 2012 2013 2014 2015

Nøgletal før skat korrigeret for M&A-aktivitet og

ikke tilbagevendende poster

Overskudsgrad, OG -0,4% 7,1% 12,3% 11,9% 9,7%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 2,22x 1,86x 1,66x 1,04x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na 15,8% 22,8% 19,7% 10,1%

Afkastningsgrad, AG = EBIT/gns. inv. kap. na 15,8% 22,8% 19,7% 10,1%

Nøgletal før skat korrigeret for M&A-aktivitet

Overskudsgrad, OG -1,6% 4,5% 10,7% 11,2% 7,7%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 2,22x 1,86x 1,66x 1,04x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na 10,0% 19,8% 18,6% 8,0%

Afkastningsgrad, AG = EBIT/gns. inv. kap. na 10,0% 19,8% 18,6% 8,0%

Nøgletal før skat korrigeret for 

ikke tilbagevendende poster

Overskudsgrad, OG -0,4% 4,0% 12,3% 10,9% 8,5%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 1,12x 1,86x 1,57x 1,13x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na 4,5% 22,8% 17,1% 9,6%

Afkastningsgrad, AG = EBIT/gns. inv. kap. na 4,5% 22,8% 17,1% 9,6%

Nøgletal før skat

Overskudsgrad, OG -1,6% -1,2% 10,7% 10,2% 6,6%

Aktivernes omsætningshastighed, AOH na 1,12x 1,86x 1,57x 1,13x

Afkastningsgrad, AG = OG x AOH na -1,4% 19,8% 15,9% 7,5%

Afkastningsgrad, AG = EBIT/gns. inv. kap. na -1,4% 19,8% 15,9% 7,5%

Nettorenteomkostninger i procent, r na 3,0% 11,1% -9,6% 4,1%

SPREAD, (AG - r) na -4,4% 8,7% 25,5% 3,4%

Finansiel gearing,FGEAR = NRBG/EK na 0,67x 0,55x 0,69x 0,91x

Egenkapitalforrentning, EKF = AG + (AG - r) x NRBG/EK na -4,3% 24,7% 33,5% 10,5%

Egenkapitalforrentning, EKF = EBT/EK na -4,3% 24,7% 33,5% 10,5%
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Til beregningerne er følgende input blevet benyttet. 

 

 

  

Input til nøgletalsberegning

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Effektiv skatteprocent -11,6% 79,2% 31,7% 23,2% 17,4%

Marginal skattesats 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Nettoomsætning 229.988,0 468.989,0 1.047.493,0 1.463.266,0 1.650.155,0

Nettoomsætning korrigeret for M&A 229.988,0 931.156,0 1.047.493,0 1.552.099,3 1.523.002,4

EBITDA 28.591,0 29.991,0 141.854,0 246.272,0 274.641,0

EBITDA og M&A 28.591,0 92.300,0 141.854,0 271.272,0 282.498,3

EBITDA (normaliseret) 31.167,0 54.527,0 158.608,0 257.182,0 305.166,0

EBITDA (normaliseret) og M&A 31.167,0 116.836,0 158.608,0 282.182,0 313.023,3

EBIT -3.585,0 -5.813,0 111.917,0 148.558,0 108.973,0

EBIT og M&A -3.585,0 41.800,0 111.917,0 173.558,0 116.830,3

EBIT (normaliseret) -1.009,0 18.723,0 128.671,0 159.468,0 139.498,0

EBIT (normaliseret) og M&A -1.009,0 66.336,0 128.671,0 184.468,0 147.355,3

NOPAT med marginal skattesats (30%):

NOPAT -2.509,5 -4.069,1 78.341,9 103.990,6 76.281,1

NOPAT og M&A -2.509,5 29.260,0 78.341,9 121.490,6 81.781,2

NOPAT (normaliseret) -706,3 13.106,1 90.069,7 111.627,6 97.648,6

NOPAT (normaliseret) og M&A -706,3 46.435,2 90.069,7 129.127,6 103.148,7

NOPAT med effektiv skattesats:

NOPAT -4.001,8 -1.207,8 76.465,5 114.033,3 89.979,7

NOPAT og M&A -4.001,8 8.685,0 76.465,5 133.223,3 96.467,5

NOPAT (normaliseret) -1.126,3 3.890,2 87.912,4 122.407,8 115.184,3

NOPAT (normaliseret) og M&A -1.126,3 13.782,9 87.912,4 141.597,9 121.672,2

Nettofinansielle omkostninger før skat -1.034,0 -5.069,0 -22.201,0 36.628,0 -28.517,0

Nettofinansielle omkostninger før skat (normaliseret) -1.379,0 -4.760,0 -22.009,0 -42.613,0 -54.621,0

Nettofinansielle omkostninger efter skat -1.154,2 -1.053,2 -15.168,5 28.115,7 -23.546,7

Nettofinansielle omkostninger efter skat (normaliseret) -965,3 -3.332,0 -15.406,3 -29.829,1 -38.234,7

EBT -4.619,0 -10.882,0 89.716,0 185.186,0 80.456,0

Årets resultat -5.156,0 -2.261,0 61.297,0 142.149,0 66.433,0

Nettorentebærende gæld 19.412,0 317.262,0 82.921,0 681.622,0 704.060,0

Gns. Nettorentebærende gæld 168.337,0 200.091,5 382.271,5 692.841,0

Egenkapital 239.379,0 262.135,0 465.630,0 638.628,0 890.657,0

Egenkapital, gns. 250.757,0 363.882,5 552.129,0 764.642,5

Investeret kapital 258.791,0 579.397,0 548.551,0 1.320.250,0 1.594.717,0

Investeret kapital, gns. 419.094,0 563.974,0 934.400,5 1.457.483,5

Antal aktier ('1000) 193.062,0 237.381,1 260.984,9 260.765,1 294.591,0

Aktiekurs 0,9 2,6 14,7 9,1 6,3

MV Egenkapital 175.686,5 624.312,3 3.823.429,1 2.372.962,3 1.841.193,8

Pengestrømme fra drift (CFO) 35.238,0 55.536,0 114.479,0 158.478,0 201.181,0
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Bilag 5 – Segmentanalyse på Opus Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning - eksternt og internt

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Bilprovning Internationellt 80.510,0 275.271,0 387.193,0 783.288,0 1.016.756,0

Bilprovning Sverige 0,0 72.221,0 551.254,0 565.184,0 586.524,0

Utrustning 149.620,0 124.118,0 122.949,0 135.412,0 73.625,0

Opus Group & Elimineringer -142,0 -2.621,0 -13.903,0 -20.618,0 -26.750,0

Opus Group total 229.988,0 468.989,0 1.047.493,0 1.463.266,0 1.650.155,0

Nettoomsætning - eksternt

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Bilprovning Internationellt 80.510,0 275.271,0 387.033,0 783.288,0 1.000.473,0

Bilprovning Sverige 0,0 72.221,0 551.254,0 565.184,0 586.524,0

Utrustning 149.478,0 121.497,0 109.206,0 114.794,0 63.158,0

Opus Group total 229.988,0 468.989,0 1.047.493,0 1.463.266,0 1.650.155,0

Nettoomsætning 

% 2011 2012 2013 2014 2015

Bilprovning Internationellt 35,0% 58,7% 36,9% 53,5% 60,6%

Bilprovning Sverige 0,0% 15,4% 52,6% 38,6% 35,5%

Utrustning 65,0% 25,9% 10,4% 7,8% 3,8%

Opus Group total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EBITDA

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Bilprovning Internationellt 21.255,0 41.940,0 69.878,0 167.679,0 227.083,0

Bilprovning Sverige 0,0 7.386,0 85.079,0 85.871,0 80.257,0

Utrustning 9.749,0 484,0 6.555,0 7.733,0 2.949,0

Opus Group & Elimineringer 163,0 4.717,0 -2.904,0 -4.101,0 -5.123,0

Opus Group total 31.167,0 54.527,0 158.608,0 257.182,0 305.166,0

Ikke-tilbagevendende poster -2.576,0 -24.536,0 -16.754,0 -10.910,0 -30.525,0

Opus Group rapporteret 28.591,0 29.991,0 141.854,0 246.272,0 274.641,0

EBITDA

% 2011 2012 2013 2014 2015

Bilprovning Internationellt 68,6% 84,2% 43,3% 64,2% 73,2%

Bilprovning Sverige 0,0% 14,8% 52,7% 32,9% 25,9%

Utrustning 31,4% 1,0% 4,1% 3,0% 1,0%

EBITDA-margin

% 2011 2012 2013 2014 2015

Bilprovning Internationellt 26,4% 15,2% 18,0% 21,4% 22,3%

Bilprovning Sverige na 10,2% 15,4% 15,2% 13,7%

Utrustning 6,5% 0,4% 5,3% 5,7% 4,0%

Opus Group total 13,6% 11,6% 15,1% 17,6% 18,5%

Vækst

% 2011 2012 2013 2014 2015

Bilprovning Internationellt na 241,9% 40,6% 102,4% 27,7%

Bilprovning Sverige na na 663,3% 2,5% 3,8%

Utrustning na -18,7% -10,1% 5,1% -45,0%

Opus Group - alle segmenter na 103,9% 123,4% 39,7% 12,8%

EBITDA na 75,0% 190,9% 62,1% 18,7%
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Til beregningerne er følgende input blevet benyttet. 

 

 

 

 

  

Bilprovning Internationellt

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 80.510,0 275.271,0 387.193,0 783.288,0 1.016.756,0

EBITDA 18.793,0 39.640,0 58.184,0 161.305,0 209.495,0

EBITDA-margin 23,3% 14,4% 15,0% 20,6% 20,6%

Nedlukningsomkostninger 0,0 0,0 0,0 6.646,0 3.293,0

Omkostninger relateret til opkøb 2.462,0 0,0 4.288,0 0,0 1.718,0

Opstartsomkostninger 0,0 2.300,0 12.224,0 0,0 12.577,0

Forsikringserstatning 0,0 0,0 -4.818,0 -272,0 0,0

Justeret EBITDA 21.255,0 41.940,0 69.878,0 167.679,0 227.083,0

Justeret EBITDA-margin 26,4% 15,2% 18,0% 21,4% 22,3%

Bilprovning Sverige

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 0,0 72.221,0 551.254,0 565.184,0 586.524,0

EBITDA 0,0 -10.174,0 82.501,0 85.871,0 80.257,0

EBITDA-margin na -14,1% 15,0% 15,2% 13,7%

Omkostninger relateret til opkøb 0,0 6.400,0 0,0 0,0 0,0

Opstartsomkostninger 0,0 11.160,0 2.578,0 0,0 0,0

Justeret EBITDA 0,0 7.386,0 85.079,0 85.871,0 80.257,0

Justeret EBITDA-margin na 10,2% 15,4% 15,2% 13,7%

Utrustning

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 149.620,0 124.118,0 122.949,0 135.412,0 73.625,0

EBITDA 9.749,0 484,0 4.831,0 7.733,0 2.949,0

EBITDA-margin 6,5% 0,4% 3,9% 5,7% 4,0%

Nedskrivning på tilgodehavender 0,0 0,0 1.724,0 0,0 0,0

Justeret EBITDA 9.749,0 484,0 6.555,0 7.733,0 2.949,0

Justeret EBITDA-margin 6,5% 0,4% 5,3% 5,7% 4,0%
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Bilag 6 – Rapporteret resultatopgørelse og balance for SGS 

 

 

 

Opdeling på afskrivninger: 

 

 

 

Kursomregning (SEK/CHF) - pr 31/12 det givne år (xe.com) 7,3572 7,1106 7,2183 7,8614 8,4473

Resultatopgørelse

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 35.292.488,1 39.598.842,2 42.082.612,8 46.248.779,8 48.250.971,5

Personaleomkostninger -16.950.988,7 -19.433.226,0 -20.723.701,8 -22.727.387,8 -24.066.354,6

Råvarer og handelsvarer -2.435.233,2 -2.403.377,4 -2.576.928,4 -2.837.975,4 -2.914.318,1

Andre driftsomkostninger -8.438.708,3 -9.841.048,2 -10.047.855,4 -10.895.938,9 -11.606.588,7

EBITDA 7.467.557,9 7.921.190,6 8.734.127,2 9.787.477,6 9.663.710,0

Afskrivninger -1.655.370,0 -1.990.963,5 -2.151.049,5 -2.389.874,1 -2.720.030,3

EBIT 5.812.187,9 5.930.227,0 6.583.077,7 7.397.603,6 6.943.679,7

Resultat fra f inansielle poster

Finansielle indtægter 73.572,0 120.879,9 129.929,2 133.644,3 109.814,9

Finansielle omkostninger -264.859,2 -412.413,9 -404.224,1 -455.962,8 -473.048,7

Resultat fra f inansielle poster -191.287,2 -291.533,9 -274.294,9 -322.318,5 -363.233,9

EBT 5.620.900,8 5.638.693,1 6.308.782,8 7.075.285,0 6.580.445,9

Skat -1.493.511,6 -1.521.665,0 -1.703.515,7 -1.839.574,1 -1.647.223,3

Årets resultat 4.127.389,2 4.117.028,1 4.605.267,1 5.235.710,9 4.933.222,6

Afskrivninger (MCHF) 2011 2012 2013 2014 2015

Afskrivninger på materielle aktiver 185,0 226,0 250,0 253,0 265,0

Afskrivninger på immaterielle aktiver 40,0 54,0 48,0 51,0 57,0

Afskrivninger i alt 225,0 280,0 298,0 304,0 322,0

Afskrivninger (TSEK) 2011 2012 2013 2014 2015

Afskrivninger på materielle aktiver 1.361.082,0 1.606.992,0 1.804.571,7 1.988.941,2 2.238.534,2

Afskrivninger på immaterielle aktiver 294.288,0 383.971,5 346.477,8 400.932,8 481.496,0

Afskrivninger i alt 1.655.370,0 1.990.963,5 2.151.049,5 2.389.874,1 2.720.030,3
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Balance

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Langfristede aktiver

Immaterielle langfristede aktiver

Øvrige immaterielle aktiver 1.574.440,8 1.514.554,4 1.494.185,4 1.823.851,3 1.841.511,2

Goodw ill 6.106.475,9 6.819.050,0 7.283.251,5 8.686.877,7 9.190.661,2

Immaterielle langfristede aktiver i alt 7.680.916,7 8.333.604,4 8.777.436,9 10.510.729,0 11.032.172,4

Materielle langfristede aktiver

Bygninger, grunde og udstyr 6.533.193,5 7.217.242,8 7.427.617,2 8.199.469,2 8.143.196,2

Materielle langfristede aktiver i alt 6.533.193,5 7.217.242,8 7.427.617,2 8.199.469,2 8.143.196,2

Finansielle langfristede aktiver

Finansielle aktiver 345.788,4 419.524,5 433.097,2 573.884,2 1.469.830,0

Finansielle langfristede aktiver i alt 345.788,4 419.524,5 433.097,2 573.884,2 1.469.830,0

Udskudte skatteaktiver 1.478.797,2 1.592.770,8 1.248.763,6 1.532.978,4 1.461.382,7

Langfristede aktiver i alt 16.038.695,9 17.563.142,5 17.886.915,0 20.817.060,8 22.106.581,3

Varelager 544.432,8 675.505,5 707.392,1 927.648,5 853.177,2

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 6.386.049,5 6.947.040,6 6.871.809,2 8.396.004,9 7.746.173,1

Øvrige kortfristede aktiver 3.141.524,4 3.285.089,8 3.883.438,4 4.583.212,4 4.434.831,9

Tilgodehavender i alt 9.527.573,9 10.232.130,4 10.755.247,5 12.979.217,3 12.181.005,1

Likvide beholdninger 8.909.569,1 7.018.146,4 7.023.393,2 10.612.927,5 14.647.616,3

Kortfristede aktiver i alt 18.981.575,8 17.925.782,2 18.486.032,8 24.519.793,3 27.681.798,6

AKTIVER I ALT 35.020.271,7 35.488.924,7 36.372.947,8 45.336.854,2 49.788.379,9

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Egenkapital 15.045.473,9 15.060.216,9 15.966.850,7 18.891.011,0 16.734.099,2

Langfristede forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 426.717,6 511.962,0 476.406,9 581.745,7 506.837,9

Pensionsforpligtelser 1.243.366,8 1.251.462,8 678.519,0 1.383.611,3 1.528.961,1

Obligationslån 9.490.787,9 9.236.648,6 9.297.153,6 13.112.861,6 18.676.977,9

Gæld til kreditinstitutter 66.214,8 42.663,5 36.091,4 31.445,7 25.341,9

Hensættelser 779.863,2 689.726,6 692.955,5 762.558,5 819.388,0

Langfristede forpligtelser alt 12.006.950,3 11.732.463,6 11.181.126,5 15.872.222,8 21.557.506,9

Kortfristede forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter 44.143,2 120.879,9 108.274,3 141.505,7 25.341,9

Leverandørgæld 3.288.668,4 3.498.407,3 3.623.580,0 4.017.189,6 4.443.279,2

Selskabsskat 632.719,2 732.390,2 1.024.996,7 1.375.749,9 1.343.120,5

Øvrige kortfristede forpligtelser 3.855.172,8 4.181.023,4 4.338.190,4 4.889.808,1 5.524.533,5

Hensættelser 147.144,0 163.543,4 129.929,2 149.367,1 160.498,7

Kortfristede forpligtelser i alt 7.967.847,5 8.696.244,2 9.224.970,7 10.573.620,4 11.496.773,8

PASSIVER I ALT 35.020.271,7 35.488.924,7 36.372.947,8 45.336.854,2 49.788.379,9
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Bilag 7 – Analytiske opgørelser for SGS 

 

 

 

 

 

Analytisk resultatopgørelse

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 35.292.488,1 39.598.842,2 42.082.612,8 46.248.779,8 48.250.971,5

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer -2.435.233,2 -2.403.377,4 -2.576.928,4 -2.837.975,4 -2.914.318,1 

Andre driftsomkostninger -8.438.708,3 -9.841.048,2 -10.047.855,4 -10.895.938,9 -11.606.588,7 

Personaleomkostninger -16.950.988,7 -19.433.226,0 -20.723.701,8 -22.727.387,8 -24.066.354,6 

Korrektion for restruktureringsomkostninger 0,0 483.519,7 238.203,5 86.475,7 540.627,1

Korrektion for transaktions- og integrationsomkostninger 66.214,8 85.327,0 86.619,4 55.030,0 84.473,0

Korrektion for andre ikke-tilbagevendende omkostninger 0,0 0,0 0,0 251.565,7 0,0

Driftsomkostninger -27.758.715,4 -31.108.805,0 -33.023.662,7 -36.068.230,8 -37.962.161,4 

EBITDA 7.533.772,7 8.490.037,3 9.058.950,1 10.180.549,0 10.288.810,1

Afskrivninger på materielle aktiver -1.361.082,0 -1.606.992,0 -1.804.571,7 -1.988.941,2 -2.238.534,2 

EBITA 6.172.690,7 6.883.045,3 7.254.378,4 8.191.607,8 8.050.275,9

Afskrivninger på immaterielle aktiver -294.288,0 -383.971,5 -346.477,8 -400.932,8 -481.496,0 

EBIT 5.878.402,7 6.499.073,8 6.907.900,6 7.790.675,0 7.568.779,8

Skat på EBIT -1.561.931,6 -1.753.848,4 -1.865.291,2 -2.025.575,5 -1.894.624,0 

NOPAT (normaliseret) 4.316.471,1 4.745.225,4 5.042.609,4 5.765.099,5 5.674.155,9

Ikke-tilbagevendende poster:

Restruktureringsomkostninger 0,0 -483.519,7 -238.203,5 -86.475,7 -540.627,1 

Transaktions- og integrationsomkostninger -66.214,8 -85.327,0 -86.619,4 -55.030,0 -84.473,0 

Andre ikke-tilbagevendende omkostninger 0,0 0,0 0,0 -251.565,7 0,0

Ikke-tilbagevendende poster -66.214,8 -568.846,7 -324.822,9 -393.071,4 -625.100,1 

Skat på ikke tilbagevendende poster 17.593,7 153.509,7 87.709,6 102.198,6 156.475,6

NOPAT 4.267.850,1 4.329.888,3 4.805.496,1 5.474.226,6 5.205.531,4

Finansielle poster

Finansielle indtægter 73.572,0 120.879,9 129.929,2 133.644,3 109.814,9

Finansielle omkostninger -264.859,2 -412.413,9 -404.224,1 -455.962,8 -473.048,7 

Finansielle poster -191.287,2 -291.533,9 -274.294,9 -322.318,5 -363.233,9 

Skat på f inansielle poster 50.826,3 78.673,7 74.065,9 83.802,8 90.925,0

Netto finansielle omkostninger (NFO) efter skat -140.460,9 -212.860,2 -200.229,0 -238.515,7 -272.308,8 

Årets resultat 4.127.389,2 4.117.028,1 4.605.267,1 5.235.710,9 4.933.222,6

Ikke tilbagevendende poster (MCHF) 2011 2012 2013 2014 2015

Restruktureringsomkostninger 0,0 -68,0 -33,0 -11,0 -64,0

Transaktions- og integrationsrelaterede omkostninger -9,0 -12,0 -12,0 -7,0 -10,0

Andre ikke-tilbagevendende poster 0,0 0,0 0,0 -32,0 0,0

Ikke-tilbagevendende poster i alt -9,0 -80,0 -45,0 -50,0 -74,0

Ikke tilbagevendende poster (TSEK) 2011 2012 2013 2014 2015

Restruktureringsomkostninger 0,0 -483.519,7 -238.203,5 -86.475,7 -540.627,1

Transaktions- og integrationsrelaterede omkostninger -66.214,8 -85.327,0 -86.619,4 -55.030,0 -84.473,0

Andre ikke-tilbagevendende poster 0,0 0,0 0,0 -251.565,7 0,0

Ikke-tilbagevendende poster i alt -66.214,8 -568.846,7 -324.822,9 -393.071,4 -625.100,1
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Investeret kapital (fra aktivsiden)

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Aktiver i alt 35.020.271,7 35.488.924,7 36.372.947,8 45.336.854,2 49.788.379,9

Likvide beholdninger -8.909.569,1 -7.018.146,4 -7.023.393,2 -10.612.927,5 -14.647.616,3

Finansielle aktiver -345.788,4 -419.524,5 -433.097,2 -573.884,2 -1.469.830,0

Udskudte skatteforpligtelser -426.717,6 -511.962,0 -476.406,9 -581.745,7 -506.837,9

Hensættelser, langfristet -779.863,2 -689.726,6 -692.955,5 -762.558,5 -819.388,0

Hensættelser, kortfristet -147.144,0 -163.543,4 -129.929,2 -149.367,1 -160.498,7

Leverandørgæld -3.288.668,4 -3.498.407,3 -3.623.580,0 -4.017.189,6 -4.443.279,2

Selskabsskat -632.719,2 -732.390,2 -1.024.996,7 -1.375.749,9 -1.343.120,5

Øvrige kortfristede forpligtelser -3.855.172,8 -4.181.023,4 -4.338.190,4 -4.889.808,1 -5.524.533,5

Investeret kapital i alt 16.634.629,1 18.274.200,9 18.630.398,6 22.373.623,6 20.873.275,7

Investeret kapital (fra passivsiden)

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Egenkapital 15.045.473,9 15.060.216,9 15.966.850,7 18.891.011,0 16.734.099,2

Pensionsforpligtelser 1.243.366,8 1.251.462,8 678.519,0 1.383.611,3 1.528.961,1

Obligationslån 9.490.787,9 9.236.648,6 9.297.153,6 13.112.861,6 18.676.977,9

Gæld til kreditinstitutter, langfristet 66.214,8 42.663,5 36.091,4 31.445,7 25.341,9

Gæld til kreditinstitutter, kortfristet 44.143,2 120.879,9 108.274,3 141.505,7 25.341,9

Likvide beholdninger -8.909.569,1 -7.018.146,4 -7.023.393,2 -10.612.927,5 -14.647.616,3

Finansielle aktiver -345.788,4 -419.524,5 -433.097,2 -573.884,2 -1.469.830,0

Nettorentebærende gæld i alt 1.589.155,2 3.213.984,0 2.663.547,9 3.482.612,5 4.139.176,5

Investeret kapital i alt (EK+NRBG) 16.634.629,1 18.274.200,9 18.630.398,6 22.373.623,6 20.873.275,7
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Bilag 8 – Rapporteret resultatopgørelse og balance for Applus+ 

 

 

 

Opdeling på afskrivninger: 

 

 

 

Kursomregning (SEK/EUR) - pr 31/12 det givne år (xe.com) 8,9483 8,5842 8,8566 9,4518 9,1767

Resultatopgørelse

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 10.555.303,0 10.237.966,6 13.997.889,8 15.299.812,6 15.613.922,4

Personaleomkostninger -5.399.174,1 -5.494.573,8 -6.946.783,9 -7.848.522,0 -7.922.739,1

Råvarer og handelsvarer -1.376.958,4 -867.720,6 -2.164.734,0 -2.345.231,4 -2.261.967,0

Andre driftsomkostninger -2.508.052,8 -2.626.365,0 -3.208.468,4 -3.354.524,5 -3.615.201,2

EBITDA 1.271.117,7 1.249.307,2 1.677.903,5 1.751.534,6 1.814.015,1

Afskrivninger -657.146,7 -679.639,9 -864.609,4 -868.309,8 -891.315,4

Gevinst/ tab på salg af langfristede aktiver -203.610,1 -171.101,0 -1.041.281,2 28.090,8 1.156,3

Andre resultater -210.983,5 -133.072,9 -150.775,0 -192.722,5 -93.675,8

EBIT 199.377,5 265.493,3 -378.762,0 718.593,1 830.180,1

Resultat fra f inansielle poster -1.016.922,8 -984.466,3 -765.273,6 -345.823,0 -226.004,0

Resultat fra associerede virksomheder 7.999,8 0,0 22.079,5 21.313,8 16.508,9

EBT -809.545,5 -718.972,9 -1.121.956,1 394.083,9 620.685,1

Skat 62.879,8 150.327,2 -343.920,1 -100.066,4 -180.827,0

Årets resultat -746.665,6 -568.645,7 -1.465.876,2 294.017,6 439.858,0

Afskrivninger (TEUR) 2011 2012 2013 2014 2015

Afskrivninger på materielle aktiver -32.758,0 -32.420,0 -37.196,0 -37.222,0 -40.682,0

Afskrivninger på immaterielle aktiver -40.680,0 -46.753,0 -60.427,0 -54.645,0 -56.446,0

Afskrivninger i alt -73.438,0 -79.173,0 -97.623,0 -91.867,0 -97.128,0

Afskrivninger (TSEK) 2011 2012 2013 2014 2015

Afskrivninger på materielle aktiver -293.129,0 -278.301,0 -329.430,7 -351.815,4 -373.326,9

Afskrivninger på immaterielle aktiver -364.017,6 -401.338,9 -535.178,7 -516.494,4 -517.988,5

Afskrivninger i alt -657.146,7 -679.639,9 -864.609,4 -868.309,8 -891.315,4
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Balance

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Langfristede aktiver

Immaterielle langfristede aktiver

Øvrige immaterielle aktiver 6.223.958,6 6.149.645,6 5.603.536,4 5.596.863,5 5.336.705,9

Goodw ill 5.185.318,3 4.903.042,5 4.320.983,3 4.700.084,8 4.845.192,2

Immaterielle langfristede aktiver i alt 11.409.276,9 11.052.688,1 9.924.519,7 10.296.948,3 10.181.898,0

Materielle langfristede aktiver

Bygninger, grunde og udstyr 1.603.905,7 1.687.369,5 1.677.885,8 1.835.050,9 1.919.831,7

Materielle langfristede aktiver i alt 1.603.905,7 1.687.369,5 1.677.885,8 1.835.050,9 1.919.831,7

Finansielle langfristede aktiver

Finansielle aktiver 136.479,8 112.994,3 122.495,9 120.246,0 128.161,9

Finansielle langfristede aktiver i alt 136.479,8 112.994,3 122.495,9 120.246,0 128.161,9

Udskudte skatteaktiver 1.014.327,8 1.180.736,3 900.956,9 812.109,3 783.278,0

Langfristede aktiver i alt 14.163.990,0 14.033.788,2 12.625.858,3 13.064.354,5 13.013.169,7

Varelager 48.365,7 67.798,3 64.352,2 74.461,4 92.739,8

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 2.813.557,3 2.880.381,2 3.150.253,9 3.435.923,5 3.434.181,4

Tilgodehavender fra associerede virksomheder 45.466,4 43.831,1 37.180,1 78.932,1 89.739,0

Andre tilgodehavender 180.586,0 229.800,1 247.498,1 284.924,9 214.533,1

Udskudte skatteaktiver 123.791,0 120.213,7 106.394,5 135.917,1 112.919,4

Øvrige kortfristede aktiver 36.813,4 12.472,9 66.008,4 96.559,7 120.976,6

Tilgodehavender i alt 3.200.214,2 3.286.699,0 3.607.335,0 4.032.257,4 3.972.349,5

Likvide beholdninger 1.106.164,4 1.238.267,9 1.627.181,7 1.458.736,3 1.529.711,5

Kortfristede aktiver i alt 4.354.744,2 4.592.765,2 5.298.868,8 5.565.455,1 5.594.800,8

AKTIVER I ALT 18.518.734,3 18.626.553,3 17.924.727,2 18.629.809,6 18.607.970,5

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Egenkapital 4.109.488,7 4.144.873,9 2.862.892,1 5.988.414,4 5.976.753,8

Langfristede forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 2.103.490,3 2.071.677,3 1.952.564,9 1.605.409,6 1.480.359,1

Andre forpligtelser 181.570,3 118.599,8 83.597,6 106.625,9 121.114,2

Andre f inansielle forpligtelser 238.025,3 240.616,2 260.384,5 267.335,1 220.672,3

Gæld til associerede virksomheder 20.840,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Gæld til kreditinstitutter 9.170.040,5 9.275.956,7 9.482.565,8 7.119.399,6 7.042.022,9

Hensættelser 57.170,8 76.957,7 113.019,3 277.212,3 265.096,8

Langfristede forpligtelser alt 11.771.137,9 11.783.807,7 11.892.132,0 9.375.982,4 9.129.265,3

Kortfristede forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter 633.111,5 291.254,6 333.637,6 348.507,3 481.813,9

Leverandørgæld 1.805.654,5 2.124.753,6 2.564.353,3 2.711.961,8 2.758.546,2

Gæld til associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 16.191,0 22.923,4

Udskudte skatteforpligtelser 109.089,0 168.019,3 166.389,2 129.263,0 144.010,1

Andre kortfristede forpligtelser 74.414,2 95.482,5 93.915,6 38.932,0 77.350,5

Hensættelser 15.838,5 18.361,7 11.407,3 20.557,7 17.307,3

Kortfristede forpligtelser i alt 2.638.107,6 2.697.871,7 3.169.703,0 3.265.412,8 3.501.951,4

PASSIVER I ALT 18.518.734,3 18.626.553,3 17.924.727,2 18.629.809,6 18.607.970,5
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Bilag 9 – Analytiske opgørelser for Applus+ 

 

 

 

 

 

 

Analytisk resultatopgørelse

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 10.555.303,0 10.237.966,6 13.997.889,8 15.299.812,6 15.613.922,4

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer -1.376.958,4 -867.720,6 -2.164.734,0 -2.345.231,4 -2.261.967,0 

Andre driftsomkostninger -2.508.052,8 -2.626.365,0 -3.208.468,4 -3.354.524,5 -3.615.201,2 

Personaleomkostninger -5.399.174,1 -5.494.573,8 -6.946.783,9 -7.848.522,0 -7.922.739,1 

Korrektion for restruktureringsomkostninger

Korrektion for transaktions- og integrationsomkostninger

Korrektion for andre ikke-tilbagevendende omkostninger

Driftsomkostninger -9.284.185,3 -8.988.659,4 -12.319.986,3 -13.548.277,9 -13.799.907,3 

EBITDA 1.271.117,7 1.249.307,2 1.677.903,5 1.751.534,6 1.814.015,1

Afskrivninger på materielle aktiver -293.129,0 -278.301,0 -329.430,7 -351.815,4 -373.326,9 

EBITA 977.988,6 971.006,2 1.348.472,9 1.399.719,2 1.440.688,2

Afskrivninger på immaterielle aktiver -364.017,6 -401.338,9 -535.178,7 -516.494,4 -517.988,5 

EBIT 613.971,0 569.667,3 813.294,2 883.224,8 922.699,7

Skat på EBIT -47.689,0 -119.109,5 249.304,1 -224.269,7 -268.814,4 

NOPAT (normaliseret) 566.282,0 450.557,8 1.062.598,2 658.955,1 653.885,3

Ikke-tilbagevendende poster:

Restruktureringsomkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transaktions- og integrationsomkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre ikke-tilbagevendende omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gevinst/ tab på salg af langfristede aktiver -203.610,1 -171.101,0 -1.041.281,2 28.090,8 1.156,3

Andre resultater -210.983,5 -133.072,9 -150.775,0 -192.722,5 -93.675,8 

Ikke-tilbagevendende poster -414.593,5 -304.173,9 -1.192.056,2 -164.631,7 -92.519,6 

Skat på ikke tilbagevendende poster 32.202,7 63.598,5 -365.408,3 41.803,5 26.954,2

NOPAT 183.891,2 209.982,4 -494.866,3 536.126,9 588.319,9

Finansielle poster -1.008.923,0 -984.466,3 -743.194,0 -324.509,1 -209.495,1 

Skat på f inansielle poster 78.366,1 205.838,1 -227.815,8 82.399,8 61.033,2

Netto finansielle omkostninger (NFO) efter skat -930.556,9 -778.628,1 -971.009,9 -242.109,3 -148.461,9 

Årets resultat -746.665,6 -568.645,7 -1.465.876,2 294.017,6 439.858,0

Afskrivninger (TEUR) 2011 2012 2013 2014 2015

Afskrivninger på materielle aktiver -32.758,0 -32.420,0 -37.196,0 -37.222,0 -40.682,0

Afskrivninger på immaterielle aktiver -40.680,0 -46.753,0 -60.427,0 -54.645,0 -56.446,0

Afskrivninger i alt -73.438,0 -79.173,0 -97.623,0 -91.867,0 -97.128,0

Afskrivninger (TSEK) 2011 2012 2013 2014 2015

Afskrivninger på materielle aktiver -293.129,0 -278.301,0 -329.430,7 -351.815,4 -373.326,9

Afskrivninger på immaterielle aktiver -364.017,6 -401.338,9 -535.178,7 -516.494,4 -517.988,5

Afskrivninger i alt -657.146,7 -679.639,9 -864.609,4 -868.309,8 -891.315,4
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Investeret kapital (fra aktivsiden)

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Aktiver i alt 18.518.734,3 18.626.553,3 17.924.727,2 18.629.809,6 18.607.970,5

Likvide beholdninger -1.106.164,4 -1.238.267,9 -1.627.181,7 -1.458.736,3 -1.529.711,5

Finansielle aktiver -136.479,8 -112.994,3 -122.495,9 -120.246,0 -128.161,9

Tilgodehavender fra associerede virksomheder -45.466,4 -43.831,1 -37.180,1 -78.932,1 -89.739,0

Udskudte skatteforpligtelser, langfristet -2.103.490,3 -2.071.677,3 -1.952.564,9 -1.605.409,6 -1.480.359,1

Udskudte skatteforpligtelser, kortfristet -109.089,0 -168.019,3 -166.389,2 -129.263,0 -144.010,1

Andre forpligtelser -181.570,3 -118.599,8 -83.597,6 -106.625,9 -121.114,2

Hensættelser, langfristet -57.170,8 -76.957,7 -113.019,3 -277.212,3 -265.096,8

Hensættelser, kortfristet -15.838,5 -18.361,7 -11.407,3 -20.557,7 -17.307,3

Leverandørgæld -1.805.654,5 -2.124.753,6 -2.564.353,3 -2.711.961,8 -2.758.546,2

Andre kortfristede forpligtelser -74.414,2 -95.482,5 -93.915,6 -38.932,0 -77.350,5

Investeret kapital i alt 12.883.396,1 12.557.608,2 11.152.622,3 12.081.932,9 11.996.573,9

Investeret kapital (fra passivsiden)

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Egenkapital 4.109.488,7 4.144.873,9 2.862.892,1 5.988.414,4 5.976.753,8

Andre f inansielle forpligtelser 238.025,3 240.616,2 260.384,5 267.335,1 220.672,3

Gæld til associerede virksomheder, langfristet 20.840,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Gæld til associerede virksomheder, kortfristet 0,0 0,0 0,0 16.191,0 22.923,4

Gæld til kreditinstitutter, langfristet 9.170.040,5 9.275.956,7 9.482.565,8 7.119.399,6 7.042.022,9

Gæld til kreditinstitutter, kortfristet 633.111,5 291.254,6 333.637,6 348.507,3 481.813,9

Likvide beholdninger -1.106.164,4 -1.238.267,9 -1.627.181,7 -1.458.736,3 -1.529.711,5

Finansielle aktiver -136.479,8 -112.994,3 -122.495,9 -120.246,0 -128.161,9

Tilgodehavender fra associerede virksomheder -45.466,4 -43.831,1 -37.180,1 -78.932,1 -89.739,0

Nettorentebærende gæld i alt 8.773.907,4 8.412.734,2 8.289.730,2 6.093.518,5 6.019.820,1

Investeret kapital i alt (EK+NRBG) 12.883.396,1 12.557.608,2 11.152.622,3 12.081.932,9 11.996.573,9
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Bilag 10 – Rapporteret resultatopgørelse og balance for Svensk Bilprovning 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

TSEK 2012 2013 2014

Driftsindtægter

Nettoomsætning 1.549.543,0 784.888,0 718.731,0

Andre driftsindtægter 353.381,0 2.233,0 1.206,0

Driftsindtægter 1.902.924,0 787.121,0 719.937,0

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer na na na

Andre driftsomkostninger -691.479,0 -339.077,0 -285.201,0

Personaleomkostninger -863.267,0 -407.430,0 -358.998,0

Driftsomkostninger -1.554.746,0 -746.507,0 -644.199,0

EBITDA 348.178,0 40.614,0 75.738,0

Afskrivninger -22.951,0 -16.315,0 -15.260,0

EBIT 325.227,0 24.299,0 60.478,0

Resultat fra f inansielle poster

Finansielle indtægter 7.970,0 16.216,0 2.449,0

Finansielle omkostninger -445,0 -113,0 -148,0

Resultat fra f inansielle poster 7.525,0 16.103,0 2.301,0

EBT 332.752,0 40.402,0 62.779,0

Skat 29.598,0 -9.223,0 45,0

Årets resultat 362.350,0 31.179,0 62.824,0

Svensk Bilprovning 2012 2013 2014

Nettoomsætning 1.549.543,0 784.888,0 718.731,0

EBITDA 38.797,0 38.381,0 74.532,0

EBITDA-margin 2,5% 4,9% 10,4%

EBIT 21.901,0 26.854,0 59.272,0

EBIT-margin 1,4% 3,4% 8,2%
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Balance

TSEK 2012 2013 2014

Langfristede aktiver

Immaterielle langfristede aktiver

Produktudvikling 10.740,0 5.990,0 2.378,0

Kundekontrakter- og relationer 1.328,0 913,0 4.809,0

Øvrige immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,0

Goodw ill 0,0 0,0 0,0

Immaterielle langfristede aktiver i alt 12.068,0 6.903,0 7.187,0

Materielle langfristede aktiver

Igangværende byggeri 6.406,0 5.448,0 6.749,0

Bygninger og grunde 0,0 0,0 0,0

Udstyr, maskiner og andre tekniske anlæg 39.176,0 38.259,0 38.806,0

Materielle langfristede aktiver i alt 45.582,0 43.707,0 45.555,0

Finansielle langfristede aktiver

Finansielle aktiver 194.262,0 290,0 170,0

Finansielle langfristede aktiver i alt 194.262,0 290,0 170,0

Udskudte skatteaktiver 16.704,0 8.851,0 0,0

Langfristede aktiver i alt 268.616,0 59.751,0 52.912,0

Kortfristede aktiver

Varelager 0,0 0,0 0,0

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 25.649,0 22.115,0 19.754,0

Skatteaktiver 45.808,0 0,0 2.202,0

Øvrige kortfristede aktiver 165.686,0 46.789,0 37.646,0

Tilgodehavender i alt 237.143,0 68.904,0 59.602,0

Likvide beholdninger 795.917,0 454.604,0 217.222,0

Kortfristede aktiver i alt 1.033.060,0 523.508,0 276.824,0

AKTIVER I ALT 1.301.676,0 583.259,0 329.736,0

TSEK 2012 2013 2014

Egenkapital 985.403,0 371.674,0 144.498,0

Langfristede forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 0,0 0,0 3.210,0

Overtræk 0,0 0,0 0,0

Øvrige langfristede forpligtelser 0,0 0,0 0,0

Obligationslån 0,0 0,0 0,0

Gæld til kreditinstitutter 0,0 0,0 0,0

Hensættelser 57.853,0 57.865,0 45.198,0

Langfristede forpligtelser alt 57.853,0 57.865,0 48.408,0

Kortfristede forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter 0,0 0,0 0,0

Leverandørgæld 55.663,0 36.055,0 33.663,0

Selskabsskat 0,0 702,0 0,0

Øvrige kortfristede forpligtelser 202.757,0 116.963,0 103.167,0

Hensættelser 0,0 0,0 0,0

Kortfristede forpligtelser i alt 258.420,0 153.720,0 136.830,0

PASSIVER I ALT 1.301.676,0 583.259,0 329.736,0
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Bilag 11 – Analytiske opgørelser for Svensk Bilprovning 

 

 

 

  

Analytisk resultatopgørelse

TSEK 2012 2013 2014

Nettoomsætning 1.549.543,0 784.888,0 718.731,0

Andre driftsindtægter 353.381,0 2.233,0 1.206,0

Korrektion for Andre driftsindtægter -353.381,0 -2.233,0 -1.206,0

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer na na na

Andre driftsomkostninger -691.479,0 -339.077,0 -285.201,0

Personaleomkostninger -863.267,0 -407.430,0 -358.998,0

Korrektion for transaktionsomkostninger 44.000,0 0,0 0,0

Driftsomkostninger -1.510.746,0 -746.507,0 -644.199,0

EBITDA 38.797,0 38.381,0 74.532,0

Afskrivninger -22.951,0 -16.315,0 -15.260,0

Korrektion for nedskrivninger 6.055,0 4.788,0 0,0

EBIT 21.901,0 26.854,0 59.272,0

Skat på EBIT 1.948,1 -6.130,3 42,5

NOPAT (normaliseret) 23.849,1 20.723,7 59.314,5

Ikke tilbagevendende poster:

Andre driftsindtægter 353.381,0 2.233,0 1.206,0

Nedskrivninger -6.055,0 -4.788,0 0,0

Transaktionsomkostninger -44.000,0 0,0 0,0

Ikke tilbagevendende poster 303.326,0 -2.555,0 1.206,0

Skat på ikke tilbagevendende poster 26.980,6 583,3 0,9

NOPAT 354.155,7 18.752,0 60.521,4

Finansielle poster

Finansielle indtægter 7.970,0 16.216,0 2.449,0

Finansielle omkostninger -445,0 -113,0 -148,0

Finansielle poster 7.525,0 16.103,0 2.301,0

Skat på f inansielle poster 669,3 -3.676,0 1,6

Netto finansielle omkostninger (NFO) efter skat 8.194,3 12.427,0 2.302,6

Årets resultat 362.350,0 31.179,0 62.824,0
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Bilag 12 – Rapporteret resultatopgørelse og balance for Besikta Bilprovning 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

TSEK 2012 2013 2014

Driftsindtægter

Nettoomsætning 397.205,0 489.263,0 499.792,0

Andre driftsindtægter 77,0 371,0 1.035,0

Driftsindtægter 397.282,0 489.634,0 500.827,0

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer

Andre driftsomkostninger -144.813,0 -186.557,0 -205.308,0

Personaleomkostninger -200.161,0 -253.550,0 -259.545,0

Driftsomkostninger -344.974,0 -440.107,0 -464.853,0

EBITDA 52.308,0 49.527,0 35.974,0

Afskrivninger -8.035,0 -9.132,0 -8.809,0

EBIT 44.273,0 40.395,0 27.165,0

Resultat fra f inansielle poster

Finansielle indtægter 24,0 1.531,0 3.836,0

Finansielle omkostninger -33,0 -878,0 -588,0

Resultat fra f inansielle poster -9,0 653,0 3.248,0

EBT 44.264,0 41.048,0 30.413,0

Skat -11.677,0 -5.997,0 -2.299,0

Årets resultat 32.587,0 35.051,0 28.114,0

Besikta Bilprovning 2012 2013 2014

Nettoomsætning 397.205,0 489.263,0 499.792,0

EBITDA 52.231,0 49.156,0 34.939,0

EBITDA-margin 13,1% 10,0% 7,0%

EBIT 44.196,0 40.024,0 26.130,0

EBIT-margin 11,1% 8,2% 5,2%
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Balance

TSEK 2012 2013 2014

Langfristede aktiver

Immaterielle langfristede aktiver

Produktudvikling 0,0 0,0 0,0

Kundekontrakter- og relationer 0,0 0,0 0,0

Øvrige immaterielle aktiver 0,0 1.860,0 3.503,0

Goodw ill 0,0 0,0 0,0

Immaterielle langfristede aktiver i alt 0,0 1.860,0 3.503,0

Materielle langfristede aktiver

Igangværende byggeri 18,0 0,0 1.046,0

Bygninger og grunde 0,0 0,0 0,0

Udstyr, maskiner og andre tekniske anlæg 28.759,0 26.626,0 26.391,0

Materielle langfristede aktiver i alt 28.777,0 26.626,0 27.437,0

Finansielle langfristede aktiver

Finansielle aktiver 0,0 0,0 0,0

Finansielle langfristede aktiver i alt 0,0 0,0 0,0

Udskudte skatteaktiver 0,0 2.299,0 0,0

Langfristede aktiver i alt 28.777,0 30.785,0 30.940,0

Kortfristede aktiver

Varelager

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 10.153,0 9.419,0 12.092,0

Skatteaktiver 936,0 1.180,0 6.760,0

Øvrige kortfristede aktiver 19.333,0 68.423,0 102.469,0

Tilgodehavender i alt 30.422,0 79.022,0 121.321,0

Likvide beholdninger 56.830,0 53.352,0 20.567,0

Kortfristede aktiver i alt 87.252,0 132.374,0 141.888,0

AKTIVER I ALT 116.029,0 163.159,0 172.828,0

TSEK 2012 2013 2014

Egenkapital 32.637,0 67.687,0 55.917,0

Langfristede forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 0,0 0,0 0,0

Overtræk 0,0 0,0 0,0

Øvrige langfristede forpligtelser 0,0 0,0 0,0

Obligationslån 0,0 0,0 0,0

Gæld til kreditinstitutter 0,0 0,0 0,0

Hensættelser 0,0 0,0 0,0

Langfristede forpligtelser alt 0,0 0,0 0,0

Kortfristede forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter 0,0 0,0 0,0

Leverandørgæld 11.167,0 22.060,0 33.614,0

Selskabsskat 0,0 0,0 0,0

Øvrige kortfristede forpligtelser 72.225,0 73.412,0 83.297,0

Hensættelser 0,0 0,0

Kortfristede forpligtelser i alt 83.392,0 95.472,0 116.911,0

PASSIVER I ALT 116.029,0 163.159,0 172.828,0
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Bilag 13 – Analytiske opgørelser for Besikta Bilprovning 

 

 

  

Analytisk resultatopgørelse

TSEK 2012 2013 2014

Nettoomsætning 397.205,0 489.263,0 499.792,0

Andre driftsindtægter 77,0 371,0 1.035,0

Korrektion for Andre driftsindtægter -77,0 -371,0 -1.035,0

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer na na na

Andre driftsomkostninger -144.813,0 -186.557,0 -205.308,0

Personaleomkostninger -200.161,0 -253.550,0 -259.545,0

Korrektion for transaktionsomkostninger 0,0 0,0 0,0

Driftsomkostninger -344.974,0 -440.107,0 -464.853,0

EBITDA 52.231,0 49.156,0 34.939,0

Afskrivninger -8.035,0 -9.132,0 -8.809,0

Korrektion for nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

EBIT 44.196,0 40.024,0 26.130,0

Skat på EBIT -11.659,1 -5.847,4 -1.975,2

NOPAT (normaliseret) 32.536,9 34.176,6 24.154,8

Ikke tilbagevendende poster:

Andre driftsindtægter 77,0 371,0 1.035,0

Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

Transaktionsomkostninger 0,0 0,0 0,0

Ikke tilbagevendende poster 77,0 371,0 1.035,0

Skat på ikke tilbagevendende poster -20,3 -54,2 -78,2

NOPAT 32.593,6 34.493,4 25.111,5

Finansielle poster

Finansielle indtægter 24,0 1.531,0 3.836,0

Finansielle omkostninger -33,0 -878,0 -588,0

Finansielle poster -9,0 653,0 3.248,0

Skat på f inansielle poster 2,4 -95,4 -245,5

Netto finansielle omkostninger (NFO) efter skat -6,6 557,6 3.002,5

Årets resultat 32.587,0 35.051,0 28.114,0



   
 
 

 150 

Bilag 14 – Rapporteret resultatopgørelse og balance for Opus Bilprovning 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

TSEK 2012 2013 2014

Driftsindtægter

Nettoomsætning 444.603,0 553.832,0 559.520,0

Andre driftsindtægter 175,0 1.014,0 6.050,0

Driftsindtægter 444.778,0 554.846,0 565.570,0

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer 0,0 0,0 0,0

Andre driftsomkostninger -156.872,0 -182.761,0 -173.273,0

Personaleomkostninger -226.619,0 -286.473,0 -306.426,0

Driftsomkostninger -383.491,0 -469.234,0 -479.699,0

EBITDA 61.287,0 85.612,0 85.871,0

Afskrivninger -8.457,0 -4.697,0 -4.885,0

52.830,0

EBIT 52.830,0 80.915,0 80.986,0

Resultat fra f inansielle poster

Finansielle indtægter 383,0 819,0 611,0

Finansielle omkostninger -55,0 -59,0 -24,0

Resultat fra f inansielle poster 328,0 760,0 587,0

EBT 53.158,0 81.675,0 81.573,0

Skat -9.676,0 -535,0 -998,0

Årets resultat 43.482,0 81.140,0 80.575,0

Opus Bilprovning 2012 2013 2014

Nettoomsætning 444.603,0 553.832,0 559.520,0

EBITDA 61.112,0 84.598,0 79.821,0

EBITDA-margin 13,7% 15,3% 14,3%

EBIT 52.655,0 79.901,0 74.936,0

EBIT-margin 11,8% 14,4% 13,4%
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Balance

TSEK 2012 2013 2014

Langfristede aktiver

Immaterielle langfristede aktiver

Produktudvikling 0,0 0,0 0,0

Kundekontrakter- og relationer 0,0 0,0 0,0

Øvrige immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,0

Goodw ill 0,0 0,0 0,0

Immaterielle langfristede aktiver i alt 0,0 0,0 0,0

Materielle langfristede aktiver

Igangværende byggeri 0,0 0,0 4.962,0

Bygninger og grunde 0,0 0,0 0,0

Udstyr, maskiner og andre tekniske anlæg 33.856,0 34.920,0 36.924,0

Materielle langfristede aktiver i alt 33.856,0 34.920,0 41.886,0

Finansielle langfristede aktiver

Finansielle aktiver 0,0 0,0 0,0

Finansielle langfristede aktiver i alt 0,0 0,0 0,0

Udskudte skatteaktiver 0,0 0,0 0,0

Langfristede aktiver i alt 33.856,0 34.920,0 41.886,0

Kortfristede aktiver

Varelager 0,0 233,0 159,0

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 10.170,0 12.420,0 20.279,0

Skatteaktiver 6.258,0 11.242,0 11.106,0

Øvrige kortfristede aktiver 22.809,0 42.702,0 86.748,0

Tilgodehavender i alt 39.237,0 66.364,0 118.133,0

Likvide beholdninger 76.061,0 58.103,0 30.724,0

Kortfristede aktiver i alt 115.298,0 124.700,0 149.016,0

AKTIVER I ALT 149.154,0 159.620,0 190.902,0

TSEK 2012 2013 2014

Egenkapital 43.532,0 49.672,0 55.248,0

Langfristede forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 0,0 0,0 0,0

Overtræk 0,0 0,0 0,0

Øvrige langfristede forpligtelser 0,0 0,0 0,0

Obligationslån 0,0 0,0 0,0

Gæld til kreditinstitutter 0,0 0,0 0,0

Hensættelser 0,0 0,0 0,0

Langfristede forpligtelser alt 0,0 0,0 0,0

Kortfristede forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter 0,0 0,0 0,0

Leverandørgæld 23.855,0 20.320,0 23.242,0

Selskabsskat 0,0 0,0 0,0

Øvrige kortfristede forpligtelser 81.767,0 89.628,0 112.412,0

Hensættelser 0,0 0,0 0,0

Kortfristede forpligtelser i alt 105.622,0 109.948,0 135.654,0

PASSIVER I ALT 149.154,0 159.620,0 190.902,0
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Bilag 15 – Analytiske opgørelser for Opus Bilprovning 

 

 

  

Analytisk resultatopgørelse

TSEK 2012 2013 2014

Nettoomsætning 444.603,0 553.832,0 559.520,0

Andre driftsindtægter 175,0 1.014,0 6.050,0

Korrektion for Andre driftsindtægter -175,0 -1.014,0 -6.050,0

Driftomkostninger

Råvarer og handelsvarer na na na

Andre driftsomkostninger -156.872,0 -182.761,0 -173.273,0

Personaleomkostninger -226.619,0 -286.473,0 -306.426,0

Korrektion for transaktionsomkostninger 0,0 0,0 0,0

Driftsomkostninger -383.491,0 -469.234,0 -479.699,0

EBITDA 61.112,0 84.598,0 79.821,0

Afskrivninger -8.457,0 -4.697,0 -4.885,0

Korrektion for nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

EBIT 52.655,0 79.901,0 74.936,0

Skat på EBIT -9.584,4 -523,4 -916,8

NOPAT (normaliseret) 43.070,6 79.377,6 74.019,2

Ikke tilbagevendende poster:

Andre driftsindtægter 175,0 1.014,0 6.050,0

Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

Transaktionsomkostninger 0,0 0,0 0,0

Ikke tilbagevendende poster 175,0 1.014,0 6.050,0

Skat på ikke tilbagevendende poster -31,9 -6,6 -74,0

NOPAT 43.213,7 80.385,0 79.995,2

Finansielle poster

Finansielle indtægter 383,0 819,0 611,0

Finansielle omkostninger -55,0 -59,0 -24,0

Finansielle poster 328,0 760,0 587,0

Skat på f inansielle poster -59,7 -5,0 -7,2

Netto finansielle omkostninger (NFO) efter skat 268,3 755,0 579,8

Årets resultat 43.482,0 81.140,0 80.575,0
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Bilag 16 – Historisk og budgetteret omsætningsvækst 

 

Historisk omsætningsvækst og nettoomsætning opdelt på segment- og gruppeniveau: 

 

 

Vækst i Nettoomsætning Omsætningsvækst - historisk

% 2011 2012 2013 2014 2015

Organisk vækst:

Organisk vækst - Bilprovning Internationellt na 18,3% 42,7% -22,5% -18,8%

Organisk vækst - Bilprovning Sverige na na 34,2% 2,5% 3,8%

Organisk vækst - Utrustning na -18,7% -10,1% 5,1% -100,0%

Organisk vækst i alt (vægtet) na -5,8% 27,7% -6,5% -16,4%

M&A-vækst:

M&A-vækst - Bilprovning Internationellt na 73,4% 2,1% 42,4% 11,9%

M&A-vækst - Bilprovning Sverige na 31,4% 96,9% 0,0% 0,0%

M&A-vækst - Utrustning na 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%

M&A-vækst i alt na 104,8% 99,0% 42,4% 16,2%

Valuta-vækst na 4,9% -3,3% 3,7% 13,0%

Omsætningsvækst i alt na 103,9% 123,4% 39,7% 12,8%

Omsætningsvækst - Bilprovning Internationellt na 241,9% 40,6% 102,4% 27,7%

Omsætningsvækst - Bilprovning Sverige na na 663,3% 2,5% 3,8%

Omsætningsvækst - Utrustning na -18,7% -10,1% 5,1% -45,0%

Omsætningsvækst i alt na 103,9% 123,4% 39,7% 12,8%

Vækst i Nettoomsætning

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Organisk vækst:

Organisk vækst - Bilprovning Internationellt na 14.747,4 117.519,1 -87.169,0 -146.936,9

Organisk vækst - Bilprovning Sverige na 0,0 24.701,7 13.930,0 21.340,0

Organisk vækst - Utrustning na -27.981,0 -12.291,0 5.588,0 -114.794,0

Organisk vækst i alt na -13.233,6 129.929,8 -67.651,0 -240.390,9

M&A-vækst:

M&A-vækst - Bilprovning Internationellt na 168.700,0 9.779,7 444.166,7 173.994,6

M&A-vækst - Bilprovning Sverige na 72.221,0 454.331,3 0,0 0,0

M&A-vækst - Utrustning na 0,0 0,0 0,0 63.158,0

M&A-vækst i alt na 240.921,0 464.111,0 444.166,7 237.152,6

Valuta-vækst na 11.313,6 -15.536,8 39.257,3 190.127,3

Vækst i Nettoomsætning i alt na 239.001,0 578.504,0 415.773,0 186.889,0
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Budgetteret omsætningsvækst og nettoomsætning opdelt på segment- og gruppeniveau: 

 

 

 

 

  

Nettoomsætning pr. segment

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Beregnet:

Nettoomsætning - Bilprovning Internationellt 80.510,0 275.271,0 387.033,0 783.288,0 1.000.473,0

Nettoomsætning - Bilprovning Sverige 0,0 72.221,0 551.254,0 565.184,0 586.524,0

Nettoomsætning - Utrustning 149.478,0 121.497,0 109.206,0 114.794,0 63.158,0

Nettoomsætning i alt 229.988,0 468.989,0 1.047.493,0 1.463.266,0 1.650.155,0

Rapporteret:

Nettoomsætning - Bilprovning Internationellt 80.510,0 275.271,0 387.033,0 783.288,0 1.000.473,0

Nettoomsætning - Bilprovning Sverige 0,0 72.221,0 551.254,0 565.184,0 586.524,0

Nettoomsætning - Utrustning 149.478,0 121.497,0 109.206,0 114.794,0 63.158,0

Nettoomsætning i alt 229.988,0 468.989,0 1.047.493,0 1.463.266,0 1.650.155,0

Vækst i Nettoomsætning Omsætningsvækst - budgetteret TP

% 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Organisk vækst:

Organisk vækst - Bilprovning Internationellt 4,0% 4,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%

Organisk vækst - Bilprovning Sverige 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Organisk vækst - Utrustning na na na na na na na na na na na

Organisk vækst i alt (vægtet) 3,8% 4,0% 4,5% 4,6% 4,6% 3,3% 3,3% 2,7% 2,7% 2,0% 2,0%

M&A-vækst:

M&A-vækst - Bilprovning Internationellt 1,5% na na na na na na na na na na

M&A-vækst - Bilprovning Sverige 0,0% na na na na na na na na na na

M&A-vækst - Utrustning -3,8% na na na na na na na na na na

M&A-vækst i alt -2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Valuta-vækst 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Omsætningsvækst i alt 1,5% 4,0% 4,5% 4,6% 4,6% 3,3% 3,3% 2,7% 2,7% 2,0% 2,0%

Omsætningsvækst - Bilprovning Internationellt 6,5% 4,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%

Omsætningsvækst - Bilprovning Sverige 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Omsætningsvækst - Utrustning na na na na na na na na na na na

Omsætningsvækst i alt 1,5% 4,0% 4,5% 4,6% 4,6% 3,3% 3,3% 2,7% 2,7% 2,0% 2,0%

Vækst i Nettoomsætning

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Organisk vækst:

Organisk vækst - Bilprovning Internationellt 40.018,9 42.613,2 66.476,6 70.465,2 74.693,1 52.783,2 54.894,5 42.817,7 44.102,2 30.283,5 30.889,2

Organisk vækst - Bilprovning Sverige 23.461,0 24.399,4 12.687,7 12.941,4 13.200,3 13.464,3 13.733,6 14.008,2 14.288,4 14.574,2 14.865,6

Organisk vækst - Utrustning na na na na na na na na na na na

Organisk vækst i alt 63.479,9 67.012,6 79.164,3 83.406,7 87.893,4 66.247,4 68.628,0 56.825,9 58.390,6 44.857,7 45.754,8

M&A-vækst:

M&A-vækst - Bilprovning Internationellt 24.838,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

M&A-vækst - Bilprovning Sverige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

M&A-vækst - Utrustning -63.158,0 na na na na na na na na na na

M&A-vækst i alt -38.319,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valuta-vækst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vækst i Nettoomsætning i alt 25.160,6 67.012,6 79.164,3 83.406,7 87.893,4 66.247,4 68.628,0 56.825,9 58.390,6 44.857,7 45.754,8

Nettoomsætning pr. segment

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Beregnet:

Nettoomsætning - Bilprovning Internationellt 1.065.330,6 1.107.943,9 1.174.420,5 1.244.885,7 1.319.578,9 1.372.362,0 1.427.256,5 1.470.074,2 1.514.176,4 1.544.459,9 1.575.349,1

Nettoomsætning - Bilprovning Sverige 609.985,0 634.384,4 647.072,0 660.013,5 673.213,8 686.678,0 700.411,6 714.419,8 728.708,2 743.282,4 758.148,0

Nettoomsætning - Utrustning na na na na na na na na na na na

Nettoomsætning i alt 1.675.315,6 1.742.328,2 1.821.492,5 1.904.899,2 1.992.792,6 2.059.040,0 2.127.668,1 2.184.494,0 2.242.884,6 2.287.742,3 2.333.497,2
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Bilag 17 – Historisk og budgetteret EBITDA-margin 

 

Historisk EBITDA-margin og EBITDA opdelt på segment- og gruppeniveau: 

 

 

 

 

Budgetteret EBITDA-margin og EBITDA opdelt på segment- og gruppeniveau: 

 

 

 

  

EBITDA-margin EBITDA-margin - historisk

% 2011 2012 2013 2014 2015

EBITDA-margin:

EBITDA-margin - Bilprovning Internationellt 26,4% 15,2% 18,0% 21,4% 22,3%

EBITDA-margin - Bilprovning Sverige na 10,2% 15,4% 15,2% 13,7%

EBITDA-margin - Utrustning 6,5% 0,4% 5,3% 5,7% 4,0%

Opus Group total 13,6% 11,6% 15,1% 17,6% 18,5%

EBITDA pr. segment

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

EBITDA - Bilprovning Internationellt 21.255,0 41.940,0 69.878,0 167.679,0 227.083,0

EBITDA - Bilprovning Sverige 0,0 7.386,0 85.079,0 85.871,0 80.257,0

EBITDA - Utrustning 9.749,0 484,0 6.555,0 7.733,0 2.949,0

Opus Group & Elimineringer 163,0 4.717,0 -2.904,0 -4.101,0 -5.123,0

Opus Group total 31.167,0 54.527,0 158.608,0 257.182,0 305.166,0

Nettoomsætning pr. segment

TSEK 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning - Bilprovning Internationellt 80.510,0 275.271,0 387.033,0 783.288,0 1.000.473,0

Nettoomsætning - Bilprovning Sverige 0,0 72.221,0 551.254,0 565.184,0 586.524,0

Nettoomsætning - Utrustning 149.478,0 121.497,0 109.206,0 114.794,0 63.158,0

Nettoomsætning i alt 229.988,0 468.989,0 1.047.493,0 1.463.266,0 1.650.155,0

EBITDA-margin EBITDA-margin - budgetteret TP

% 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

EBITDA-margin:

EBITDA-margin - Bilprovning Internationellt 23,0% 23,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

EBITDA-margin - Bilprovning Sverige 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

EBITDA-margin - Utrustning na na na na na na na na na na na

Opus Group total 20,5% 20,5% 21,8% 21,9% 22,0% 22,0% 22,0% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1%

EBITDA pr. segment

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

EBITDA - Bilprovning Internationellt 245.026,0 254.827,1 293.605,1 311.221,4 329.894,7 343.090,5 356.814,1 367.518,5 378.544,1 386.115,0 393.837,3

EBITDA - Bilprovning Sverige 97.597,6 101.501,5 103.531,5 105.602,2 107.714,2 109.868,5 112.065,9 114.307,2 116.593,3 118.925,2 121.303,7

EBITDA - Utrustning na na na na na na na na na na na

Opus Group & Elimineringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Opus Group total 342.623,6 356.328,6 397.136,6 416.823,6 437.608,9 452.959,0 468.880,0 481.825,7 495.137,4 505.040,2 515.141,0

Nettoomsætning pr. segment

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Nettoomsætning - Bilprovning Internationellt 1.065.330,6 1.107.943,9 1.174.420,5 1.244.885,7 1.319.578,9 1.372.362,0 1.427.256,5 1.470.074,2 1.514.176,4 1.544.459,9 1.575.349,1

Nettoomsætning - Bilprovning Sverige 609.985,0 634.384,4 647.072,0 660.013,5 673.213,8 686.678,0 700.411,6 714.419,8 728.708,2 743.282,4 758.148,0

Nettoomsætning - Utrustning na na na na na na na na na na na

Nettoomsætning i alt 1.675.315,6 1.742.328,2 1.821.492,5 1.904.899,2 1.992.792,6 2.059.040,0 2.127.668,1 2.184.494,0 2.242.884,6 2.287.742,3 2.333.497,2
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Bilag 18 – Samlet budgettering 

 

Herunder er vist de historiske værdidrivere: 

 

 

Herunder er vist de samlede budgetforudsætninger: 

 

 

Budgetteret resultatopgørelse: 

 

 

 

Opus Group: Realiserede value drivers 2011 - 2015

2011 2012 2013 2014 2015 Gns.

Omsætningsvækst i alt 103,9% 123,4% 39,7% 12,8% 69,9%

EBITDA-margin 13,6% 11,6% 15,1% 17,6% 18,5% 15,3%

Lånerente

Effektiv skattesats -11,6% 79,2% 31,7% 23,2% 17,4% 28,0%

Af- og nedskrivninger / Imm. aktiver 16,5% 5,7% 2,5% 4,4% 5,9% 7,0%

Af- og nedskrivninger / Mat. aktiver 9,7% 6,2% 12,7% 8,4% 12,5% 9,9%

Immaterielle aktiver / Nettoomsætning 73,7% 103,0% 50,3% 62,3% 75,8% 73,0%

Materielle aktiver / Nettoomsætning 18,7% 28,9% 12,4% 47,0% 44,8% 30,4%

Varelager / Nettoomsætning 19,4% 14,6% 8,2% 7,4% 4,9% 10,9%

Tilgodehavender / Nettoomsætning 17,6% 21,7% 12,8% 13,2% 15,9% 16,3%

Driftsgæld / Nettoomsætning 19,4% 53,2% 34,0% 42,7% 47,3% 39,3%

Nettorentebærende gæld / Investeret kapital 7,5% 54,8% 15,1% 51,6% 44,1% 34,6%

Budgetforudsætninger TP

2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Omsætningsvækst i alt 1,5% 4,0% 4,5% 4,6% 4,6% 3,3% 3,3% 2,7% 2,7% 2,0% 2,0%

EBITDA-margin 20,5% 20,5% 21,8% 21,9% 22,0% 22,0% 22,0% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1%

Lånerente 2,7% 3,3% 3,7% 4,2% 4,5% 4,8% 5,1% 5,3% 5,5% 5,7% 5,8%

Effektiv skattesats 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Af- og nedskrivninger / Imm. aktiver 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Af- og nedskrivninger / Mat. aktiver 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Immaterielle aktiver / Nettoomsætning 72,0% 68,0% 64,0% 60,0% 56,0% 52,0% 48,0% 44,0% 40,0% 36,0% 36,0%

Materielle aktiver / Nettoomsætning 43,0% 41,0% 39,0% 37,0% 35,0% 33,0% 31,0% 29,0% 27,0% 25,0% 25,0%

Varelager / Nettoomsætning 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Tilgodehavender / Nettoomsætning 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

Driftsgæld / Nettoomsætning 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%

Nettorentebærende gæld / Investeret kapital 44,0% 43,0% 42,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 36,0% 35,0% 35,0%

Resultatopgørelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Nettoomsætning 1.675.315,6 1.742.328,2 1.821.492,5 1.904.899,2 1.992.792,6 2.059.040,0 2.127.668,1 2.184.494,0 2.242.884,6 2.287.742,3 2.333.497,2

Andre driftsindtægter

Andre driftsomkostninger:

Råvarer og handelsvarer

Andre driftsomkostninger

Personaleomkostninger

Andre driftsomkostninger

Indtjeningsbidrag (EBITDA) før usædvanlige poster 342.623,6 356.328,6 397.136,6 416.823,6 437.608,9 452.959,0 468.880,0 481.825,7 495.137,4 505.040,2 515.141,0

Usædvanlige poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 342.623,6 356.328,6 397.136,6 416.823,6 437.608,9 452.959,0 468.880,0 481.825,7 495.137,4 505.040,2 515.141,0

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -86.446,3 -85.722,5 -85.245,9 -84.577,5 -83.697,3 -81.538,0 -79.149,3 -76.020,4 -72.669,5 -68.632,3 -70.004,9

EBITA 256.177,4 270.606,0 311.890,8 332.246,1 353.911,6 371.421,0 389.730,7 405.805,3 422.468,0 436.407,9 445.136,1

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver -84.435,9 -82.934,8 -81.602,9 -80.005,8 -78.117,5 -53.535,0 -51.064,0 -48.058,9 -44.857,7 -41.179,4 -42.002,9

Driftsresultat (EBIT) 171.741,4 187.671,2 230.287,9 252.240,3 275.794,2 317.886,0 338.666,7 357.746,5 377.610,3 395.228,5 403.133,1

Finansielle poster, netto -19.239,6 -23.139,6 -25.242,2 -26.727,1 -27.543,9 -27.751,0 -27.056,7 -25.879,2 -24.127,7 -22.046,4 -19.569,1

Resultat før skat 152.501,8 164.531,6 205.045,7 225.513,2 248.250,3 290.135,0 311.610,0 331.867,3 353.482,6 373.182,1 383.564,0

Årets skat -42.700,5 -46.068,8 -57.412,8 -63.143,7 -69.510,1 -81.237,8 -87.250,8 -92.922,8 -98.975,1 -104.491,0 -107.397,9

Årets resultat 109.801,3 118.462,7 147.632,9 162.369,5 178.740,2 208.897,2 224.359,2 238.944,5 254.507,5 268.691,1 276.166,1

Forslag til resultatdisponering:

Foreslået udbytte 99.808,6 125.298,0 154.016,1 173.166,0 194.488,4 240.814,1 261.836,2 287.272,1 308.658,2 333.151,6 263.675,0

Overført til frie reserver 9.992,7 -6.835,3 -6.383,2 -10.796,5 -15.748,2 -31.916,9 -37.477,0 -48.327,7 -54.150,7 -64.460,5 12.491,1

Resultatdisponering i alt 109.801,3 118.462,7 147.632,9 162.369,5 178.740,2 208.897,2 224.359,2 238.944,5 254.507,5 268.691,1 276.166,1
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Budgetteret balance: 

 

 

 

Budgetteret pengestrømsopgørelse og estimerede pengestrømme: 

 

 

 

 

Balance

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Immaterielle langfristede aktiver

Produktudvikling

Kundekontrakter- og relationer

Øvrige immaterielle aktiver

Goodw ill

Immaterielle langfristede aktiver i alt 1.206.227,2 1.184.783,2 1.165.755,2 1.142.939,5 1.115.963,9 1.070.700,8 1.021.280,7 961.177,4 897.153,9 823.587,2 840.059,0

Materielle langfristede aktiver

Igangværende byggeri

Bygninger og grunde

Udstyr, maskiner og andre tekniske anlæg

Materielle langfristede aktiver i alt 720.385,7 714.354,6 710.382,1 704.812,7 697.477,4 679.483,2 659.577,1 633.503,3 605.578,9 571.935,6 583.374,3

Finansielle langfristede aktiver

Finansielle aktiver

Finansielle langfristede aktiver i alt

Udskudte skatteaktiver

Langfristede aktiver i alt 1.926.612,9 1.899.137,8 1.876.137,3 1.847.752,2 1.813.441,3 1.750.184,0 1.680.857,8 1.594.680,6 1.502.732,7 1.395.522,8 1.423.433,3

Varelager 83.765,8 87.116,4 91.074,6 95.245,0 99.639,6 102.952,0 106.383,4 109.224,7 112.144,2 114.387,1 116.674,9

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg

Skatteaktiver

Øvrige kortfristede aktiver

Tilgodehavender i alt 268.050,5 278.772,5 291.438,8 304.783,9 318.846,8 329.446,4 340.426,9 349.519,0 358.861,5 366.038,8 373.359,5

Likvide beholdninger

Kortfristede aktiver i alt 351.816,3 365.888,9 382.513,4 400.028,8 418.486,4 432.398,4 446.810,3 458.743,7 471.005,8 480.425,9 490.034,4

AKTIVER I ALT 2.278.429,2 2.265.026,7 2.258.650,7 2.247.781,1 2.231.927,7 2.182.582,4 2.127.668,1 2.053.424,4 1.973.738,5 1.875.948,7 1.913.467,7

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Egenkapital 900.649,7 893.814,4 887.431,2 876.634,6 860.886,4 828.969,5 791.492,5 743.164,9 689.014,2 624.553,7 637.044,7

Langfristede forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser

Overtræk

Øvrige langfristede forpligtelser

Obligationslån

Gæld til kreditinstitutter

Hensættelser

Langfristede forpligtelser alt

Netto rentebærende gæld (budget) 707.653,3 674.281,0 642.622,6 609.186,8 573.924,3 529.996,9 485.108,3 436.461,9 387.570,5 336.298,1 343.024,1

Kortfristede forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter

Leverandørgæld

Selskabsskat

Øvrige kortfristede forpligtelser

Hensættelser

Kortfristet forpligtelser i alt

Driftsgæld (budget) 670.126,2 696.931,3 728.597,0 761.959,7 797.117,0 823.616,0 851.067,2 873.797,6 897.153,9 915.096,9 933.398,9

PASSIVER I ALT 2.278.429,2 2.265.026,7 2.258.650,7 2.247.781,1 2.231.927,7 2.182.582,4 2.127.668,1 2.053.424,4 1.973.738,5 1.875.948,7 1.913.467,7

Kontrol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pengestrømsopgørelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 342.623,6 356.328,6 397.136,6 416.823,6 437.608,9 452.959,0 468.880,0 481.825,7 495.137,4 505.040,2 515.141,0

Skat på EBIT -48.087,6 -52.547,9 -64.480,6 -70.627,3 -77.222,4 -89.008,1 -94.826,7 -100.169,0 -105.730,9 -110.664,0 -112.877,3

Pengestrømme fra driften, før ændringer i arbejdskapital294.536,0 303.780,6 332.656,0 346.196,3 360.386,6 363.950,9 374.053,3 381.656,7 389.406,5 394.376,2 402.263,7

Ændring i varebeholdninger -2.749,8 -3.350,6 -3.958,2 -4.170,3 -4.394,7 -3.312,4 -3.431,4 -2.841,3 -2.919,5 -2.242,9 -2.287,7

Ændring i tilgodehavender -6.075,5 -10.722,0 -12.666,3 -13.345,1 -14.062,9 -10.599,6 -10.980,5 -9.092,1 -9.342,5 -7.177,2 -7.320,8

Ændring i driftsgæld -110.350,8 26.805,0 31.665,7 33.362,7 35.157,4 26.499,0 27.451,2 22.730,4 23.356,2 17.943,1 18.301,9

Pengestrømme fra driften 175.360,0 316.513,0 347.697,2 362.043,6 377.086,3 376.537,9 387.092,6 392.453,6 400.500,8 402.899,1 410.957,1

Investeringer -65.292,1 -141.182,2 -143.848,3 -136.198,2 -127.503,8 -71.815,8 -60.887,0 -37.902,1 -25.579,2 -2.601,7 -139.918,3

Frit cash flow til firmaet (FCFF) 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

Renteomkostninger -19.239,6 -23.139,6 -25.242,2 -26.727,1 -27.543,9 -27.751,0 -27.056,7 -25.879,2 -24.127,7 -22.046,4 -19.569,1

Skatteskjold på renteomkostninger 5.387,1 6.479,1 7.067,8 7.483,6 7.712,3 7.770,3 7.575,9 7.246,2 6.755,7 6.173,0 5.479,3

Ny gæld 3.593,3 -33.372,3 -31.658,5 -33.435,8 -35.262,5 -43.927,4 -44.888,6 -48.646,4 -48.891,4 -51.272,3 6.726,0

Udbytte/aktietilbagekøb/kapitaltilførsel

Frit cash flow til ejerne (FCFE) 99.808,6 125.298,0 154.016,1 173.166,0 194.488,4 240.814,1 261.836,2 287.272,1 308.658,2 333.151,6 263.675,0

Udbytte -99.808,6 -125.298,0 -154.016,1 -173.166,0 -194.488,4 -240.814,1 -261.836,2 -287.272,1 -308.658,2 -333.151,6 -263.675,0
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Til at kontrollere FCFF-beregningen i pengestrømsopgørelsen kan der benyttes, at FCFF som kontrol 

kan beregnes som driftsresultatet efter skat fratrukket ændringen i investeret kapital: 

FCFF = NOPAT - ∆investeret kapital: 

 

 

 

Budgetteret investeret kapital og nettorentebærende gæld: 

 

 

  

FCFF beregning

2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

NOPAT 123.653,8 135.123,3 165.807,3 181.613,0 198.571,8 228.877,9 243.840,0 257.577,5 271.879,4 284.564,5 290.255,8

Investeret kapital 1.608.303,0 1.568.095,4 1.530.053,7 1.485.821,4 1.434.810,7 1.358.966,4 1.276.600,9 1.179.626,8 1.076.584,6 960.851,8 980.068,8

Ændring i investeret kapital 13.586,0 -40.207,6 -38.041,7 -44.232,3 -51.010,7 -75.844,3 -82.365,6 -96.974,1 -103.042,1 -115.732,8 19.217,0

FCFF 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

Kontrol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeret kapital (fra aktivsiden)

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Aktiver i alt 2.278.429,2 2.265.026,7 2.258.650,7 2.247.781,1 2.231.927,7 2.182.582,4 2.127.668,1 2.053.424,4 1.973.738,5 1.875.948,7 1.913.467,7

Driftsgæld -670.126,2 -696.931,3 -728.597,0 -761.959,7 -797.117,0 -823.616,0 -851.067,2 -873.797,6 -897.153,9 -915.096,9 -933.398,9

Investeret kapital i alt 1.608.303,0 1.568.095,4 1.530.053,7 1.485.821,4 1.434.810,7 1.358.966,4 1.276.600,9 1.179.626,8 1.076.584,6 960.851,8 980.068,8

Investeret kapital (fra passivsiden)

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Egenkapital 900.649,7 893.814,4 887.431,2 876.634,6 860.886,4 828.969,5 791.492,5 743.164,9 689.014,2 624.553,7 637.044,7

Nettorentebærende gæld i alt 707.653,3 674.281,0 642.622,6 609.186,8 573.924,3 529.996,9 485.108,3 436.461,9 387.570,5 336.298,1 343.024,1

Investeret kapital i alt (EK+NRBG) 1.608.303,0 1.568.095,4 1.530.053,7 1.485.821,4 1.434.810,7 1.358.966,4 1.276.600,9 1.179.626,8 1.076.584,6 960.851,8 980.068,8

Omsætningsvækst

Udbud	af	nye	kontrakter	
i	USA

Nye	programmer	i	
emerging markets

Niveauet	er	mellem	
1,5%	og	4,6%	og	er	2%	i	
terminalperioden

EBITDA	margin

Høje	marginer	i	USA	
(decentraliserede	
programmer)

Frasalg	af	
udrustningsselskab	-
øger	marginerne

Niveauet	er	mellem	
20,5%	og	22,1%	og	er	
stigende	over	tid

Pengebinding	
anlægsaktiver

Opdelt	på	immaterielle	
og	materielle	aktiver

Investeringer	relateret	
til	opstart	på	nye	
kontrakter	i	USA	og	
globalt

Niveauet	er	mellem	72%	
og	36%	for	immaterielle	
og	er	faldende	over	tid
Niveauet	er	mellem	43%	
og	25%	for	materiale	og	
er	faldende	over	tid

Pengebinding	i	
arbejdskapital

Færre	pengebindinger	i	
arbejdskapitalen	ved	
salget	af	
udrustningsselskabet

Niveauet	er	61%	og	er	
konstant	i	hele	perioden

Afskrivninger

Opdelt	i	immaterielle	og	
materielle	
anlægsaktiver

Budgettere	ikke	med	
opkøb	og	forventer	
samme	levetid

Niveauet	er	mellem	
8,9%	og	7,9%	og	er	
faldende	over	tid

Lånerente

Rentestruktur	estimeret	
igennem	Nelson-Siegel
metoden

Tillagt	kreditspænd	på	
3,25%	til	de	estimerede	
renter

Niveauet	er	mellem	
2,7%	og	5,8%	og	er	
stigende	over	tid

Effektiv	skatteprocent

Historisk	varierer	
skattesatsen	over	tid

Skattesatsen	er	bestemt	
ud	fra	de	operative	
markeder

Skattesatsen	er	bestemt	
til	28%	i	hele	perioden
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Bilag 19 – Kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller baseret på dynamiske 

kapitalomkostninger 

 

Baseret på dynamiske kapitalomkostninger og budgetforudsætningerne angivet i vores budgettering, 

resulterer de fire værdiansættelsesmodeller i nedenstående kursestimater: 

 

 

 

Vi anvender følgende input i modellerne: 

 

 

DCF: 

 

 

EVA: 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalværdibaserede modeller - Dynamisk WACC

Model Kurs

DCFF - Discounted Cash Flow  to the Firm 10,85

EVA - Economic Value Added 10,85

APV - Adjusted Present Value 10,85

DDM - Dividendemodellen 10,85

Antagelser i modellerne: 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Omsætningsvækst i terminalperioden 2,00%

WACC 5,58% 6,09% 6,55% 6,96% 7,32% 7,63% 7,91% 8,15% 8,35% 8,52% 8,67%

Afkastkravet på aktiverne (ra) 5,72% 6,26% 6,73% 7,14% 7,51% 7,82% 8,09% 8,32% 8,51% 8,67% 8,80%

Afkastkravet på egenkapitalen (re) 6,39% 6,91% 7,34% 7,71% 8,03% 8,30% 8,53% 8,71% 8,87% 8,98% 9,07%

DCF-værdiansættelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

FCFF 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

WACC 5,58% 6,09% 6,55% 6,96% 7,32% 7,63% 7,91% 8,15% 8,35% 8,52% 8,67%

Diskonteringsfaktor 0,947 0,893 0,838 0,783 0,730 0,678 0,628 0,581 0,536 0,494

PV FCFF 104.253,5 156.535,4 170.805,6 176.923,5 182.185,1 206.659,4 205.015,7 206.045,8 201.091,4 197.838,1

PV FCFF - budgetperioden 1.807.353,4

Terminalværdi 2.008.366,8

Enterprise Value 3.815.720,2

Nettorentebærende gæld -704.060,0

Egenkapitalværdi 3.111.660,2

EVA-værdiansættelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

NOPAT 123.653,8 135.123,3 165.807,3 181.613,0 198.571,8 228.877,9 243.840,0 257.577,5 271.879,4 284.564,5 290.255,8

Investeret kapital, primo 1.594.717,0 1.608.303,0 1.568.095,4 1.530.053,7 1.485.821,4 1.434.810,7 1.358.966,4 1.276.600,9 1.179.626,8 1.076.584,6 960.851,8

WACC 5,58% 6,09% 6,55% 6,96% 7,32% 7,63% 7,91% 8,15% 8,35% 8,52% 8,67%

EVA 34.713,3 37.173,3 63.069,1 75.129,1 89.828,2 119.351,5 136.366,6 153.583,4 173.373,1 192.796,4 206.951,5

Diskonteringsfaktor 0,947 0,893 0,838 0,783 0,730 0,678 0,628 0,581 0,536 0,494

PV EVA 32.879,6 33.188,3 52.845,8 58.854,9 65.570,9 80.942,9 85.704,5 89.254,2 92.989,7 95.285,4

Investeret kapital, primo 1.594.717,0

PV EVA - budgetperioden 687.516,2

Terminalværdi 1.533.487,0

Enterprise Value 3.815.720,2

Nettorentebærende gæld -704.060,0

Egenkapitalværdi 3.111.660,2

Kontrol: 0,0
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APV: 

 

 

DDM: 

 

  

APV-værdiansættelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

FCFF 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

Skatteskjold på nettorentebærende gæld 5.387,1 6.479,1 7.067,8 7.483,6 7.712,3 7.770,3 7.575,9 7.246,2 6.755,7 6.173,0 5.479,3

Afkastkravet på aktiverne (ra) 5,72% 6,26% 6,73% 7,14% 7,51% 7,82% 8,09% 8,32% 8,51% 8,67% 8,80%

Diskonteringsfaktor 0,946           0,890           0,834           0,778           0,724           0,672           0,621           0,574           0,529           0,486           

PV FCFF 104.114,2 156.083,1 170.028,8 175.814,3 180.725,6 204.647,4 202.677,3 203.368,0 198.179,6 194.704,3

PV Skatteskjold 5.095,7 5.767,8 5.895,2 5.825,8 5.584,6 5.218,4 4.707,0 4.156,3 3.571,0 3.002,5

PV FCFF - budgetperioden 1.790.342,7

PV FCFF - terminalperioden 1.937.386,7

Estimeret markedsværdi på drift 3.727.729,4

PV Skatteskjold - budgetperioden 48.824,4

PV Skatteskjold - terminalperioden 39.166,4

Estimeret markedsværdi på skatteskjold 87.990,8

Enterprise Value 3.815.720,2

Nettorentebærende gæld -704.060,0

Egenkapitalværdi 3.111.660,2

Kontrol: 0,0

Tax benefit from borrow ing: 2,31%

Dividendemodellen

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Dividende 99.808,6 125.298,0 154.016,1 173.166,0 194.488,4 240.814,1 261.836,2 287.272,1 308.658,2 333.151,6 263.675,0

Afkastkravet på egenkapital (re) 6,39% 6,91% 7,34% 7,71% 8,03% 8,30% 8,53% 8,71% 8,87% 8,98% 9,07%

Diskonteringsfaktor 0,940           0,879           0,819           0,760           0,704           0,650           0,599           0,551           0,506           0,464           

PV dividende 93.810,5 110.152,4 126.142,9 131.675,3 136.897,2 156.513,0 156.804,9 158.246,8 156.181,5 154.677,9

PV dividende - budgetperioden 1.381.102,3

Terminalværdi 1.730.557,9

Egenkapitalværdi 3.111.660,2
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Bilag 20 – Kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller baseret på konstante 

kapitalomkostninger 

 

Baseret på konstante kapitalomkostninger og budgetforudsætningerne angivet i vores budgettering, 

resulterer de fire værdiansættelsesmodeller i nedenstående kursestimater: 

 

 

 

Vi anvender følgende input i modellerne: 

 

 

DCF: 

 

 

EVA: 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalværdibaserede modeller - Statisk WACC

Model Kurs

DCFF - Discounted Cash Flow  to the Firm 11,48

EVA - Economic Value Added 11,48

APV - Adjusted Present Value 11,31

DDM - Dividendemodellen 11,00

Antagelser i modellerne: 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Omsætningsvækst i terminalperioden 2,00%

WACC 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

Afkastkravet på aktiverne (ra) 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89%

Afkastkravet på egenkapitalen (re) 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41%

DCF-værdiansættelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

FCFF 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

WACC 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

Diskonteringsfaktor 0,929 0,862 0,801 0,743 0,690 0,641 0,595 0,553 0,513 0,477

PV FCFF 102.206,7 151.180,6 163.216,9 167.914,0 172.309,3 195.351,8 194.188,6 195.988,5 192.446,7 190.797,1

PV FCFF - budgetperioden 1.725.600,3

Terminalværdi 2.269.865,3

Enterprise Value 3.995.465,6

Nettorentebærende gæld -704.060,0

Egenkapitalværdi 3.291.405,6

EVA-værdiansættelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

NOPAT 123.653,8 135.123,3 165.807,3 181.613,0 198.571,8 228.877,9 243.840,0 257.577,5 271.879,4 284.564,5 290.255,8

Investeret kapital, primo 1.594.717,0 1.608.303,0 1.568.095,4 1.530.053,7 1.485.821,4 1.434.810,7 1.358.966,4 1.276.600,9 1.179.626,8 1.076.584,6 960.851,8

WACC 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

EVA 997,5 11.422,0 45.198,5 63.930,2 84.291,1 118.520,6 139.316,2 159.388,7 181.149,4 201.759,9 216.352,7

Diskonteringsfaktor 0,929 0,862 0,801 0,743 0,690 0,641 0,595 0,553 0,513 0,477

PV EVA 926,3 9.848,7 36.189,4 47.531,5 58.193,7 75.981,4 82.934,3 88.106,7 92.983,7 96.166,5

Investeret kapital, primo 1.594.717,0

PV EVA - budgetperioden 588.862,2

Terminalværdi 1.811.886,4

Enterprise Value 3.995.465,6

Nettorentebærende gæld -704.060,0

Egenkapitalværdi 3.291.405,6

Kontrol: 0,0
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APV: 

 

 

DDM: 

 

  

APV-værdiansættelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

FCFF 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

Skatteskjold på nettorentebærende gæld 5.387,1 6.479,1 7.067,8 7.483,6 7.712,3 7.770,3 7.575,9 7.246,2 6.755,7 6.173,0 5.479,3

Afkastkravet på aktiverne (ra) 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89%

Diskonteringsfaktor 0,927           0,859           0,796           0,738           0,684           0,634           0,587           0,545           0,505           0,468           

PV FCFF 102.014,4 150.612,2 162.297,2 166.653,5 170.694,0 193.156,4 191.644,9 193.057,2 189.211,7 187.236,8

PV Skatteskjold 4.992,9 5.565,7 5.627,1 5.522,2 5.274,6 4.925,4 4.450,8 3.945,6 3.409,4 2.887,4

PV FCFF - budgetperioden 1.706.578,3

PV FCFF - terminalperioden 2.150.777,8

Estimeret markedsværdi på drift 3.857.356,1

PV Skatteskjold - budgetperioden 46.601,1

PV Skatteskjold - terminalperioden 43.480,3

Estimeret markedsværdi på skatteskjold 90.081,5

Enterprise Value 3.947.437,6

Nettorentebærende gæld -704.060,0

Egenkapitalværdi 3.243.377,6

Dividendemodellen

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Dividende 99.808,6 125.298,0 154.016,1 173.166,0 194.488,4 240.814,1 261.836,2 287.272,1 308.658,2 333.151,6 263.675,0

Afkastkravet på egenkapital (re) 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41%

Diskonteringsfaktor 0,922           0,851           0,785           0,724           0,668           0,616           0,568           0,524           0,483           0,446           

PV dividende 92.064,2 106.608,0 120.874,4 125.358,4 129.869,5 148.326,2 148.760,8 150.547,9 149.204,5 148.548,6

PV dividende - budgetperioden 1.320.162,3

Terminalværdi 1.833.591,4

Egenkapitalværdi 3.153.753,7
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Bilag 21 – Følsomhedsanalyse på kursestimaterne 

 

Følsomhedsanalyserne er vist herunder. I tornadodiagrammet har vi anvendt følgende input: 

 

 

 

Som resulterer i diagrammet: 

 

 

Datatabellerne er vist herunder. 

 

Tabel 1: 

 

 

Tabel 2: 

 

 

Max Min Base

WACC [+/- 2%] 18,99 7,82 11,48

Ændring i EBITDA-marginen [+/- 4,0%] 14,78 8,17 11,48

Ændring i omsætningsvækst [+/- 5,0%] 16,27 8,30 11,48

Vækst i terminalperioden [0,0% - 4,0%] 15,77 9,42 11,48

CapEX (Mat/Imm) [+/- 5,0%] 13,02 9,94 11,48

5 7 9 11 13 15 17 19 21

WACC [+/- 2%]

Ændring i EBITDA-marginen [+/- 4,0%]

Ændring i omsætningsvækst [+/- 5,0%]

Vækst i terminalperioden [0,0% - 4,0%]

CapEX (Mat/Imm) [+/- 5,0%]

Følsomhedsanalyse på aktiekurs

Pris per aktie

1148% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

-4,0% 6,06 6,41 6,80 7,22 7,68 8,17 8,72 9,31 9,95 10,64 11,40

-2,0% 7,18 7,62 8,11 8,63 9,20 9,83 10,50 11,24 12,03 12,90 13,84

0,0% 8,30 8,84 9,42 10,05 10,73 11,48 12,29 13,17 14,12 15,15 16,27

2,0% 9,42 10,05 10,72 11,46 12,26 13,13 14,07 15,10 16,21 17,41 18,71

4,0% 10,55 11,26 12,03 12,87 13,79 14,78 15,86 17,03 18,29 19,66 21,15

Ændring i omsætningsvækst

 Æ
n

d
ri

n
g

 i
 

E
B

IT
D

A
-

m
a
rg

in

Pris per aktie

1148% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

5,69% 13,07 14,06 15,14 16,32 17,60 18,99 20,51 22,16 23,95 25,89 28,00

6,69% 10,20 10,91 11,69 12,53 13,45 14,45 15,53 16,71 17,99 19,37 20,87

7,69% 8,30 8,84 9,42 10,05 10,73 11,48 12,29 13,17 14,12 15,15 16,27

8,69% 6,94 7,35 7,80 8,28 8,81 9,38 10,01 10,68 11,41 12,20 13,06

9,69% 5,91 6,24 6,58 6,96 7,38 7,82 8,31 8,84 9,41 10,03 10,70

Ændring i omsætningsvækst

W
A

C
C
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Tabel 3: 

 

 

Tabel 4: 

 

 

Tabel 5: 

 

  

Pris per aktie

1148% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0%

5,69% 13,87 16,43 18,99 21,56 24,12

6,69% 10,43 12,44 14,45 16,46 18,47

7,69% 8,17 9,83 11,48 13,13 14,78

8,69% 6,58 7,98 9,38 10,78 12,18

9,69% 5,40 6,61 7,82 9,04 10,25

  Ændring i EBITDA-margin

W
A

C
C

Pris per aktie

1148% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

5,69% 13,82 15,86 18,99 24,46 36,40

6,69% 11,30 12,59 14,45 17,30 22,28

7,69% 9,42 10,29 11,48 13,16 15,77

8,69% 7,97 8,59 9,38 10,46 12,00

9,69% 6,82 7,26 7,82 8,55 9,54

Vækstrate i terminalperioden

W
A

C
C

Pris per aktie

1148% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

-4,0% 5,72 6,63 8,17 11,40 22,25

-2,0% 6,96 8,02 9,83 13,58 26,22

0,0% 8,21 9,42 11,48 15,77 30,20

2,0% 9,46 10,82 13,13 17,95 34,17

4,0% 10,70 12,21 14,78 20,13 38,14

Vækstrate i terminalperioden

 Æ
n

d
ri

n
g

 i
 

E
B

IT
D

A
-

m
a
rg

in
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Bilag 22 – Kapitalomkostninger i Opus Group 

 

Dynamiske kapitalomkostninger: 

 

 

Konstante kapitalomkostninger: 

 

 

Beta debt på sammenlignelige selskaber 

Beta debt kan estimeres ved at anvende CAPM-relationen og omskrive den: 

 

rd = rf + βd × (rm − rf) 

 

Som input anvender vi risikofrie renter baseret på 10-årige statsobligationer i selskabernes respektive 

hjemlande, tillægger et kreditspænd efter Damodarans metode med at anvende rentedækningsgraden, 

hvilket resulterer i nedenstående estimater: 

 

 

 

 

 

Dynamisk WACC

2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E Kommentar:

Effektiv skattesats 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% Budgetteret effektiv skattesats

Beta asset 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 Median unlevered beta (beta asset) estimeret fra peers

Beta debt 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 CAPM: r_d = r_f + B_d x (r_m - r_f)

Beta equity 0,92 0,92 0,91 0,91 0,90 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 B_e = B_a + (B_a - B_d) x NIBD/E

Estimeret MV på egenkapitalen 3.111.660,2 3.210.809,3 3.307.495,8 3.396.182,6 3.484.853,3 3.570.166,0 3.625.710,6 3.673.046,4 3.705.871,5 3.725.752,3 3.727.347,1 3.801.894,0 MV Equity = MV Equity_t-1 x (1+r_e) - årets dividende

NRBG 704.060,0 707.653,3 674.281,0 642.622,6 609.186,8 573.924,3 529.996,9 485.108,3 436.461,9 387.570,5 336.298,1 343.024,1 Budgetteret NIBD

D / (D+E) 18,45% 18,06% 16,93% 15,91% 14,88% 13,85% 12,75% 11,67% 10,54% 9,42% 8,28% 8,28%

E / (D+E) 81,55% 81,94% 83,07% 84,09% 85,12% 86,15% 87,25% 88,33% 89,46% 90,58% 91,72% 91,72%

D/E 22,63% 22,04% 20,39% 18,92% 17,48% 16,08% 14,62% 13,21% 11,78% 10,40% 9,02% 9,02%

Risikofri rente -0,52% 0,02% 0,49% 0,91% 1,27% 1,59% 1,86% 2,08% 2,28% 2,44% 2,57% Forw ardrente bestemt ved rentekurve beregnet ved Nelson-Siegel-modellen 

Markedets risikopræmie 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

Afkastkravet på aktiverne (ra) 5,72% 6,26% 6,73% 7,14% 7,51% 7,82% 8,09% 8,32% 8,51% 8,67% 8,80% CAPM: r_a = r_f + B_a x (r_m - r_f) 

Afkastkravet på gæld, før skat (rd) 2,73% 3,27% 3,74% 4,16% 4,52% 4,84% 5,11% 5,33% 5,53% 5,69% 5,82% r_d = r_f + credit spread

Afkastkravet på gæld, efter skat 1,97% 2,35% 2,70% 2,99% 3,26% 3,48% 3,68% 3,84% 3,98% 4,10% 4,19%

Afkastkravet på egenkapital (re) 6,39% 6,91% 7,34% 7,71% 8,03% 8,30% 8,53% 8,71% 8,87% 8,98% 9,07% CAPM: r_e = r_f + B_e x (r_m - r_f) 

WACC 5,58% 6,09% 6,55% 6,96% 7,32% 7,63% 7,91% 8,15% 8,35% 8,52% 8,67%

Statisk WACC

Kommentar:

Effektiv skattesats 28,00% Budgetteret effektiv skattesats

Beta asset 0,83 Median unlevered beta (beta asset) estimeret fra peers

Beta debt 0,43 CAPM: r_d = r_f + B_d x (r_m - r_f)

Beta equity 0,90 B_e = B_a + (B_a - B_d) x NIBD/E

D / (D+E) 14,77% Gennemsnitlig D/V blandt peers. Svarer også omtrent til D/E-værdien i den dynamiske WACC.

E / (D+E) 85,23%

D/E 17,33%

Risikofri rente 1,66% Forw ardrente bestemt ved rentekurve beregnet ved Nelson-Siegel-modellen (gennemsnit)

Markedets risikopræmie 7,50% http://w w w .valuew alk.com/2015/05/market-risk-premium-risk-free-rate-used-for-41-countries-in-2015/

Afkastkravet på aktiverne (ra) 7,89% CAPM: r_a = r_f + beta asset x (r_m - r_f)

Afkastkravet på gæld, før skat (rd) 4,91% r_d = r_f + credit spread: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New _Home_Page/datafile/ratings.htm

Afkastkravet på gæld, efter skat 3,53%

Afkastkravet på egenkapital (re) 8,41% CAPM: r_e = r_f + B_e x (r_m - r_f) 

WACC 7,69% WACC = E / (D+E) x r_e + D / (D + E) x (1 - t) x r_d

Sammenlignelige selskaber Risikofri rente Rentedækningsgrad Kreditspænd r_d Markedets risikopræmie Beta debt

Applus Services 2,20% 5,00 1,10% 3,30% 7,50% 0,15

SGS S.A. 1,10% 19,10 0,75% 1,85% 7,50% 0,10

Bureau Veritas SA 1,50% 6,70 1,00% 2,50% 7,50% 0,13

Intertek Group 2,10% -10,70 20,00% 22,10% 7,50% 2,67

Exova Group 2,10% 5,50 1,75% 3,85% 7,50% 0,23

Mistras Group 2,40% 7,70 1,10% 3,50% 7,50% 0,15
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Bilag 23 – Renteestimation vha. Nelson Siegel 

 

Nulkuponkurve 

Denne opgave vælger at benytte nulkuponrenten, som et alternativt rentebegreb til den effektive rente. 

Rentekurven er en essentiel del af værdiansættelsen, da den giver en indikation på, hvordan den risikofrie 

rente forventes at udvikle sig ud i fremtiden. Årsagen til, at vi ikke benytter den effektive rente til 

fastsættelsen af den risikofrie rente skyldes, at det er et entydigt afkastmål, hvilket svarer til at det bliver 

en konstant rente uanset løbetid (Obligationsinvestering s. 60). Fordelen ved at anvende nulkuponen er, 

at den tager højde for løbetiden og dermed ikke forbliver konstant over tid, men i stedet konstant på selve 

perioden. Nulkuponrentekurven er en funktion, der fastlægger den periodevise nulkuponrente fra 0 til t. 

Det er ikke muligt direkte at udregne denne, men den skal estimeres ud fra andre finansielle instrumenter. 

Derfor estimeres nulkuponrentekurven ved brug af svenske renteswaps (1Y til 30Y) ved hjælp af Nelson 

Siegel.  

 

Nelson Siegel Svenssons (NSS)  

Teorien bygger på, at rentekurven kan estimeres ud fra et fast funktionsudtryk, hvor 4 parameter bliver 

estimeret ud fra kuponbærende betalinger og priser. En af de primære fordele ved at anvende NS er, at 

det er relativt simpelt at estimere parametrene. Ydermere kan modellen antage S-form og tilpasse sig stort 

set alle former for rentestruktur (Obligationsteori s. 74). Nelson Siegel blev introduceret tilbage i 1987.  

 

Vi estimerer den risikofrie rente cha. Nelson Siegel. Det skyldes blandt andet, at teorien ikke kræver 

eksterne software programmer og kan løses i Excel. Derudover er det hellere ikke nødvendigt i NS at 

foretage subjektive skøn eller komplet obligationsmarkedet, som anbefales i hhv. Cubic Spline og 

Bootstrapping.  

Forskriften for Nelson Siegel ser ud således:  

y(τ) = β0 + β1 (
1 − e

−
m
τ1

m
τ1

) + β2 (
1 − e

−
m
τ1

m
τ1

− e
m
τ1) 

For at finde den estimeret spotrente ud fra ovenstående anvendes denne:  

nt = ∅0 + ∅1 ∙
1 − e−T

T
+ ∅2 ∙ e−T  , Hvor T =

t

∅3
 

For at finde den mest nøjagtige kurve, anvendes de ovenstående formler, som bliver opvejet imod de 

angivne renter og kurser.  Dette gøres i forhold til den kvadratiske afvigelse på hver renteswap. Hertil 

bruges den indbyggede solver i Excel til at minimere afvigelsen, og hermed opnås de estimerede 
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parametre, som giver rentekurven. Den kvadratiske afvigelse bestemmes ved denne forme, som også 

angiver formlen på optimeringsmetoden: 

min

βτ
∑(y − yM)2 

 

Implementering  

Data er hentet fra SEB Group Analytics og her anvendes 14 plain vanilla payer renteswaps med løbetider 

fra 1 til 30 år. Den anvendte analysedag er sat til 02-05-2016. For begge renteswap ben, er der anvendt 

rentekonventionen ACT/365. Dette medfører ikke signifikante afvigelser. 

 

Tabellen herunder illustrerer den data, som er anvendt til at estimere swap-kurven.  

 

 

 

For at foretage denne estimation opstilles renterne og formlen for NS, hvor målet er at minimere de 4 

parametre, således at kursen på renterne og den estimerede kurs når pari – dvs. den kvadratiske afvigelse 

mellem markedskurs og teoretisk kurs skal minimeres vha. Problemløser i Excel og de 4 parameter.  

 

De estimerede parametre på Nelson Siegel Svenssons kan ses herunder. 

 

 0 1 2 λ 

Nelson Siegel  -0,0093 0,0012 0,1021 16,6486 

 

De fire estimerede parametre har hver deres indikation på rentekurve. Ved at iagttage leddene 0 og 1, 

samt addere dem, kan man finde den grundlæggende teoretiske korte rente. For at finde den lange rente 

betragtes parameteret 0. 1 giver indikationen på den korte rentes kulminering mod den lange rente.  

 

Time Name Fast swaprente NS_model SSR W_SSR New_T Model_estimate Forward

1 SEK SWAP 1Y -0,41% -0,0052 0,00 0,00 1,00 -0,52% -0,52%

2 SEK SWAP 2Y -0,27% -0,0025 0,00 0,00 2,00 -0,25% 0,02%

3 SEK SWAP 3Y -0,07% -0,0000 0,00 0,00 3,00 0,00% 0,49%

4 SEK SWAP 4Y 0,15% 0,0022 0,00 0,00 4,00 0,22% 0,91%

5 SEK SWAP 5Y 0,39% 0,0043 0,00 0,00 5,00 0,43% 1,27%

6 SEK SWAP 6Y 0,62% 0,0062 0,00 0,00 6,00 0,62% 1,59%

7 SEK SWAP 7Y 0,82% 0,0080 0,00 0,00 7,00 0,80% 1,86%

8 SEK SWAP 8Y 0,99% 0,0096 0,00 0,00 8,00 0,96% 2,08%

9 SEK SWAP 9Y 1,14% 0,0110 0,00 0,00 9,00 1,10% 2,28%

10 SEK SWAP 10Y 1,27% 0,0124 0,00 0,00 10,00 1,24% 2,44%

12 SEK SWAP 12Y 1,49% 0,0147 0,00 0,00 11,00 1,36% 2,57%

15 SEK SWAP 15Y 1,73% 0,0173 0,00 0,00 12,00 1,47% 2,67%

20 SEK SWAP 20Y 1,97% 0,0201 0,00 0,00 13,00 1,56% 2,75%

30 SEK SWAP 30Y 2,18% 0,0217 0,00 0,00 14,00 1,65% 2,81%
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Bilag 24 – Multipel værdiansættelse ved Comparable Trading Comps 

 

Vi har brugt Thomson One og Bloomberg til at indsamle dataene på peergruppen. Input til 

multipelanalysen er illustreret herunder: 

 

 

Den 5-årige projicerede vækst er beregnet ved at indsamle konsensusestimater på Thomson One. 

 

 

Det resulterer i nedenstående multipler: 

 

 

 

 

  

Equity Debt Debt/ Debt/ 5-Year Projected

2015A 2016E 2017E 2015A 2016E 2017E 2015A 2016E 2017E 2015A 2016E 2017E Beta Beta Equity Value Growth EBITDA EBIT NI

Applus Services 1,0x 1,1x 1,1x 9,1x 9,1x 8,6x 20,7x 15,1x 13,6x 27,4x 12,0x 11,0x 0,85 0,15 62,3% 37,4% 2,0% 11,6% 5,9% 2,2%

SGS S.A. 3,0x 2,8x 2,7x 14,9x 13,3x 12,6x 20,7x 17,8x 16,8x 29,3x 24,5x 22,9x 1,04 0,10 2,8% 2,7% 5,3% 21,3% 15,7% 9,6%

Bureau Veritas SA 2,4x 2,3x 2,3x 12,7x 12,0x 11,4x 19,1x 14,9x 14,1x 35,5x 20,8x 19,5x 0,75 0,13 19,7% 16,4% 4,5% 18,7% 12,4% 5,5%

Intertek Group 2,8x 2,5x 2,4x Neg. 12,7x 12,0x Neg. 16,1x 15,3x Neg. 21,1x 19,9x 0,91 2,67 14,8% 12,8% 6,3% 19,8% -13,1% -16,6%

Exova Group 1,9x 1,8x 1,7x 11,2x 8,8x 8,5x 19,6x 11,7x 11,1x 23,4x 13,1x 12,7x 0,36 0,23 37,7% 27,1% 4,7% 16,8% 9,6% 5,8%

Mistras Group 1,1x 1,1x 1,1x 10,5x 9,1x 8,8x 18,5x 16,3x 15,1x 30,1x 26,1x 24,0x 1,25 0,15 12,3% 11,0% 4,7% 8,2% 4,3% 2,3%

Opus Group 1,2x 1,2x 1,1x 5,7x 6,3x 5,6x 10,2x 15,1x 11,6x 12,5x 17,6x 12,7x 62,0% 38,3% 3,8% 20,6% 9,7% 4,0%

Gennemsnit 2,0x 1,9x 1,9x 11,7x 10,8x 10,3x 19,7x 15,3x 14,3x 29,2x 19,6x 18,3x 0,86 0,57 24,9% 17,9% 4,6% 16,1% 5,8% 1,5%

Median 2,1x 2,1x 2,0x 11,2x 10,5x 10,1x 19,6x 15,6x 14,6x 29,3x 21,0x 19,7x 0,88 0,15 17,2% 14,6% 4,7% 17,8% 7,8% 3,9%

P / EEBITEBITDARevenue LTM Margins 

Enterprise Value

Sales 2015 Sales 2020 5Y CAGR Data til år

Applus Services 1.701,50 1.882,00 2,0% 2020

SGS S.A. 5.712,00 7.407,57 5,3% 2020

Bureau Veritas SA 4.634,80 5.773,00 4,5% 2020

Intertek Group 2.166,30 2.937,00 6,3% 2020

Exova Group 296,50 340,59 4,7% 2018

Mistras Group 711,25 780,04 3,1% 2018

Opus Group 1.650,16 1.992,79 3,8% 2020

Equity Unlevered 

Yes/No Beta Beta 2015A 2016E 2017E 2015A 2016E 2017E 2015A 2016E 2017E 2015A 2016E 2017E

Applus Services No - - - - - - - - - - - - - -

SGS S.A. Yes 1,04 1,01 3,0x 2,8x 2,7x 14,9x 13,3x 12,6x 20,7x 17,8x 16,8x 29,3x 24,5x 22,9x

Bureau Veritas SA Yes 0,75 0,65 2,4x 2,3x 2,3x 12,7x 12,0x 11,4x 19,1x 14,9x 14,1x 35,5x 20,8x 19,5x

Intertek Group Yes 0,91 1,14 2,8x 2,5x 2,4x Neg. 12,7x 12,0x Neg. 16,1x 15,3x Neg. 21,1x 19,9x

Exova Group Yes 0,36 0,33 1,9x 1,8x 1,7x 11,2x 8,8x 8,5x 19,6x 11,7x 11,1x 23,4x 13,1x 12,7x

Mistras Group No - - - - - - - - - - - - - -

Opus Group 1,2x 1,2x 1,1x 5,7x 6,3x 5,6x 10,2x 15,1x 11,6x 12,5x 17,6x 12,7x

Gennemsnit 0,77 0,78 2,5x 2,4x 2,3x 12,9x 11,7x 11,1x 19,8x 15,1x 14,3x 29,4x 19,9x 18,8x

Median 0,83 0,83 2,6x 2,4x 2,3x 12,7x 12,3x 11,7x 19,6x 15,5x 14,7x 29,3x 21,0x 19,7x

Min 1,9x 1,8x 1,7x 11,2x 8,8x 8,5x 19,1x 11,7x 11,1x 23,4x 13,1x 12,7x

25th percentile 2,2x 2,2x 2,1x 11,9x 11,2x 10,7x 19,4x 14,1x 13,3x 26,4x 18,9x 17,8x

Median 2,6x 2,4x 2,3x 12,7x 12,3x 11,7x 19,6x 15,5x 14,7x 29,3x 21,0x 19,7x

75th percentile 2,8x 2,6x 2,5x 13,8x 12,9x 12,2x 20,2x 16,5x 15,7x 32,4x 22,0x 20,7x

Max 3,0x 2,8x 2,7x 14,9x 13,3x 12,6x 20,7x 17,8x 16,8x 35,5x 24,5x 22,9x

P / ERevenue EBITDA EBIT

Enterprise Value
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Bilag 25 – Multipel værdiansættelse ved Comparable Precedent Transactions 

 

Input til multipelanalysen er illustreret herunder: 

 

 

Hvilket giver nedenstående multipler: 

 

  

Date Target Acquiror Buyer Type Transaction Value EUR TEV / LTM Revenue TEV / LTM EBITDA TEV / LTM EBIT Implied Revenue Implied EBITDA Implied EBIT

December 29, 2010 General de Servicios ITV SGS Strategic 180,0 2,8x na na                                 64,00  n.a.  n.a. 

April 30, 2012 Midas TBC Coorporation Strategic 125,8 0,9x 6,9x 18,1x                               139,40                                 18,22                                   6,95 

April 1, 2016 Brasher's Auto Auctions ADESA Strategic 255,0 2,0x 8,3x 8,3x                               126,12                                 30,63                                 30,63 

October 1, 2003 WARN industries Dover Strategic 277,7 3,8x na na                                 72,80  n.a.  n.a. 

June 26, 2015 SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES IPO Transaction (25%) na 31,1 4,1x na 25,5x                                   7,67  n.a.                                   1,22 

April 24, 2014 NANHUA INSTRUMENTS IPO Transaction (25%) na 23,2 5,4x na 29,3x                                   4,29  n.a.                                   0,79 

July 3, 2015 ANHUI XIAYANG MOTOR VEHICLE INSPECTION CHINA GALAXY Investment Management 2,1 5,5x 13,9x 25,4x                                   0,38                                   0,15                                   0,08 

April 9, 2010 Dytech Ensa BorgWarner Strategic 110,6 0,8x na na                               133,90  n.a.  n.a. 

November 6, 2013 ENVIROTEST SYSTEMS OPUS INSPECTION INC. Strategic 24,0 0,4x na 1,6x                                 63,11  n.a.                                 15,08 

November 18, 2015 GRUPO ITEVELESA FINANCIAL INSTITUTIONS Strategic 130,0 3,6x na na                                 36,52  n.a.  n.a. 

June 15, 2015 OPUS EQUIPMENT MECA SCANDINAVIA AB Strategic 5,5 0,5x 27,9x na                                 11,73                                   0,20  n.a. 

February 13, 2015 DREW TECHNOLOGIES OPUS INSPECTION INC. Strategic 32,4 2,6x na na                                 12,36  n.a.  n.a. 

Target Business fit Other Reasons Comparable EV / LTM Revenue EV / LTM EBITDA EV / LTM EBIT

General de Servicios ITV Yes - Yes 2,8x na na

Midas Yes - Yes 0,9x 6,9x 18,1x

Brasher's Auto Auctions Yes - Yes 2,0x 8,3x 8,3x

WARN industries No - No - - -

SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES Yes - Yes 4,1x na 25,5x

NANHUA INSTRUMENTS Yes - Yes 5,4x na 29,3x

ANHUI XIAYANG MOTOR VEHICLE INSPECTION Yes No No - - -

Dytech Ensa No - No - - -

ENVIROTEST SYSTEMS Yes No No - - -

GRUPO ITEVELESA Yes - Yes 3,6x na na

OPUS EQUIPMENT Yes No No - - -

DREW TECHNOLOGIES Yes No No - - -

Average 3,1x 7,6x 20,3x

Median 3,2x 7,6x 21,8x

Min 0,9x 6,9x 8,3x

25th percentile 2,2x 7,3x 15,7x

Median 3,2x 7,6x 21,8x

75th percentile 3,9x 8,0x 26,5x

Max 5,4x 8,3x 29,3x
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Bilag 26 – PV Future Stock Price 

De implicitte aktiekurser er beregnet ved at anvende de budgetterede tal på årets resultat (net income) i 

budgetperioden og beregne de implicitte earnings per share (EPS). Man kunne også have anvendt 

konsensus estimater på EPS fra aktieanalytikerne, men da de ligger lavere end vores estimater, ville det 

ikke give et mere favorabelt resultat set fra Opus Groups ledelses side. Dernæst multipliceres EPS i hvert 

budgetår med en konstant forward P/E multipel – enten Opus Groups nuværende 2016E P/E eller 

median 2016E P/E-multiplen på sammenlignelige virksomheder – hvormed man ender ud med de 

fremtidige aktiekurser. Disse tilbagediskonteres med egenkapitalomkostningerne estimeret under 

kapitalomkostninger. 

Dette giver følgende resultater: 

 

 

 

Da EPS nu er bestemt, kan de implicitte aktiekurser beregnes ved enten at anvende 2016E P/E-multiplen 

i Opus Group på 10,3x eller ved at anvende sammenlignelige virksomheder, hvis 2016E P/E multipel er 

estimeret til 21,0x under Comparable Trading Comps. I nutidsværdiberegningen anvendes Opus Groups 

egenkapitalomkostning på 8,41 % bestemt under kapitalomkostninger.  

 

Aktiekurser baseret på Opus Groups P/E: 

 

 

Aktiekurser baseret på sammenlignelige virksomheders P/E: 

 

 

Som tabellerne viser, er aktiekursen stigende indtil 2021, men falder så tilbage til et niveau under den 

nuværende aktiekurs.  

Anvendes et interval på P/E mellem 8,3x og 12,3x kan aktiekursernes udvikling illustreres: 

 

EPS Source 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Calculated 0,232 0,383 0,413 0,515 0,566 0,623 0,728 0,782 0,833 0,888 0,937 0,963

Net Income 66,4 109,8 118,5 147,6 162,4 178,7 208,9 224,4 238,9 254,5 268,7 276,2

Shares 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8

2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

EPS 0,23 0,38 0,41 0,51 0,57 0,62 0,73 0,78 0,83 0,89 0,94 0,96

EPS Growth 65,3% 7,9% 24,6% 10,0% 10,1% 16,9% 7,4% 6,5% 6,5% 5,6% 2,8%

P/E 10,3x 10,3x 10,3x 10,3x 10,3x 10,3x 10,3x 10,3x 10,3x 10,3x 10,3x

Implied Price Per Share (Diluted) Future Value 3,96 4,27 5,32 5,86 6,45 7,53 8,09 8,62 9,18 9,69 9,96

Implied Price Per Share (Diluted) Present Value 3,96 3,94 4,53 4,60 4,67 5,03 4,98 4,90 4,81 4,68 4,44

Average 4,59

Median 4,67

2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

EPS 0,23 0,38 0,41 0,51 0,57 0,62 0,73 0,78 0,83 0,89 0,94 0,96

EPS Growth 65,3% 7,9% 24,6% 10,0% 10,1% 16,9% 7,4% 6,5% 6,5% 5,6% 2,8%

P/E 21,0x 21,0x 21,0x 21,0x 21,0x 21,0x 21,0x 21,0x 21,0x 21,0x 21,0x

Implied Price Per Share (Diluted) Future Value 8,03 8,66 10,79 11,87 13,07 15,27 16,40 17,47 18,60 19,64 20,19

Implied Price Per Share (Diluted) Present Value 8,03 7,99 9,18 9,31 9,46 10,20 10,10 9,92 9,75 9,49 9,00
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2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

8,3x 3,19 3,18 3,65 3,71 3,76 4,06 4,02 3,95 3,88 3,78 3,58

10,3x 3,96 3,94 4,53 4,60 4,67 5,03 4,98 4,90 4,81 4,68 4,44

12,3x 4,73 4,70 5,41 5,48 5,57 6,00 5,95 5,84 5,74 5,59 5,30

Fiscal Year-End Implied Price Per Share (Diluted) Present Value

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Implied Price Per Share (Diluted) Present Value

9,7x 11,7x 13,7x



   
 
 

 172 

Bilag 27 – Input til Football Field 
 

Nedenstående illustration viser, hvad DCF-modellen med tre variationer på budgetforudsætningerne, 

multipelmetoderne og aktieanalytikernes kursmål svarer til i værdiansættelsesmultipler og implicitte 

aktiekurser på henholdsvis minimum 25nde fraktil, median, 75nde fraktil og maksimum. 

 

 

  

25th 75th Applicable

Minimum Percentile Median Percentile Maximum Company 25th 75th

Methodology Multiple Multiple Multiple Multiple Multiple Figure Minimum Percentile Median Percentile Maximum

Discounted Cash Flow Analysis

WACC [5,7% - 9,7%] Ændring i EBITDA-margin [+/- 2,0%] 6,61 9,21 11,48 15,44 21,56

WACC [5,7% - 9,7%] Ændring i omsætningsvækst [+/- 2,0%] 6,96 8,84 11,48 15,53 22,16

WACC [5,7% - 9,7%] Terminalvækst [0,0% - 2,0%] 6,82 8,28 10,29 13,21 18,99

Comparable Company Analysis

LTM EV / Revenue 1,9x 2,2x 2,6x 2,8x 3,0x 1.650,2 8,34 10,47 12,41 13,91 14,72

2016E EV / Revenue 1,8x 2,2x 2,4x 2,6x 2,8x 1.675,3 7,86 10,39 11,62 12,53 14,11

2017E EV / Revenue 1,7x 2,1x 2,3x 2,5x 2,7x 1.742,3 7,99 10,43 11,63 12,55 14,10

LTM EV / EBITDA 11,2x 11,9x 12,7x 13,8x 14,9x 305,2 9,45 10,23 11,01 12,21 13,40

2016E EV / EBITDA 8,8x 11,2x 12,3x 12,9x 13,3x 342,6 8,08 10,92 12,30 12,91 13,48

2017E EV / EBITDA 8,5x 10,7x 11,7x 12,2x 12,6x 356,3 8,10 10,83 12,11 12,67 13,22

LTM EV / EBIT 19,1x 19,4x 19,6x 20,2x 20,7x 109,0 4,81 4,90 4,99 5,21 5,43

2016E EV / EBIT 11,7x 14,1x 15,5x 16,5x 17,8x 171,7 4,54 5,97 6,81 7,44 8,22

2017E EV / EBIT 11,1x 13,3x 14,7x 15,7x 16,8x 187,7 4,82 6,28 7,15 7,80 8,56

LTM P / E 23,4x 26,4x 29,3x 32,4x 35,5x 66,4 5,43 6,11 6,79 7,51 8,22

2016E P / E 13,1x 18,9x 21,0x 22,0x 24,5x 109,8 5,03 7,23 8,03 8,41 9,39

2017E P / E 12,7x 17,8x 19,7x 20,7x 22,9x 118,5 5,26 7,35 8,14 8,54 9,45

Comparable Precedent Transactions Analysis

LTM EV / Revenue 0,9x 2,2x 3,2x 3,9x 5,4x 1.650,2 2,74 10,31 15,88 20,15 28,68

LTM EV / EBITDA 6,9x 7,3x 7,6x 8,0x 8,3x 305,2 4,89 5,27 5,65 6,02 6,40

LTM EV / EBIT 8,3x 15,7x 21,8x 26,5x 29,3x 109,0 0,71 3,50 5,84 7,60 8,68

Alternativ Multipelmetode

LTM P / E 16,3x 18,4x 21,8x 25,3x 32,9x 66,4 3,78 4,26 5,06 5,86 7,62

2016E P / E 11,0x 12,3x 14,3x 17,0x 24,1x 71,9 2,75 3,09 3,58 4,27 6,05

Aktieanalytikeres kursmål

Danske Bank Markets; Sw edbank Markets; Redeye 5,20 5,60 6,00 7,75 9,50

Valuation Multiples Implied Per Share Value Range
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Bilag 28 – Oversigt over ledelse og bestyrelse i Opus Group 
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Bilag 29 – Udviklingen i personbiler og aldersstruktur 
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Bilag 30 – Betydningsfulde events relateret til Opus Group 
 

 05.03.2013: Opus Group – igennem datterselskabet Systech – vinder New York State-kontrakten, 

som er det største program i hele USA. 

 28.06.2013: Opus Group AB børsnoteres på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap) og ophører på 

børsen på First North Premier. 

 05.11.2013: Opus Group offentliggør, at de forhandler om et væsentligt opkøb med en ikke navngiven 

part.  

 06.11.2013: Opus Group offentliggør, at de har indgået en aftale om at købe Envirotest. Envirotest 

er den nærmeste konkurrent i USA og Opus Group bliver dermed markedsledende i bilsyn i USA.  

 09.12.2013: Danske Bank Markets indleder dækning på Opus Group med en købsanbefaling og et 

kursmål på 15,00 SEK. Swedbank indledte sin dækning to uger inden med en neutral anbefaling og 

et kursmål på 12,50 SEK. 

 19.12.2013:  Opus Group bytter Small Cap ud med Mid Cap på børsen. 

 29.04.2014: Opus Group forhøjer de finansielle mål på EBITDA-marginalen. Den var tidligere på 10 

% og er nu forhøjet til 15 %.  

 22.05.2014: Opus Group vinder en stor bilsynskontrakt i Illinois.  

 30.10.2014: Opus Group meddeler, at programmet i Illinois igen kommer til udbud. 

 13.02.2015: Opus Group offentliggør, at de har indgået en aftale om at købe den nordamerikanske 

virksomhed Drew Technologies.  

 15.06.2015: Opus Group sælger sin udstyrsdivision – Opus Equipment – til Mekonomen Group, 

således at Opus Group nu kun fokuserer på Bilprovningsdivisionen. 

 24.08.2015: Transportstyrelsen i Sverige beslutter at implementere EU's nye direktiv, hvilket betyder, 

at personbiler, lette lastbiler og motorcykler skal inspiceres ved et 4-2-2 interval, hvormed der menes, 

at køretøjerne skal til første kontrol 4 år efter, de tages i brug, og dernæst følger et 2-årigt interval 

mellem hvert syn. Dette er en ændring fra det tidligere 3-2-1 interval, som dermed betyder færre 

inspektioner i Sverige.  

 01.10.2015: Opus Group opsnappede problemer med Volkswagens dieselbiler. 

 02.10.2015: US Environmental Protection Agency (EPA) indfører mere strikse ozonstandarder. 

Udsigterne for det amerikanske bilsynsmarked forbedres dermed.  
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Bilag 31 – Forklaringer til usædvanlige poster og tvivlsposter i Opus Group 
 

Omkostninger relateret til opkøb og frasalg 

Note 3 i årsregnskabet beskriver, at Opus Group har indregnet omkostninger relateret til deres M&A-

aktivitet, som har påvirket "andre driftsomkostninger" i koncernens resultatopgørelser. Det dækker 

henholdsvis over ESP-købet 21. januar 2012 (påvirket 2011 resultaterne), Opus Bilprovning 5. november 

2012 (påvirket 2012 resultaterne), Envirotest Systems Holding Corp. 28. februar 2014 (påvirket 2013 

resultaterne) og Drew Technologies Inc. (Drew Tech) 23. marts 2015 (påvirket 2015 resultaterne).  

 

Forsikringserstatning 

Jf. segmentopdelingen i Opus Groups årsrapport, har de indregnet en positiv gevinst for en 

forsikringserstatning i 2013 og 2014, hvilket vi korrigerer for.  

 

Valutakursdifferencer på driftsaktiver og driftsforpligtelser  

Jf. note 5 i årsregnskabet har Opus Group indregnet valutakursdifferencer på driftsaktiver og 

driftsforpligtelser under omkostningsposterne "råvarer og handelsvarer" og "andre driftsindtægter". 

 

Valutakursdifferencer i finansielle indtægter og finansielle omkostninger 

Opus Group har både indregnet valutaeffekt indirekte under nettoomsætningen og som henholdsvis en 

finansiel indtægt og en finansiel omkostning under finansielle poster. Da dette påvirker de netto 

finansielle omkostninger og dermed lånerenten i procent, laver vi også en separat udregning, som 

ekskluderer indtægterne og omkostningerne fra valutaeffekt i finansielle poster. Dette, vurderer vi, giver 

et mere normaliseret niveau på lånerenten. 

 

Nedskrivning på varelager  

Jf. note 14 har Opus Group indregnet nedskrivninger på varelager under "råvarer og handelsvarer" i 

resultatopgørelsen. Om end det er normal praksis hvert år at opgøre den reelle værdi på varelageret og 

nedskrive, hvis relevant, er det en usædvanlig post i regnskabet. Vi korrigerer for posten i den analytiske 

resultatopgørelse for at kunne lave en konsistent tidsserieanalyse. 

 

Nedskrivning på tilgodehavender  

Tilsvarende med nedskrivning på varelager, har der også, jf. note 15, været en nedskrivning på 

tilgodehavender i regnskabsårene. Nedskrivningen er indregnet under "andre driftsomkostninger". 

 

Opstartsomkostninger 
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Man kan argumentere, at opstartsomkostninger for programmer ikke er en ikke tilbagevendende post, 

idet det må antages, at det er en del af deres forretningsmodel at have nye programmer, hvor der er 

omkostninger relateret til opstarten. At vi alligevel korrigerer for det skyldes, at vi i 

nøgletalsberegningerne bestræber os på at være konsistente over tid, så sammenligningsgrundlaget er 

bedst muligt. At der enkelte år således er opstartsomkostninger på fx 12 MSEK, mens der andre år ingen 

er, gør, at vi karakteriserer omkostningen som usædvanlig. 

 

Nedlukningsomkostninger 

Segmentet Bilprovning Internationellt har indregnet hhv. TSEK 6.646 og TSEK 3.293 i 2014 og 2015, 

hvilket relaterer sig til omkostningerne ved at nedlukke programmer i stater i USA. Om end det, ligesom 

ved opstartsomkostninger, er en del af deres forretningsmodel og en naturlig omkostning, som altid vil 

være der, hvis de lukker et program, korrigerer vi for omkostningerne i vores analyse, da vi udfører en 

tidsserieanalyse.  

 

Andre driftsindtægter 

Posten er en tilbagevendende post hvert år i analyseperioden med en værdi på mellem 0,4 og 0,7 % set i 

forhold til nettoomsætningen. Jf. regnskabsprincipperne beskriver Opus Group selv, at posten indeholder 

indkomst af sekundær karakter i forhold til koncernens kernedrift, og de henviser til note 5. Note 5 

inkluderer alle posterne, hvori det listes, at posten indeholder forsikringserstatning, forskudsbetaling, 

hvor inspektion alligevel ikke udføres, valutakursdifferencer, garantierstatninger og andre øvrige 

driftsindtægter.  

Da alle disse poster er forholdsvis umulige at forecaste, behandler vi dem som usædvanlige poster og 

korrigerer for dem i den analytiske resultatopgørelse.  

 

Hensættelser 

Vi behandler hensættelserne som drift. 

 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 

Drift 

 

Selskabsskat 

Drift 

 

Øvrige kortfristede aktiver 
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Jf. note 16, er der tale om forudbetalt løn, og andre driftsrelaterede poster. Vi antager således, at posten 

er relateret til driften. 

 

Øvrige kortfristede forpligtelser 

Jf. note 21, indeholder posten driftsrelaterede poster som skyldig løn, forskud fra kunder m. m. Vi 

behandler posten som en driftsforpligtelse.  

 

Øvrige langfristede forpligtelser 

Jf. note 20 om rentebærende forpligtelser, er posten klassificeret som en rentebærende forpligtelse. Vi 

behandler posten som en finansiel forpligtelse.  

 

Finansielle aktiver 

I note 23 er der udspecificeret med oplysninger om, hvilken type finansielt aktiv og forpligtelse der er tale 

om. Vi antager, posten er drift.  
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Bilag 32 – Forklaringer til usædvanlige poster og tvivlsposter i SGS 
 

Restruktureringsomkostninger 

Resultatopgørelsen i SGS indikerer, at de har afholdt omkostninger relateret til restruktureringer i 

regnskabsårene. Disse korrigerer vi for i vores analytiske resultatopgørelse. 

 

Transaktions- og integrationsomkostninger 

Resultatopgørelsen i SGS indikerer, at de har afholdt omkostninger relateret til transaktions- og 

integrationsomkostninger i regnskabsårene. Disse korrigerer vi for. 

 

Andre ikke-tilbagevendende omkostninger 

Resultatopgørelsen i SGS indikerer, at de har afholdt omkostninger af ikke-tilbagevendende karakter i 

regnskabsårene. Disse korrigerer vi for. 

 

Finansielle aktiver 

Vi behandler de finansielt aktiver som et finansielt aktiv. 

 

Udskudte skatteaktiver og –forpligtelser 

For at være konsistente i vores klassificering, antager vi alt skatterelateret som drift. 

 

Hensættelser 

Drift – samme grund som skatteposter. 

 

Selskabsskat 

Drift 

 

Øvrige kortfristede aktiver  

Jf. noterne i årsrapporterne er posten en driftspost. 

 

Øvrige kortfristede forpligtelser 

Jf. noterne i årsrapporterne er posten en driftspost. 

 

Pensionsforpligtelser 

Da der er et renteelement på pensionsforpligtelserne, behandler vi dem som en finansiel forpligtelse.  
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Bilag 33 – Forklaringer til usædvanlige poster og tvivlsposter i Applus 
 

Gevinst/ tab på salg af langfristede aktiver 

Da Applus har indregnet gevinst og tab på salg af langfristede aktiver, korrigerer vi for dette i vores 

analytiske resultatopgørelse, da det er en usædvanlig post.  

 

Tilgodehavender fra associerede virksomheder 

Vi behandler koncernrelaterede tilgodehavender som et finansielt aktiv, da de er rentebærende. 

 

Gæld til associerede virksomheder, langfristet og kortfristet 

Med samme grund som tilgodehavender fra associerede virksomheder behandler vi disse poster som 

finansielle poster, da de er rentebærende.  
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Bilag 34 – Værdiskabelsesscenarier 
 

 

Enterprise Value forbliver konstant, mens gælden falder, hvorved egenkapitalen stiger. 

 

 

Enterprise Value stiger grundet de operationelle forbedringer og værdiskabende initiativer, og denne 

stigning reflekteres i egenkapitalen, idet gælden forbliver konstant. 

 

 

Scenarie 1: Aggressiv gældsnedbringning

Entry % DKK beløb

Equity 30,0% 375,0

Debt 70,0% 875,0

Enterprise Value 1250,0

Exit % DKK beløb

Equity 60,0% 750,0

Debt 40,0% 500,0

Enterprise Value 1250,0

Entry Exit 3 YR IRR

Equity 375,0 750,0 26,0%

Debt 875,0 500,0

Scenarie 2: Operationelle forbedringer

Entry % DKK beløb

Equity 30,0% 375,0

Debt 70,0% 875,0

Enterprise Value 1250,0

Exit % DKK beløb

Equity 41,7% 625,0

Debt 58,3% 875,0

Enterprise Value 1500,0

Entry Exit 3 YR IRR

Equity 375,0 625,0 18,5%

Debt 875,0 875,0

Scenarie 3: Exit-multipel ekspansion

Entry % DKK beløb

Equity 30,0% 375,0

Debt 70,0% 875,0

Enterprise Value 1250,0

Exit % DKK beløb

Equity 45,3% 725,0

Debt 54,7% 875,0

Enterprise Value 1600,0

Entry Exit 3 YR IRR

Equity 375,0 725,0 24,6%

Debt 875,0 875,0
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Enterprise Value stiger, hvilket reflekterer en højere exit-multipel end entry-multipel, og gælden forbliver 

konstant.  

De tre respektive IRR skal ikke forstås som, at scenarie 1 per automatik giver den højeste IRR iblandt de 

tre alternativer. Eksemplerne er blot ment illustrativt til at vise effekten på egenkapital og gæld ved en 

LBO. 

 

Kapitalfondes værdiskabelse: 

 

Financial Engineering 

Det første værdiskabende initiativ omhandler financial engineering. Denne del omfatter optimering af 

kapitalstrukturen og minimering af porteføljeselskabets kapitalomkostninger (Berg og Gottshalg: 7). 

Kapitalfonde besidder stærk ekspertise inden for det finansielle univers, herunder gode forbindelser til 

banker og andre finansielle institutioner. Dette kan de udnytte til at opnå fordelagtige lån til at kunne 

optimere på kapitalstrukturen. Grunden til, at kapitalfonde har denne fordel, skyldes deres brede 

portefølje af selskaber og aktiver under forvaltning (AUM), samt deres langvarige relationer til banker, 

som gør, at bankerne ser kapitalfonde som en mindre risikofyldt låntager (Loos: 26). Ved overtagelse af 

selskaber, anvender kapitalfonde i en LBO, en forøget gearing på selskabet, hvilket giver anledning til 

større rentebetalinger, som medfører et skatteskjold, som vil give en positiv effekt på pengestrømmene 

(Berg og Gottschalg: 18). Der er dog ikke mulighed for at overgeare et selskab og tro, at man kan få et 

abnormalt højt skatteskjold, hvilket regeringer har sikret sig imod igennem en 

rentefradragsbegrænsningsregel. Denne gør, at selskaber, herunder kapitalfonde, ikke kan udnytte hullet 

i loven. 

 

Operational effektivitet 

Selskaber, som underperformer i forhold til markedet, er kandidater i denne kategori. Her bliver der 

fokuseret på allokeringen af virksomhedens ressourcer, hvilket kan ske igennem omkostningsreduktion 

og/ eller bedre at udnytte den investerede kapital. Omkostningsreduktioner sker ofte igennem 

reduceringsprogrammer, hvor der fokuseres på at minimere administrationsomkostninger, hvilket kan 

ske igennem fyringsrunder og outsourcing. Slutteligt kigger kapitalfondene på ledelsen og vurderer, om 

det er de rette mennesker, der sidder i ledelsen. 

 

Strategisk fokus  

Kapitalfonde besidder som regel et stærkt netværk, hvori de har mulighed for at hente stærkt kompetente 

medarbejdere ind. Disse medarbejdere anvendes aktivt i forhold til strategiske re-positionering igennem 

at lægge en strategisk plan for, hvordan et selskab skal kunne opnå sine mål, samt hvilke markeder og 
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produkter de skal konkurrere på. Derudover vil man ofte søge tilbage til virksomhedens kerneaktivitet og 

udelukkende fokusere på at optimere her. Slutteligt skal det nævnes, at omkostningsreducering ikke kan 

karakteriseres som et succesfuldt exit, men at der kræves vækst, som kan resultere i værdiskabelse og 

hermed opnås et succesfuldt exit (Berg og Gottschalg: 23).  

 

Reduktion af agentomkostninger 

Dette element er det hidtil mest udforskede og prominente variabel i værdiskabelsen i en LBO og er bevist 

at have en stor effekt.(Berg og Gottshalg, 2005). 

Den første gennemførelse i en LBO er en øget gearing, som medfører, at en stor del af pengestrømmene 

bliver allokeret til servicering af gælden, hvilket alt andet lige minimerer ledelsens muligheder i at kunne 

allokere pengestrømme til ineffektive projekter. Derudover vil en øget gearing også medføre, at ledelsen 

skal handle rationalt og effektivt, idet en ineffektiv styring vil styre selskabet mod konkurs grundet øget 

finansiel risiko.  

Typisk i en LBO opnår ledelsen væsentligt medarbejderskab af virksomheden, og dermed kulminerer 

medarbejderne og ledelsens interesser. Hertil øges incitamentet for medarbejderne i at handle efter ejernes 

interesse og dermed minimere ineffektive og ikke-værdiskabende beslutninger. Dette skyldes primært, at 

de typisk bliver incitamentsaflønnet, som gør, at deres aflønning er afhængig af resultaterne, hvilket øger 

incitamentet til at agere værdiskabende (Loos: 27). Slutteligt giver en mere koncentrerede ejerkreds 

mulighed for overvågning af ledelsen, idet repræsentanter fra kapitalfonden som regel indsættes i 

bestyrelsen, og dermed opnår adgang til fortrolig information.   

 

Mentorforhold  

Det sidste værdiskabende initiativ omhandler den vidensbro, som opstår mellem kapitalfonden og 

porteføljevirksomheden, hvor kapitalfondens repræsentanter agerer som rådgiver for 

porteføljevirksomhedens ledelse. I denne kontekst er det stærkt værdiskabende, at porteføljeselskabets 

ledelse kan hente sparring og erfaring fra strategiske tiltag på kortsigt til mere langsigtede forhold hos 

kapitalfonden. Derudover kan kapitalfonden komme med forslag til nye perspektiver samt viden på 

markedspenetrering og produktlanceringer. Denne ekspertise er essentiel for kapitalfonde og er 

oparbejdet igennem tidligere overtagelser af porteføljeselskaber (Berg og Gottschalg: 9). 
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Bilag 35 – Komplet LBO-model 
 

Nedenstående tabel er vores LBO-model: 

 

 

Adjusted Present Value

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Free Cash Flow  to the Firm (FCFF) 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

Seniorlån A

Afdragsstruktur (8 år) 0,0% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 10,00%

Lån primo 233.689,3 233.689,3 204.478,2 175.267,0 146.055,8 116.844,7 87.633,5 58.422,3 29.211,2 0,0 0,0

Afdrag 0,0 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 0,0 0,0

Ekstra afdrag (efter Seniorlån B) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lån ultimo 233.689,3 204.478,2 175.267,0 146.055,8 116.844,7 87.633,5 58.422,3 29.211,2 0,0 0,0 0,0

Rentesats 3,46% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%

Renteudgifter -8.090,1 -12.151,8 -10.632,9 -9.113,9 -7.594,9 -6.075,9 -4.556,9 -3.038,0 -1.519,0 0,0 0,0

Cash flow  til rådighed (efter Seniorlån A) 101.977,7 133.967,8 164.004,9 187.520,3 212.776,4 269.435,1 292.437,5 322.302,4 344.191,4 400.297,4 271.038,8

Seniorlån B

Afdragsstruktur (8 år) 0,0% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00%

Lån primo 233.689,3 233.689,3 204.478,2 175.267,0 146.055,8 116.844,7 87.633,5 58.422,3 29.211,2 0,0 0,0

Afdrag 0,0 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 -29.211,2 0,0 0,0

Ekstra afdrag (efter Obligationslån) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lån ultimo 233.689,3 204.478,2 175.267,0 146.055,8 116.844,7 87.633,5 58.422,3 29.211,2 0,0 0,0 0,0

Rentesats 3,73% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%

Renteudgifter -8.712,5 -13.086,6 -11.450,8 -9.815,0 -8.179,1 -6.543,3 -4.907,5 -3.271,7 -1.635,8 0,0 0,0

Cash flow  til rådighed (efter Seniorlån B) 93.265,3 91.670,1 123.343,0 148.494,2 175.386,1 233.680,6 258.318,8 289.819,6 313.344,4 400.297,4 271.038,8

Obligationslån

Afdragsstruktur (7 år) 0,0% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00%

Lån primo 762.915,0 723.305,0 614.317,2 505.329,3 396.341,5 287.353,6 178.365,7 69.377,9 -39.610,0 0,0 0,0

Afdrag 0,0 -108.987,9 -108.987,9 -108.987,9 -108.987,9 -108.987,9 -108.987,9 -108.987,9 0,0 0,0 0,0

Ekstra afdrag (Mezzanin Kapital) -39.610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39.610,0 0,0 0,0

Lån ultimo 723.305,0 614.317,2 505.329,3 396.341,5 287.353,6 178.365,7 69.377,9 -39.610,0 0,0 0,0 0,0

Rentesats 4,66% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Renteudgifter -35.553,9 -50.631,4 -43.002,2 -35.373,1 -27.743,9 -20.114,8 -12.485,6 -4.856,5 2.772,7 0,0 0,0

Cash flow  til rådighed (efter obligationslån) 57.711,4 -67.949,1 -28.647,1 4.133,3 38.654,4 104.578,0 136.845,4 175.975,3 316.117,1 400.297,4 271.038,8

Mezzanin Kapital

Afdragsstruktur (5 år) 0,0% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lån primo 295.536,4 295.536,4 236.429,1 177.321,8 118.214,5 59.107,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afdrag 0,0 -59.107,3 -59.107,3 -59.107,3 -59.107,3 -59.107,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lån ultimo 295.536,4 236.429,1 177.321,8 118.214,5 59.107,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rentesats 6,12% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20%

Renteudgifter -18.101,4 -27.189,3 -21.751,5 -16.313,6 -10.875,7 -5.437,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cash flow  til rådighed (efter Mezzanin Kapital) 39.610,0 -154.245,8 -109.505,8 -71.287,6 -31.328,6 40.032,8 136.845,4 175.975,3 316.117,1 400.297,4 271.038,8

Kreditfacilitet

Primo 0,0 0,0 -168.899,1 -304.853,4 -411.874,4 -485.307,3 -487.575,5 -384.049,5 -227.841,2 0,0 0,0

Træk/afdrag 0,0 -154.245,8 -109.505,8 -71.287,6 -31.328,6 40.032,8 136.845,4 175.975,3 227.841,2 0,0 0,0

Indestående på revolver 0,0 -154.245,8 -278.404,9 -376.141,0 -443.203,0 -445.274,4 -350.730,1 -208.074,2 0,0 0,0 0,0

Rentesats 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%

Renteudgifter 0,0 -14.653,3 -26.448,5 -35.733,4 -42.104,3 -42.301,1 -33.319,4 -19.767,0 0,0 0,0 0,0

Ultimo 0,0 -168.899,1 -304.853,4 -411.874,4 -485.307,3 -487.575,5 -384.049,5 -227.841,2 0,0 0,0 0,0

Rest til afdrag på  Obligationer eller Senior B/A 39.610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88.275,8 400.297,4 271.038,8

Overskud efter alle afdrag (cash) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127.885,8 400.297,4 271.038,8

Bankkonto

Likvide beholdninger primo 256.214,0 280.983,3 151.659,0 51.512,5 -24.188,2 -71.389,2 -53.610,3 63.420,6 230.726,1 723.629,2 1.553.861,2

Indbetaling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127.885,8 400.297,4 271.038,8

Likvide beholdninger ultimo 280.983,3 151.659,0 51.512,5 -24.188,2 -71.389,2 -53.610,3 63.420,6 230.726,1 723.629,2 1.553.861,2 2.161.040,3

Rentesats 2,73% 3,27% 3,74% 4,16% 4,52% 4,84% 5,11% 5,33% 5,53% 5,69% 5,82%

Renteindtægter 7.001,5 9.187,9 5.677,5 2.142,4 -1.093,7 -3.451,9 -2.736,8 3.383,3 12.754,6 41.162,7 90.418,7

Renter betalt i alt -70.457,9 -117.712,5 -113.285,8 -106.348,9 -96.498,0 -80.472,9 -55.269,4 -30.933,1 -382,1 0,0 0,0

Renter modtaget i alt 7.001,5 9.187,9 5.677,5 2.142,4 -1.093,7 -3.451,9 -2.736,8 3.383,3 12.754,6 41.162,7 90.418,7

Afdrag på lån i alt -39.610,0 -226.517,5 -226.517,5 -226.517,5 -226.517,5 -226.517,5 -167.410,2 -167.410,2 -18.812,4 0,0 0,0

Gæld primo 1.525.830,0 1.486.220,0 1.259.702,6 1.033.185,1 806.667,7 580.150,2 353.632,7 186.222,6 18.812,4 0,0 0,0

Afdrag -39.610,0 -226.517,5 -226.517,5 -226.517,5 -226.517,5 -226.517,5 -167.410,2 -167.410,2 -18.812,4 0,0 0,0

Gæld ultimo 1.486.220,0 1.259.702,6 1.033.185,1 806.667,7 580.150,2 353.632,7 186.222,6 18.812,4 0,0 0,0 0,0

Skatteskjold på renteudgifter 19.728,2 32.959,5 31.720,0 29.777,7 27.019,4 22.532,4 15.475,4 8.661,3 107,0 0,0 0,0

Skat på renteindtægter -1.960,4 -2.572,6 -1.589,7 -599,9 306,2 966,5 766,3 -947,3 -3.571,3 -11.525,6 -25.317,2

Skatteskjold på nettofinansielle omkostninger 17.767,8 30.386,9 30.130,3 29.177,8 27.325,6 23.498,9 16.241,7 7.713,9 -3.464,3 -11.525,6 -25.317,2

Nettofinansielle omkostninger efter skat -45.688,6 -78.137,7 -77.478,0 -75.028,6 -70.266,0 -60.425,9 -41.764,5 -19.835,9 8.908,2 29.637,1 65.101,5

Cash Flow  from Financing Activities -85.298,6 -304.655,2 -303.995,4 -301.546,1 -296.783,4 -286.943,3 -209.174,7 -187.246,0 -9.904,2 29.637,1 65.101,5

Dividends

Free Cash Flow  til Ejerne (FCFE) 24.769,3 -129.324,3 -100.146,5 -75.700,7 -47.200,9 17.778,8 117.030,9 167.305,5 365.017,3 429.934,5 336.140,3

Nettofinansielle forpligtelser, primo 1.269.616,0 1.205.236,8 1.108.043,6 981.672,6 830.855,9 651.539,4 407.243,1 122.802,0 -211.913,7 -723.629,2 -1.553.861,2

Nettofinansielle forpligtelser, ultimo 1.205.236,8 1.108.043,6 981.672,6 830.855,9 651.539,4 407.243,1 122.802,0 -211.913,7 -723.629,2 -1.553.861,2 -2.161.040,3

Forskel -64.379,2 -97.193,1 -126.371,0 -150.816,7 -179.316,5 -244.296,3 -284.441,1 -334.715,7 -511.715,5 -830.231,9 -607.179,1
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I modellen er de forskellige gældstyper inkluderet, hvori der beregnes renter, afdrag, skatteskjold på 

nettofinansielle forpligtelser med mere. 

Ovenstående gældsmodellering resulterer i nedenstående værdi i LBO-modellen: 

 

 

  

APV-værdiansættelse

TSEK 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Free Cash Flow  to the Firm (FCFF) 110.067,9 175.330,8 203.849,0 225.845,4 249.582,5 304.722,1 326.205,6 354.551,5 374.921,5 400.297,4 271.038,8

Skatteskjold på nettofinansielle omkostninger 17.767,8 30.386,9 30.130,3 29.177,8 27.325,6 23.498,9 16.241,7 7.713,9 -3.464,3 -11.525,6 -25.317,2

Diskonteringsfaktor 0,96 0,90 0,84 0,78 0,71 0,65 0,60 0,54 0,49 0,45

PV FCFF 106.067,5 158.475,7 171.360,8 175.365,8 178.012,1 198.849,7 194.165,6 192.089,3 184.605,5 179.060,6

PV Skatteskjold 17.122,0 27.465,7 25.328,3 22.656,2 19.489,7 15.334,5 9.667,5 4.179,3 -1.705,8 -5.155,6

PV FCFF - budgetperioden 1.738.052,6 264.543,1 435.903,9 611.269,7 789.281,7 988.131,5 1.182.297,1 1.374.386,4 1.558.991,9 1.738.052,6

PV FCFF - terminalperioden 1.781.726,3 3.895.982,2 3.690.175,7 3.519.025,3 3.733.713,1 3.494.944,8 3.338.979,2 3.118.423,7 2.953.220,3 1.781.726,3

Estimeret markedsværdi på drift 3.519.778,9 4.160.525,3 4.126.079,6 4.130.294,9 4.522.994,8 4.483.076,3 4.521.276,2 4.492.810,1 4.512.212,2 3.519.778,9

PV Skatteskjold - budgetperioden 139.537,4 44.587,7 69.916,1 92.572,2 112.061,9 127.396,4 137.063,9 141.243,2 139.537,4 134.381,8

PV Skatteskjold - terminalperioden -166.427,9

Estimeret markedsværdi på skatteskjold -26.890,4

Enterprise Value 3.492.888,4

Nettorentebærende gæld -1.525.830,0

Egenkapitalværdi 1.967.058,4

Ny aktiekurs 6,86

Gammel aktiekurs 3,96

Præmie 73,2%
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Bilag 36 – Følsomhedsanalyse på LBO-parametre og implicit IRR 
 

Følsomhedsanalyserne er vist herunder. I tornadodiagrammet har vi anvendt følgende input: 

 

 

Som resulterer i diagrammet: 

 

 

Datatabellerne er vist herunder. 

 

Følsomheden ved forskellige exit-år: 

 

 

Følsomheden ved senior A i % i forhold til det samlede seniorlån: 

High Low Base

Exit år [2026 - 2020] 22,88% 17,81% 22,88%

Andel Senior A/B [0% / 100%] 22,95% 22,81% 22,88%

Rente på seniorlån [+/- 4%] 23,64% 21,64% 22,88%

Rente på obligationslån[+/- 4%] 24,87% 19,97% 22,88%

Rente på mezzanin [+/- 4%] 23,64% 22,22% 22,88%

Kreditfacilitet [+/- 4,5%] 23,84% 21,78% 22,88%

Andel af obligationlån/mezzanin [0 / 100%] 24,92% 21,41% 22,88%

Exit-multipel [+/- 5x] 37,59% -4,74% 22,88%

Gearing [+/- 1,8x] 33,88% 18,10% 22,88%

EBITDA-Margin [+/- 4%] 24,57% 14,68% 22,88%

Omsætningsvækst [+/- 2,5%] 27,36% 20,74% 22,88%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Exit år [2026 - 2020]

Andel Senior A/B [0% / 100%]

Rente på seniorlån [+/- 4%]

Rente på obligationslån[+/- 4%]

Rente på mezzanin [+/- 4%]

Kreditfacilitet [+/- 4,5%]

Andel af obligationlån/mezzanin [0 / 100%]

Exit-multipel [+/- 5x]

Gearing [+/- 1,8x]

EBITDA-Margin [+/- 4%]

Omsætningsvækst [+/- 2,5%]

Følsomhedsanalyse på IRR

Følsomhed: Forskellige exit-år

2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Enterprise Value med præmie 3.648.457,4 3.830.391,4 3.964.750,6 4.104.107,1 4.217.421,2 4.333.938,5 4.420.617,3

Enterprise Value uden præmie 2.512.752,6 2.638.053,6 2.730.589,0 2.826.566,1 2.904.607,3 2.984.854,7 3.044.551,8

Net debt 651.539,4 407.243,1 122.802,0 -211.913,7 -723.629,2 -1.553.861,2 -2.161.040,3 

Market value of Equity med præmie 2.996.918,1 3.423.148,4 3.841.948,7 4.316.020,8 4.941.050,4 5.887.799,6 6.581.657,5

Market value of Equity uden præmie 1.861.213,3 2.230.810,5 2.607.787,0 3.038.479,8 3.628.236,6 4.538.715,9 5.205.592,1

IRR med præmie 22,9% 21,3% 19,9% 18,9% 18,4% 18,4% 17,8%

IRR uden præmie 11,0% 12,5% 13,1% 13,6% 14,2% 15,3% 15,2%
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Følsomheden ved rentesatsen på seniorlån: 

 

 

Følsomheden ved rentesatsen på obligationslån: 

 

 

Følsomheden ved rentesatsen på mezzaninlån: 

 

 

Følsomheden ved rentesatsen på revolverkreditten: 

Følsomhed: Forhold imellem Senior A og Senior B faciliteter

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

100% 22,95% 21,37% 19,95% 18,93% 18,43% 18,50% 17,85%

90% 22,93% 21,35% 19,94% 18,93% 18,41% 18,49% 17,84%

80% 22,92% 21,34% 19,93% 18,92% 18,40% 18,48% 17,83%

70% 22,91% 21,33% 19,92% 18,91% 18,39% 18,47% 17,82%

60% 22,89% 21,32% 19,91% 18,90% 18,38% 18,46% 17,81%

50% 22,88% 21,31% 19,90% 18,89% 18,36% 18,45% 17,81%

40% 22,87% 21,30% 19,89% 18,88% 18,35% 18,44% 17,80%

30% 22,85% 21,28% 19,88% 18,87% 18,34% 18,42% 17,79%

20% 22,84% 21,27% 19,87% 18,86% 18,33% 18,41% 17,78%

10% 22,83% 21,26% 19,86% 18,85% 18,31% 18,40% 17,77%

0% 22,81% 21,25% 19,85% 18,84% 18,30% 18,39% 17,76%

Følsomhed: Rentesatser på Seniorlån

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

1% 24,35% 22,60% 21,05% 19,92% 19,72% 19,61% 18,83%

2% 23,99% 22,28% 20,77% 19,67% 19,39% 19,33% 18,58%

3% 23,64% 21,97% 20,49% 19,42% 19,07% 19,05% 18,34%

4% 23,29% 21,67% 20,22% 19,18% 18,75% 18,77% 18,09%

5% 22,95% 21,37% 19,95% 18,93% 18,43% 18,50% 17,85%

6% 22,61% 21,07% 19,69% 18,70% 18,11% 18,23% 17,61%

7% 22,29% 20,78% 19,43% 18,46% 17,80% 17,96% 17,38%

8% 21,96% 20,50% 19,18% 18,23% 17,43% 17,70% 17,14%

9% 21,64% 20,21% 18,92% 18,00% 17,21% 17,42% 16,90%

10% 21,32% 19,93% 18,67% 17,77% 17,00% 17,14% 16,65%

11% 21,00% 19,65% 18,42% 17,54% 16,79% 16,86% 16,41%

Følsomhed: Rentesats på Obligationslån

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

3,00% 24,87% 23,03% 21,43% 20,25% 20,11% 19,94% 19,13%

4,00% 24,37% 22,60% 21,04% 19,91% 19,68% 19,57% 18,80%

5,00% 23,87% 22,17% 20,66% 19,57% 19,24% 19,20% 18,47%

6,00% 23,37% 21,74% 20,28% 19,23% 18,81% 18,83% 18,14%

7,00% 22,88% 21,31% 19,90% 18,89% 18,36% 18,45% 17,81%

8,00% 22,39% 20,88% 19,52% 18,55% 17,92% 18,06% 17,47%

9,00% 21,91% 20,46% 19,15% 18,21% 17,41% 17,68% 17,13%

10,00% 21,42% 20,03% 18,76% 17,86% 17,10% 17,27% 16,77%

11,00% 20,93% 19,60% 18,38% 17,52% 16,78% 16,86% 16,40%

12,00% 20,45% 19,17% 18,00% 17,18% 16,47% 16,44% 16,03%

13,00% 19,97% 18,75% 17,62% 16,83% 16,16% 16,02% 15,66%

Følsomhed: Rentesats på Mezzaninkapital

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

3,00% 24,02% 22,28% 20,75% 19,64% 19,34% 19,28% 18,54%

4,00% 23,83% 22,12% 20,61% 19,51% 19,18% 19,15% 18,42%

5,00% 23,64% 21,96% 20,47% 19,39% 19,02% 19,01% 18,30%

6,00% 23,46% 21,80% 20,33% 19,27% 18,86% 18,87% 18,18%

7,00% 23,28% 21,65% 20,20% 19,15% 18,71% 18,74% 18,07%

8,00% 23,10% 21,49% 20,06% 19,03% 18,55% 18,61% 17,95%

9,00% 22,92% 21,34% 19,93% 18,91% 18,39% 18,47% 17,83%

10,00% 22,74% 21,19% 19,80% 18,79% 18,24% 18,34% 17,71%

11,00% 22,56% 21,03% 19,66% 18,68% 18,09% 18,21% 17,59%

12,00% 22,39% 20,88% 19,53% 18,56% 17,93% 18,08% 17,48%

13,00% 22,22% 20,74% 19,40% 18,44% 17,78% 17,95% 17,36%
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Følsomheden ved forholdet mellem obligationslån (tallet i procent) og mezzaninkapital og ved 

obligationsrenter på henholdsvis 5, 7 og 10 %. 

 

 

 

 

Følsomheden ved ændringer i omsætningsvæksten i budgetperioden (procentpoint): 

Følsomhed: Rentesats på Revolver kredit

IRR 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

5,00% 23,84% 22,20% 20,72% 19,63% 19,34% 19,28% 18,54%

6,50% 23,53% 21,92% 20,46% 19,40% 19,04% 19,02% 18,31%

8,00% 23,21% 21,62% 20,19% 19,15% 18,71% 18,74% 18,07%

9,50% 22,88% 21,31% 19,90% 18,89% 18,36% 18,45% 17,81%

11,00% 22,54% 20,98% 19,60% 18,61% 17,99% 18,13% 17,52%

12,50% 22,18% 20,64% 19,27% 18,30% 17,49% 17,78% 17,22%

14,00% 21,78% 20,27% 18,92% 17,97% 17,18% 17,37% 16,86%

15,50% 21,37% 19,88% 18,55% 17,62% 16,85% 16,93% 16,47%

17,00% 20,95% 19,47% 18,15% 17,24% 16,49% 16,44% 16,04%

18,50% 20,51% 19,04% 17,74% 16,84% 16,11% 15,92% 15,58%

20,00% 20,06% 18,60% 17,31% 16,42% 15,70% 15,35% 15,07%

Følsomhed: Forhold imellem obligationslån og mezzaninkapital

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Andel af obligationslån i forhold til lån på 69,4% (Obligation rente 5%)

0% 21,41% 19,98% 18,73% 17,86% 17,10% 17,34% 16,82%

7% 21,74% 20,28% 19,00% 18,10% 17,39% 17,61% 17,07%

14% 22,06% 20,56% 19,25% 18,32% 17,68% 17,86% 17,28%

21% 22,39% 20,86% 19,51% 18,54% 17,96% 18,10% 17,50%

28% 22,73% 21,16% 19,77% 18,78% 18,26% 18,36% 17,73%

35% 23,08% 21,47% 20,05% 19,02% 18,57% 18,62% 17,96%

42% 23,43% 21,78% 20,32% 19,27% 18,87% 18,88% 18,19%

49% 23,80% 22,10% 20,60% 19,51% 19,18% 19,15% 18,42%

55% 24,16% 22,43% 20,89% 19,77% 19,49% 19,42% 18,66%

62% 24,54% 22,76% 21,18% 20,02% 19,81% 19,69% 18,90%

69% 24,92% 23,09% 21,47% 20,28% 20,12% 19,96% 19,14%

Følsomhed: Forhold imellem obligationslån og mezzaninkapital

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Andel af obligation i forhold til lån 69,4% (obligationsrente 7%)

0% 21,41% 19,98% 18,73% 17,86% 17,10% 17,34% 16,82%

7% 21,64% 20,19% 18,92% 18,03% 17,30% 17,53% 17,00%

14% 21,84% 20,37% 19,08% 18,17% 17,48% 17,68% 17,13%

21% 22,03% 20,54% 19,23% 18,30% 17,64% 17,82% 17,25%

28% 22,23% 20,72% 19,39% 18,44% 17,81% 17,97% 17,38%

35% 22,43% 20,90% 19,55% 18,58% 17,98% 18,12% 17,51%

42% 22,63% 21,08% 19,71% 18,72% 18,15% 18,27% 17,65%

49% 22,84% 21,27% 19,87% 18,86% 18,33% 18,42% 17,78%

55% 23,05% 21,46% 20,03% 19,00% 18,50% 18,57% 17,91%

62% 23,26% 21,64% 20,20% 19,15% 18,68% 18,72% 18,05%

69% 23,47% 21,83% 20,36% 19,29% 18,86% 18,87% 18,18%

Følsomhed: Forhold imellem obligationslån og mezzaninkapital

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Andel af obligationslån i forhold til lån 69,4% (obligation rente 10%)

0% 21,41% 19,98% 18,73% 17,86% 17,10% 17,34% 16,82%

7% 21,50% 20,07% 18,81% 17,94% 17,17% 17,43% 16,90%

14% 21,48% 20,06% 18,80% 17,92% 17,15% 17,40% 16,88%

21% 21,47% 20,05% 18,79% 17,91% 17,14% 17,37% 16,85%

28% 21,46% 20,05% 18,79% 17,90% 17,13% 17,35% 16,83%

35% 21,44% 20,04% 18,78% 17,89% 17,12% 17,32% 16,81%

42% 21,43% 20,03% 18,77% 17,88% 17,11% 17,30% 16,79%

49% 21,42% 20,03% 18,76% 17,87% 17,10% 17,27% 16,77%

55% 21,41% 20,02% 18,76% 17,86% 17,09% 17,25% 16,75%

62% 21,39% 20,01% 18,75% 17,85% 17,08% 17,23% 16,73%

69% 21,38% 20,01% 18,74% 17,83% 17,07% 17,20% 16,71%
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Følsomheden ved ændringer i EBITDA-marginen i budget- og terminalperioden (procentpoint): 

 

 

Følsomheden ved forskellige exit-multipler: 

 

 

I figuren herunder har vi illustreret udviklingen i IRR ved exitmultiplene: 

 

 

Følsomhed: Ændringer i omsætningsvæksten i budgetperioden

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

2,5% 27,36% 24,84% 22,76% 21,24% 20,63% 20,45% 19,48%

2,0% 26,19% 23,92% 22,00% 20,61% 20,03% 19,91% 19,03%

1,5% 25,18% 23,11% 21,35% 20,07% 19,51% 19,46% 18,64%

1,0% 24,31% 22,42% 20,79% 19,61% 19,06% 19,06% 18,31%

0,5% 23,54% 21,82% 20,31% 19,21% 18,69% 18,73% 18,03%

0,0% 22,88% 21,31% 19,90% 18,89% 18,36% 18,45% 17,81%

-0,5% 22,31% 20,87% 19,56% 18,62% 18,10% 18,21% 17,62%

-1,0% 21,82% 20,49% 19,27% 18,39% 17,88% 18,02% 17,47%

-1,5% 21,39% 20,18% 19,04% 18,22% 17,70% 17,87% 17,36%

-2,0% 21,04% 19,92% 18,85% 18,09% 17,57% 17,76% 17,29%

-2,5% 20,74% 19,71% 18,71% 17,99% 17,47% 17,68% 17,24%

Følsomhed: Ændringer i EBITDA-marginen

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

-4,0% 14,68% 16,26% 16,58% 16,79% 16,74% 16,75% 15,85%

-3,2% 16,95% 17,60% 17,42% 17,28% 17,01% 16,84% 15,97%

-2,4% 18,62% 18,61% 18,08% 17,69% 17,25% 16,96% 16,09%

-1,6% 19,94% 19,44% 18,63% 18,05% 17,48% 17,08% 16,21%

-0,8% 21,04% 20,15% 19,12% 18,38% 17,70% 17,21% 16,33%

0,0% 21,72% 20,53% 19,33% 18,47% 17,71% 17,16% 16,55%

0,8% 22,25% 20,82% 19,48% 18,52% 17,70% 17,22% 16,82%

1,6% 22,89% 21,23% 19,76% 18,70% 17,80% 17,62% 17,10%

2,4% 23,50% 21,63% 20,03% 18,88% 17,93% 17,96% 17,35%

3,2% 24,05% 21,99% 20,28% 19,05% 18,32% 18,22% 17,54%

4,0% 24,57% 22,34% 20,53% 19,23% 18,70% 18,45% 17,70%

Følsomhed: Forskellige Exit multipler

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

3,8x -4,74% 1,34% 4,92% 7,34% 9,58% 11,95% 12,58%

4,8x 3,25% 6,91% 8,96% 10,37% 11,80% 13,53% 13,83%

5,8x 9,46% 11,38% 12,30% 12,93% 13,73% 14,94% 14,95%

6,8x 14,59% 15,15% 15,16% 15,15% 15,44% 16,21% 15,98%

7,8x 19,00% 18,42% 17,67% 17,12% 16,97% 17,38% 16,93%

8,8x 22,88% 21,31% 19,90% 18,89% 18,36% 18,45% 17,81%

9,8x 26,36% 23,91% 21,92% 20,50% 19,64% 19,44% 18,62%

10,8x 29,51% 26,28% 23,77% 21,97% 20,82% 20,37% 19,39%

11,8x 32,41% 28,46% 25,47% 23,34% 21,92% 21,23% 20,11%

12,8x 35,09% 30,48% 27,05% 24,62% 22,95% 22,05% 20,80%

13,8x 37,59% 32,36% 28,53% 25,81% 23,91% 22,82% 21,45%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

3,8x 4,8x 5,8x 6,8x
7,8x 8,8x 9,8x 10,8x
11,8x 12,8x 13,8x
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Følsomheden ved ændringer i gearingen (TSEK): 

 

  

Følsomhed: Gearing 274.641           

IRR med præmie 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

-500.000 18,10% 17,11% 17,25% 17,23% 17,00% 16,75% 16,06%

-400.000 18,88% 17,83% 17,38% 17,47% 17,31% 17,09% 16,40%

-300.000 19,70% 18,57% 17,49% 17,68% 17,60% 17,43% 16,74%

-200.000 20,63% 19,37% 18,23% 17,85% 17,87% 17,77% 17,09%

-100.000 21,68% 20,28% 19,01% 18,10% 18,14% 18,11% 17,45%

0 22,88% 21,31% 19,90% 18,89% 18,36% 18,45% 17,81%

100.000 24,29% 22,51% 20,93% 19,80% 18,84% 18,80% 18,19%

200.000 25,96% 23,92% 22,15% 20,87% 19,79% 19,18% 18,62%

300.000 28,33% 25,93% 23,87% 22,38% 21,14% 20,20% 19,27%

400.000 30,96% 28,13% 25,75% 24,02% 22,58% 21,50% 20,19%

500.000 33,88% 30,55% 27,79% 25,79% 24,14% 22,90% 21,42%
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Bilag 37 – Forklaring på debt pushdown 
 

Overtagelsen  

Når køber har overtaget selskabet og opnået en ejeandel på mindst 90 %, konstruerer de den ønskede 

lånekapacitet i forhold til den ønskede kapitalstruktur. Den typiske metode at gennemføre det på kan 

illustreres herunder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som figuren viser, bliver der stiftet 4 selskaber ved overtagelsen. Det øverste selskab er holdingselskabet, 

og det agerer som base. I dette selskab indskydes typisk mellem 10-30 % af den samlede købesum 

(Andersen og Melander 2007, s. 25). Herefter oprettes et selskab under holdingselskabet, som får placeret 

de usikre lån såsom PIK-lånene og obligationslånene. Under dette selskab oprettes yderligere et selskab, 

som indeholder de langsigtede banklån/senior lån samt den endelige mezzaninkapital. I denne del er der 

som regel taget højde for pantsætninger og garantistillelser i targetselskabet. Dette gøres for at bestyrelsen 

og ledelsen ikke kan frasælge disse dele, dobbelt pantsætte eller stifte ny gæld, før långiverne har opnået 

den ønskede prioritetsændring (Andersen og Melander 2007, s. 26). 

Det sidste selskab oprettes under Debt Push Down, som kaldes Bid. Det er det selskab, der byder og 

opkøber targetselskabet. Kapitalen kommer fra de tre øvrige selskaber (holdingselskabet, PIK-lån + junk 

bonds og Debt Push Down), som tilsammen finansierer det med et miks imellem fremmed- og 

egenkapital. For Bid betyder det, at de ikke stifter noget gæld, men betaler for aktierne med den ny-

indskudte kapital. (Andersen og Melander, s. 27).  
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Debt push down 

Ifølge selskabsloven § 115, stk. 2, er debt push down underlagt reglementet omkring, at et selskab ikke 

må yde lån til finansiering af erhvervelse af egne aktier i selskabet i dets moderselskab, og derfor må der 

ikke stilles sikkerhed i forbindelse med erhvervelsen. Men eftersom at långivere foretrækker at have 

gælden tættest muligt på aktiverne og pengestrømmene, gøres dette ved at flytte finansieringen fra 

holdingselskabet ned til targetselskabet. Denne proces kaldes som sagt debt push down og er derfor ikke 

underlagt samme reglement, da lånene blive optaget i driftsselskabet. Herefter bliver der udbetalt et 

ekstraordinært udbytte til holdingselskabet, som anvender dette til gældsnedbringelse. Summeret sagt 

betyder dette, at target-selskabet bliver ekstra gearet ved egne midler (der trækkes midler ud af 

targetselskabets egenkapital for at favorisere fremmedkapitalen). De midler, som er optaget i PIK og 

obligationslånene, skubbes dog ikke ned. Det skyldes, at de er optaget som risikobehæftede lån og ydet 

på garanti på pengestrømme. Denne konstruktion gør, at det er muligt for selskaber at opkøbe andre 

selskaber og dermed ikke medbringe den nødvendige kapital, da det er targetselskabet, som danner 

struktur for finansieringen.  
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Bilag 38 – Metode i kvantitativ brancheanalyse 
 

Data og værdidrivers  

Første del af data indsamlingen omhandler, at finde et antal selskaber, som har et 

sammenlignelighedsgrundlag som Opus Group, i forhold til kerneaktivitet samt regnskabspraksis. 

Selskabernes regnskaber er udtrukket fra Compustat global database samt Compustat US database (SIC 

3829 3714 3011). Herefter, gennemgås selskaberne og evalueres på baggrund af, om de kan anvendes i 

den overordnet portefølje. Vi anvender datasæt fra 1999 til og med 2015. For at kunne finde frem til 

nøgletallene, er det nødvendigt at anvende følgende variabler: Operating income after depreciation 

(OIADP), income taxes total (T XT), Revenue total (RT), preferred share total (P ST), non-controlling 

interest (NCI), Investment and advances (IA), debt in current liabilities (DICL), Cash and short-term 

investments (CSI), common equity total (CET), long-term debt (LT D), minority interest (MI). 

Baseret på ovenstående variabler, er parametrene beregnet:  

 

Overskudsgrad (OG): 
NOPATT

RTT
 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH): 
RTT

NOAT−1
 

Salgsvækst (SV):  
RTT − RTT−1

RTT−1
 

Normalt ville man korrigere for dirty surplus poster, for at give analysen det mest retvisende billede. Dette 

gøres ikke, og i stedet vil vi anvende en approksimation til at beregne investeret kapital (IK) (Nissum, 

2001). 

  

IK = NOAT = DICLT + LT DT + P STT + CETT + MIT – CSIT – IAT 

Og 

NOPAT = OIADPT – T XTT 

 

Metode  

Ud fra de 3 værdidriver, konstrueres der hver for sig, et fade-rate diagram. Følgende fremgangsmetode er 

anvendt: 

 Selskaberne bliver rangeret hvert år og i forhold til værdidriverne  

 Baseret på rangeringen, bliver selskaberne inddelt i 5 grupper for hvert år, og for hver værdidriver. 

De 20% højeste bliver placeret i gruppe 5, de næste 20% i gruppe 4 og så videre. I tillæg, til de 5 

grupper, bliver der også lavet en peer gruppe, for at undersøge om der er et mønster i forhold til 

sammenlignelighed til Opus Group.  
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 Grupperne bliver anvendt over en 6 årig periode, hvor medianen anvendes (Medianen anvendes 

for at eliminere outliners (Nissim 2001)) 

 Resultatet er en 17 årige periode, hvor der opstilles 5 grupperinger som viser median værdien over 

en 6 årige periode 

 For at eliminere potentiel ”bussiness cycles effects” anvendes en gennemsnitlig værdi på tværs af 

de forskellige tidsperioder. 

 Til slut, laves et fade-rate diagram, for hver af de 3 værdidrivers, hvor udviklingen ses over en 5 

årige median periode, og på et 17 års basis.   

 

Fade-rate diagrammerne anvendes til, at undersøge om værdidriverne er vedvarende eller har en grad af 

mean-reversion. I disse diagrammer er der sandsynlighed for, at metoden som de er konstrueret under, 

lider af visse problemer, som kan give en fordrejning af resultaterne. Det skyldes at der er anvendt 

selskaber, som agere i samme overordnet industri klasse som Opus Group, men disse selskaber, kan 

derudover være mere diversificeret eller besidde en væsentlig varians i selskabsstørrelsen. Ydermere, kan 

indregningskriterier være anderledes samt leasing perspektiver. Mængden af selskaber, skulle gerne 

minimere graden af fordrejet resultater, og derimod give et estimat på hvordan industrien har udviklet 

sig.  

 

For at undgå ekstreme observationer, eliminerer vi outliners på nøgletallene  

 AOH >-15x <15x  

 OG >-100% <50% 

 Salgsvæksten >-100% <100% 
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Bilag 39 – Tidligere LBO-transaktioner  
 

Tidligere LBO-transaktioner fra 2006-2016. Kilde: Mergermarket. 

 

Dato Target Company Enterprise Value (MEUR) Præmie

09/03/2016 Axia NetMedia C 184,7 48,9%

18/02/2016 Dongpeng Holdin 551,3 11,7%

08/02/2016 Koninklijke Ree 250,4 29,4%

04/02/2016 Ferro S.A. 50,7 10,8%

02/02/2016 Kuoni Travel Ho 1.300,0 21,2%

23/12/2015 Interplex Holdi 486,8 15,5%

13/11/2015 Japan Residenti 215,3 31,4%

02/11/2015 MedAssets, Inc. 2.398,4 32,4%

30/10/2015 Sichuan Shuangm 757,8 -16,4%

11/09/2015 Less Mess Stora 19,0 41,4%

01/09/2015 The Innovation 599,8 3,2%

21/08/2015 Mols-Linien A/S 180,3 -7,8%

20/07/2015 Ten Cate NV 938,1 34,0%

15/07/2015 eBay Enterprise 840,2

26/06/2015 Essenden plc (6 62,7 0,0%

19/06/2015 COLT Group S.A. 2.337,8 21,3%

07/04/2015 Informatica Cor 4.170,5 6,4%

01/04/2015 Nationw ide Acci 57,3 13,0%

18/12/2014 incadea plc 164,3 37,2%

14/12/2014 PetSmart Inc. 6.902,0 6,9%

08/12/2014 EVRY ASA 859,0 -8,0%

25/11/2014 Advanced Comput 894,2 16,7%

12/11/2014 Waterlogic PLC 173,7 32,5%

10/11/2014 Vizrt Ltd 255,6 33,0%

06/11/2014 Prezzo Plc 361,8 0,2%

20/10/2014 nextevolution A 9,6 52,0%

09/10/2014 Exact Holding N 728,4 14,9%

18/06/2014 WMF Wuerttember 689,4 14,2%

08/05/2014 Brightside Grou 153,3 32,5%

25/04/2014 Deoleo S.A. (48 868,7 -1,3%

14/04/2014 Oral Hammaslaak 62,1 9,0%

21/02/2014 Cryptzone Group 9,2 10,8%

14/02/2014 Cision, Inc. 130,5 80,4%

20/12/2013 The Jones Group 1.607,7 6,2%

29/11/2013 Atrium Innovati 711,8 22,3%

18/11/2013 UNIT4 N.V. 1.257,2 10,4%

21/10/2013 NTS, Inc. (82.5 109,0 26,6%

02/10/2013 Acino Holding L 424,5 32,9%

23/09/2013 Greenw ay Medica 440,9 20,1%

10/06/2013 GFI Informatiqu 257,5 21,4%

23/05/2013 rue21, Inc 718,2 23,1%

25/04/2013 Winstar Resourc 80,5 75,5%

28/03/2013 New  Bond Capita 5,9 12,4%

30/12/2012 Duff & Phelps L 476,9 19,2%

17/12/2012 Banco Espanol d 2.567,2 24,5%

17/12/2012 Telenet Holding 6.641,7 -0,3%

20/11/2012 Nera Telecommun 89,1 -5,8%

30/10/2012 Starcomms Plc ( 179,0

22/10/2012 TMC Group N.V. 68,7 25,0%

22/10/2012 Ancestry.com In 1.003,1 9,7%

15/10/2012 Marcolin S.p.A. 267,9 -11,1%

15/10/2012 Douglas Holding 1.641,1 9,2%

24/09/2012 Mediq NV 1.077,4 61,8%

10/09/2012 EKO Holding S.A 102,1 47,9%

07/09/2012 Garda World Sec 798,9 30,1%

27/08/2012 Deltek, Inc. 794,2 -7,2%

04/07/2012 Boomerang Plus 4,9 52,5%

26/06/2012 Prow ebCE SA 32,7

13/06/2012 Proximagen Grou 211,9 14,3%

19/03/2012 Misys Plc 1.700,2 6,2%

05/03/2012 China Healthcar 54,5 16,2%

03/02/2012 Netw ork Group H 30,4 40,5%

13/01/2012 Arena Leisure P 241,6 20,6%

19/12/2011 Jacques Vert Gr 36,2 68,0%

09/12/2011 Workplace Syste 46,2 81,8%

08/12/2011 Inmeta Crayon A 101,6 46,7%

07/11/2011 American Dental 269,7 83,0%

21/10/2011 Parseq Limited 51,1 33,3%

29/09/2011 Irisa Group 22,0 0,0%

23/09/2011 eFront S.A. (74 45,8 62,2%

13/09/2011 Moria S.A. 104,6 13,1%

07/09/2011 Sierra Rutile L 154,6 17,6%

16/08/2011 Renaissance Lea 297,8 25,5%

13/07/2011 Acelity 3.998,1 6,2%



   
 
 

 197 

 

 

01/07/2011 Blackboard Inc. 1.148,5 3,7%

29/06/2011 BJ's Wholesale 1.807,7 6,6%

27/06/2011 Groupe Outremer 265,9 17,1%

10/06/2011 Ness Technologi 237,6 17,6%

19/05/2011 Versatel AG (92 558,8 -30,5%

18/05/2011 Nobel Learning 98,3 36,0%

16/05/2011 Pannunion Packa 32,6 -18,7%

09/05/2011 Gruppo Coin Spa 1.397,3 -8,5%

26/04/2011 Absolute Privat 569,8 8,8%

20/04/2011 Ideal Shopping 68,7 16,7%

04/04/2011 Epicor Softw are 664,8 11,2%

30/03/2011 Metrologic Grou 140,3 0,0%

22/03/2011 Forth Ports Lim 1.158,2 2,2%

28/02/2011 Independent Med 35,2 13,8%

21/02/2011 Cofigeo S.A. 33,4 35,5%

14/02/2011 Toluna Group Li 175,7 30,6%

31/01/2011 Pre-Paid Legal 421,7 10,4%

06/12/2010 Gamma Holding N 500,1 2,3%

30/11/2010 Biolin Scientif 29,9 0,9%

23/11/2010 J. Crew  Group I 1.847,5 15,5%

10/11/2010 Stallergenes SA 756,9 -0,8%

28/10/2010 Syniverse Techn 1.810,0 30,3%

27/10/2010 CommScope, Inc. 2.666,0 4,2%

26/10/2010 BRIT Insurance 965,3 2,4%

20/09/2010 Scanw orld Trave 30,4 17,5%

30/08/2010 SMARTRAC N.V. 319,5 17,0%

27/07/2010 Tomkins Ltd 3.670,2 5,7%

23/07/2010 Metals Explorat 40,2 26,8%

15/07/2010 NBTY, Inc. 2.800,4 46,8%

24/06/2010 Alloy, Inc. 84,0 14,1%

02/06/2010 Teletrac, Inc. 97,4 14,6%

17/05/2010 Virtual Radiolo 182,7 32,8%

17/05/2010 Vero Softw are L 10,2 -2,8%

10/05/2010 Tivit Terceiriz 733,9 7,4%

04/05/2010 Inspired Gaming 148,6 21,2%

04/05/2010 Interactive Dat 2.432,0 2,6%

28/04/2010 AcadeMedia AB 332,9 21,2%

22/04/2010 AcadeMedia AB 314,0 16,6%

12/03/2010 Hexagon Human C

03/03/2010 Care UK Limited 487,7301 9,2%

12/02/2010 Skillsoft Limit 882,8037 15,3%

05/02/2010 Payzone plc 104 -36,2%

21/12/2009 Seajacks Intern 244,439 6,0%

10/12/2009 Cybit Holdings 22,3295 108,3%

08/12/2009 Aqua-Terra Supp 85,0541 28,9%

26/11/2009 FDM Group (Hold 27,9273 9,7%

06/11/2009 Wydaw nictw a Szk 83,01 7,0%

08/10/2009 HTL-Strefa SA 242,91 3,4%

02/10/2009 Pow erleague Gro 86,3581 16,9%

28/09/2009 MRC Global Norw 74,004 46,0%

25/09/2009 Mercury Pharma 163,5683 3,6%

25/09/2009 Just Retirement 249,345 9,4%

24/09/2009 Devin AD 41,29 -10,6%

01/09/2009 Permasteelisa S 136,386 -3,4%

03/08/2009 Celsis Internat 62,2663 14,3%

28/07/2009 Mirato SpA (45. 107,11 8,2%

28/07/2009 Wogen Plc (39.2 24,6434 9,3%

22/07/2009 Bankrate, Inc. 343,4098 15,8%

13/07/2009 Synnove Finden 74,8 42,4%

12/06/2009 RGI SpA (60.3% 46,43 2,4%

09/06/2009 Norman Safegrou 18,85 3,1%

03/03/2009 Auto Escape SA 11,8451 12,0%

19/01/2009 Terveystalo Hea 312,203 203,0%

30/12/2008 nextevolution A 12,86 0,7%

29/12/2008 3M Attenti Ltd 45,6723 50,9%

17/12/2008 Ascribe Limited 34,1554 12,0%

12/12/2008 Omega Internati 29,6076 71,4%

07/11/2008 Komplett AS (59 80,439 18,8%

04/11/2008 Intelecom Group 29,31 12,2%

31/10/2008 Teleca AB (74.1 43,47 22,8%

30/09/2008 Arena Personal 16,48 37,1%

11/09/2008 cash.life AG (6 30,1 0,0%

06/09/2008 EnviroServ Wast 167,012

18/08/2008 SuperOffice AS 71,06 15,3%

31/07/2008 Alta Fides AG ( 161,64 5,6%
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23/07/2008 SSP Holdings Li 250,9234 11,8%

22/07/2008 Gunnebo Industr 249,5676 54,2%

18/07/2008 Evans Analytica 129,4059 116,7%

04/07/2008 Nord Anglia Edu 234,3635 21,5%

17/06/2008 Guala Closures 563,7253 4,9%

13/06/2008 Petron Corporat 1432,4565 10,6%

23/05/2008 Angelica Corpor 188,0226 33,7%

13/05/2008 Marazzi Group S 968,79 13,8%

09/05/2008 Tinopolis Limit 42,6606 32,4%

09/05/2008 Neochimiki L.V. 666,898 2,7%

29/04/2008 Tosama d.d. 26,25 16,1%

17/04/2008 Expro Internati 2437,0928 22,2%

11/04/2008 TriZetto Corpor 746,7393 24,5%

28/03/2008 SAIRP Composite 29,03 37,5%

28/03/2008 Civica Group Li 280,202 33,7%

20/03/2008 Leon de Bruxell 79,32 38,7%

20/03/2008 Premier Researc 127,0003 12,4%

06/03/2008 Chelford Group 20,0653 19,4%

14/02/2008 Migros Turk Tic 2150,225 13,2%

08/02/2008 Biffa Waste Ser 2107,3916 6,7%

21/12/2007 Northgate Infor 1337,6714 49,0%

21/12/2007 Ascential Group 3301,8209 22,6%

19/12/2007 KCA Deutag Dril 2022,7142 16,8%

14/12/2007 Environmental S 482,3826 13,6%

10/12/2007 Evraz Claymont 387,7066 6,8%

06/12/2007 Bionostics Limi 35,4114 106,9%

28/11/2007 Stork B.V. 1745,56 8,6%

26/11/2007 Kelda Group Ltd 7699,5822 4,2%

13/11/2007 Verisure Holdin 1016,0724 29,9%

07/11/2007 Synexus Limited 25,9371 26,8%

30/10/2007 Bradley Pharmac 230,652 25,0%

29/10/2007 KMT Group AB (5 167,93 42,0%

22/10/2007 AcadeMedia AB ( 59,86 -0,4%

24/09/2007 Unibank SA 14,63

17/09/2007 CompleTel Europ 705,6763 1,5%

07/09/2007 Domestic & Gene 772,1813 12,7%

03/09/2007 Petit Forestier 474,43 0,9%

27/08/2007 Nefab AB (53.48 296,05 22,1%

17/07/2007 Metromedia Inte 134,9684 29,5%

17/07/2007 Premier Asset M 64,9436 29,0%

09/07/2007 Univar Inc. 2004,0981 37,3%

05/07/2007 Samsonite Inter 1129,7103 12,0%

02/07/2007 Steen & Strom A 2676,323 15,3%

28/06/2007 Targetti Sankey 185,14 4,2%

27/06/2007 Immo Croissance 145 16,7%

27/06/2007 SandpiperCI Lim 596,4312 8,1%

25/06/2007 Ceramica Iasi ( 50

22/06/2007 Mosaic Fashions 1219,9859 3,9%

19/06/2007 Torex Retail Pl 302,8148

13/06/2007 Oasis Healthcar 165,7719 33,3%

04/06/2007 Avaya Inc. 5222,0952 4,7%

01/06/2007 Valentino Fashi 2938,41 1,4%

01/06/2007 Actavis Group h 4859,1621 6,7%

30/05/2007 Takoma Oyj 19,14 6,7%

30/05/2007 Ceridian LLC 3636,8511 6,8%

29/05/2007 Archstone-Smith 14739,1924 10,0%

25/05/2007 Calyx Managed S 153,2238

22/05/2007 CNG Travel Grou 16,6834

22/05/2007 Interplex Holdi 280,2328 3,8%

21/05/2007 EMI Group Limit 4011,8612 6,9%

20/05/2007 Alltel Corporat 19887,2192 9,6%

17/05/2007 Kaufman & Broad 1390,6956 -9,2%

14/05/2007 Endemol NV 3137,579 1,4%

20/04/2007 Walgreens Boots 17789,6645 8,6%

05/04/2007 MMI Holdings, L 525,5115 0,3%

02/04/2007 First Data Corp 20174,8694 26,4%

23/03/2007 Camaieu SA (67% 1487,02 1,5%

23/03/2007 Enterprise Grou 829,8036 2,9%

19/03/2007 Freeport Retail 227,0136 12,3%

14/03/2007 Koninklijke Ned 265,56 7,2%

08/03/2007 Crest Nicholson 1277,3215 1,6%

05/03/2007 Countryw ide Plc 1483,6318 5,2%

26/02/2007 Hub Internation 1254,1357 20,3%

26/02/2007 Energy Future H 33496,2075 15,4%

26/02/2007 Station Casinos 6418,596 8,0%
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21/02/2007 Advanced Produc 452,809 0,0%

20/02/2007 Smart & Final S 603,9601 15,4%

13/02/2007 Blooms of Bress 56,2265 0,6%

29/01/2007 Educate Inc 412,9361 5,1%

29/01/2007 Laureate Educat 2734,7098 13,9%

24/01/2007 Alexander Forbe 592,313

22/01/2007 Windsor Insuran 51,2977 12,3%

12/01/2007 Landw ind Medica 79,6833 58,8%

10/01/2007 CCR Logistics S 52,91 11,3%

21/12/2006 Teesland plc 344,193 37,9%

15/12/2006 ProSiebenSat.1 5907,9863 -4,9%

14/12/2006 Wraith plc 108,7392 15,4%

13/12/2006 Floors 2 Go Plc 95,5069 8,1%

08/12/2006 Prosodie SA (44 165,17

07/12/2006 Caffe Nero Grou 358,7218 1,9%

30/11/2006 APEM SAS 105,8 4,2%

24/11/2006 Rica Hotels AS 169,63 17,5%

22/11/2006 Talarius Limite 255,2013 7,1%

10/11/2006 Austin Reed Gro 68,5514 6,3%

07/11/2006 BorsodChem Zrt 674,3122 4,1%

31/10/2006 Kampa-Haus AG ( 68,19 5,1%

26/10/2006 Quick Restauran 788,3 -0,8%

23/10/2006 Trimin Capital 25,294

16/10/2006 Alno AG 64,58 1,8%

11/10/2006 Matalan Limited 1258,0741 5,8%

11/10/2006 Solocal Group 5672,88 -6,0%

06/10/2006 Viridian Group 2892,7042 9,4%

06/10/2006 Gondola Holding 1336,3999 2,9%

05/10/2006 Stock Polska 59,5101 2,7%

02/10/2006 AWG plc 8432,2961 2,1%

29/09/2006 Retail Decision 248,2636 5,9%

28/09/2006 Platinum Mining 15,7132 2,1%

28/09/2006 Planit Holdings 48,4745 13,6%

21/09/2006 Incisive Media 365,1229 12,7%

19/09/2006 John Laing Grou 3523,294 19,0%

15/09/2006 Verosol Group 29,6534 1,5%

15/09/2006 Freescale Semic 12865,0119 7,6%

13/09/2006 The Whitehead M 43,495 -1,2%

13/09/2006 SHL Group Limit 145,9935 5,7%

12/09/2006 Peach Holdings 592,7514 4,1%

11/09/2006 NEA Gruppen AB 127,66 10,8%

01/09/2006 Capio AB 2473,4533 35,1%

01/08/2006 McCarthy & Ston 1624,5953 -2,0%

13/07/2006 Scott Tod Limit 10,1933

07/07/2006 Nestronics Ltd 31,4623 20,7%

06/07/2006 Color Print A/S 130,98 -5,2%

06/07/2006 DX Services Lim 603,9088 6,0%

14/06/2006 Associated Brit 4531,178 8,1%

08/06/2006 Skylark Co Ltd 2201,8129 20,5%

07/06/2006 WMF Wuerttember 279,44 -2,2%

02/06/2006 Bever Holding N 16,06 9,8%

29/05/2006 Alvest SAS (85. 82,616 -8,2%

25/05/2006 Adra Match ASA 7,9482

25/05/2006 Mayborn Group L 200,5269 4,0%

24/05/2006 Grupo Profesion 11,99

23/05/2006 eircom Group Pl 4416,645 2,3%

05/05/2006 R&R Ice Cream P 313,6987 6,9%

27/04/2006 Systems Union G 335,3868 3,9%

21/04/2006 Wyevale Garden 650,2031 0,5%

18/04/2006 Visma AS 549,278 5,9%

30/03/2006 Springboard Ven 16,0804 5,1%

27/03/2006 Technor Group 68,94 17,8%

27/03/2006 Elior SCA (81% 2082,1 3,5%

22/03/2006 Tertir-Terminai 156,373 21,0%

17/03/2006 Parkdean Holida 308,2168 3,2%

09/03/2006 Center Parcs UK 388,8699 15,9%

08/03/2006 Nielsen Holding 8682,9 7,8%

28/02/2006 Telepizza SAU 849,7066 54,3%

24/02/2006 Alain Aff lelou 543,63 22,2%

23/02/2006 McGregor Fashio 146,5 1,3%

23/02/2006 Chorion Limited 203,6455 22,2%

21/02/2006 Leclanche SA (6 15,99 -1,3%

06/02/2006 NABI Group 69,6255 44,8%

17/01/2006 Mentor Media Lt 73,4798 3,9%

06/01/2006 Water Pik, Inc. 279,4369 29,9%


