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Abstract  

In an investment- and advisory industry, analytical processes are critical, to evaluate whether an 

investment is to be commenced or rejected. Professional corporate finance advisors and investors 

spends hours of human resources and capital to identify a potential investment opportunity. 

Through interviews of industry stakeholders and a literature review, this thesis has found, that these 

primarily still makes use of traditional valuation methods. Same interviews indicate, that 

technological development, such as machine learning, have not gained ground in the industry yet. A 

technology which has already proven its worth in similar industries, such as real estate, accounting, 

and banking etc. 

Behind this lies the motivation of the present thesis, which purpose is to examine whether the 

introduction and development of machine learning models can optimize the current processes of 

valuation for the target audience. The criteria of success for this thesis, is not to develop a machine 

learning model, which can be implemented immediately, more so to evaluate whether this method 

has justification for existence. 

The thesis follows a neo-positivist perspective, where methodology consists of both qualitative- and 

quantitively gathering of data to answer the issues of the thesis. The development of machine 

learning models is based on financial data from almost 1.200 publicly listed companies in the 

selected food- and drinks industry and their corresponding market capitalization. To evaluate the 

prediction accuracy of the machine learning models, the estimates are tested and benchmarked 

against a traditional valuation of an unlisted company in the selected industry. 

The analysis shows that the versions of machine learning that indicate best predictability of 

estimates, is linear regression and neural network models. Based on discussion and comparison of 

benchmark valuation, the neural network is considered the model with greatest potential to uncover 

the purpose of the thesis. The thesis concludes, that the predictability of the neural network is 

satisfactory, but the limitations of the model at its current status, makes it insufficient for 

implementation in the processes of valuation at the target audience. Given that the model is 

rectified, the thesis believes that the model can be useful in the screening process and thereby 

optimize the valuation process and free up resources at the investment- and advisory industry.  

The thesis ultimately concludes, that machine learning models show justification for existence.  
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1. Indledning 

1.1 Motivation for afhandlingen  

I en investerings- og rådgivningsbranche hvor lønsomheden af en investering er altafgørende og 

svær at garantere, er det analytiske forarbejde kritisk og afgørende for, hvorvidt investeringen skal 

foretages eller forkastes (Martin Jørgensen, 2020). Hvor mange ressourcer er større professionelle 

rådgivere og investorer (målgruppen) nødt til at benytte, for at kunne identificere en potentiel 

investering eller rådgivning heraf? Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt flere observationer og 

analyser vil stille målgruppen i en bedre position, når de skal udvælge den endelige investering. 

Interviews1 af medlemmer i målgruppen har belyst, at branchens aktører primært stadig gør brug af 

teoriens traditionelle værdiansættelsesmodeller, og endnu ikke har implementeret nyteknologiske 

redskaber. Udviklingen af teknologiske redskaber, såsom machine learning, er nået til et punkt, 

hvor disse muligvis kan udfordre de traditionelle processer (Shapiro, 2019). Introduktionen af 

machine learning har vist sig nyttig og revolutionerende i brancher som eksempelvis 

ejendomsbranchen, hvor prissætningen af tilnærmelsesvis homogene ejendomme automatiseres og 

gør værdiansættelsesprocessen mere effektiv, præciserende og intuitiv for brugerne (Shapiro, 2019). 

Yderligere eksempler kan forefindes i bankindustrien samt revisionsbranchen, hvor nyteknologiske 

redskaber, såsom machine learning, allerede har optimeret og effektiviseret de respektive processer 

(Mikkel Jordahn, 2020). Værdiansættelse af virksomheder er af stor kompleksitet og kan ikke 

beskrives som en eksakt videnskab, men skal snarere anses som resultatet af subjektive vurderinger 

og antagelser (Claus Jørgensen, 2020).  

Motivationen for denne afhandling ligger derfor i en undren over, hvorfor machine learning 

redskaber ikke allerede er implementeret hos afhandlingens målgruppe, når de estimerer værdien af 

en unoteret virksomhed. En målgruppe, hvor tid er en knap ressource, effektivitet er værdiskabende 

og hvor de økonomiske midler er store (Jens Knudsen, 2020). Afhandlingens motivation er derfor at 

skabe værdi for målgruppen ved at udvikle en model, som forsøger at optimere og effektivisere 

værdiansættelsesprocessen, ved benyttelse af machine learning. Afhandlingens succeskriterie er 

ikke afhængig af at udvikle et perfekt redskab, som kan implementeres hos målgruppen, da det vil 

være urealistisk at opnå i første beta-version (Mikkel Jordahn, 2020)2. Afhandlingen ønsker at 

 
1 Interviews med medlemmer af målgruppen præsenteres nærmere i afsnit 2.4 og analyseres i afsnit 3.2.1.2. 
2 Uddybes nærmere i afsnit 3.3.  
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udvikle et redskab, som kan danne grobund for yderligere udvikling og diskussion om, hvorvidt 

nyteknologiske redskaber kan optimere og effektivisere værdiansættelsesprocessen hos målgruppen.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i finansiel teori og særligt ”law of one price” (Brealey, Myers & 

Allen, 2014), hvor aktiver med identiske pengestrømme skal handles til samme pris, for ikke at 

skabe arbitrage-muligheder i markedet. Derved gælder ligeledes, at perfekt substituerende aktiver 

har samme værdi (Knudsen et. al, 2015). Afhandlingens udviklede redskab bygger på ovennævnte 

finansiel teori, hvor sammenlignelige selskaber bør handles til samme værdi. Machine learning 

systematiserer og danner mønstre i tilgængeligt data, for at kunne udvikle en algoritme, som kan 

bruges til at værdiestimere en target virksomhed (Mikkel Jordahn, 2020). For at kunne udvikle 

denne machine learning model, bruges hovedantagelsen om, at aktiemarkedet værdiansætter 

børsnoterede selskaber korrekt (Fama, 1970), hvorfor det findes relevant at analysere og diskutere 

nærmere i afsnit 3.4.  

1.2 Målgruppe  

Dette afsnit ønsker at identificere og specificere afhandlingens målgruppe. Formålet 

med identificeringen af målgruppen er at klarlægge, hvem afhandlingen og dens resultater 

henvender sig til. Afhandlingen forsøger at udvide litteraturen omkring brugen 

af nyteknologiske redskaber til værdiansættelse af unoterede virksomheder. Afhandlingen 

henvender sig primært til større professionelle rådgivere og investorer, som dagligt foretager 

værdiansættelser. De større professionelle rådgivere og investorer udgøres 

af private equity selskaber og corporate finance afdelinger fra større 

finansielle rådgivere, såsom EY, Deloitte, FIH Partners etc. Disse anses primært som værende 

afhandlingens målgruppe, da de hyppigt gør brug af de gængse værdiansættelsesmodeller (Thomas 

Rønn, 2020). Finansielle rådgivere bruges ofte i forbindelse med køb og salg af virksomheder, hvor 

de enten kan bistå køber eller sælger med rådgivning om værdiansættelsen og den generelle købs- 

eller salgsproces. Professionelle investorer bruger ofte værdiansættelse af virksomheder, når de skal 

overveje og tage beslutninger vedrørende en given investering.  

Der findes ikke en samlet oversigt over alle større professionelle rådgivere og 

private equity selskaber i Danmark. Afhandlingen anslår dog, at målgruppen i Danmark udgøres af 

ca. 22 større professionelle rådgivere (Dealogic, 2017) og 

ca. 26 private equity selskaber/kapitalfonde (DVCA, 2020). Samlet udgøres målgruppen af ca. 48 

aktører.  
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1.3 Formål og problemformulering 

Dette afsnit ønsker at præcisere afhandlingens formål og identificere afhandlingens problem, som er 

drivkraften for afhandlingen. Problemformuleringen vil konkretisere det identificerede problem hos 

målgruppen og opstille dertilhørende underspørgsmål, som har til formål at afdække problemets 

facetter.  

Afhandlingens problem er i forlængelse af ovenstående motivation. Det blev identificeret gennem 

samtaler med repræsentanter fra målgruppen, at disse stadig gør brug af de traditionelle modeller 

for estimering af virksomheders værdi. De deltagende respondenter hævder, at disse processer er 

tidsmæssigt krævende, hvilket er en udfordring i en branche, hvor tiden er en knap ressource. 

Desuden er det en udfordring at foretage et stort antal værdiansættelser, når målgruppen skal 

screene markedet for interessante investeringer. Det blev af repræsentanter fra målgruppen 

tydeliggjort, at de endnu ikke udnytter nyteknologiske redskaber til at optimere deres processer. 

Problemet findes relevant hos både de større professionelle rådgivere og PE-investorer.  

Denne afhandlings formål er derfor at undersøge, hvorvidt implementeringen af machine learning 

redskaber kan afhjælpe målgruppens problemer vedrørende værdiansættelser. Afhandlingen ønsker 

at forsøge at udvikle et machine learning redskab, som tilnærmelsesvist kan værdiestimere en given 

virksomhed i en specifik industri. Redskabet vil være en beta-version, som skal udvikles yderligere, 

men som skal anses som værende et effektivt supplement til de traditionelle 

værdiansættelsesmodeller, relative- såvel som kapitalværdibaserede modeller.  

Baseret på ovenstående problemstilling er afhandlingen opdelt i to hovedkategorier med 

dertilhørende underspørgsmål, som giver en struktureret og videnskabelig tilgang til besvarelsen af 

problemstillingerne. Afhandlingens hovedproblem kan beskrives som:  

 

For at kunne besvare ovenstående hovedproblem, vil afhandlingens første hovedkategori beskæftige 

sig med at redegøre og diskutere for det teoretiske fundament, som danner rammen for senere 

"Hvordan kan man optimere og effektivisere måden, hvorpå 

målgruppen værdiansætter unoterede virksomheder ved 

brug af machine learning?” 
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udvikling af machine learning modellen. Her er opstillet en række spørgsmål, som afhandlingen har 

fundet relevante at forstå og besvare, før udviklingen af det omtalte machine learning redskab.   

- Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i dag? 

- Hvordan skal unoterede virksomheder værdiansættes i overensstemmelse med 

relevante finansielle teorier? 

- Hvordan værdiansætter målgruppen unoterede virksomheder i praksis?  

- Hvordan kan machine learning bruges til at værdiansætte unoterede virksomheder? 

- Hvorledes har implementeringen af machine learning i lignende brancher 

effektiviseret de respektive processer, og hvorledes kan afhandlingen drage nytte af 

disse erfaringer? 

- Hvilke finansielle teorier og antagelser gør sig gældende, for at kunne bruge 

aktiemarkedets værdisætning af børsnoterede selskaber til udvikling af machine 

learning modeller? 

For at effektivisere og optimere værdiansættelsesprocesserne, er det indledningsvist relevant at 

redegøre for, hvordan processen fungerer teoretisk og hos målgruppen. Dette giver indblik i de 

elementer, som afhandlingen ønsker at effektivisere og optimere3. Efterfølgende ønsker 

afhandlingen at undersøge machine learning nærmere og hvordan det vil fungere i denne 

sammenhæng. Det er relevant at undersøge, hvordan machine learning fungerer i lignende 

finansielle sammenhænge, for at kunne drage paralleller og udnytte erfaringer herfra4. Endvidere er 

det fundet relevant at analysere og diskutere hovedantagelsen om, at aktiemarkedet værdiansætter 

børsnoterede selskaber korrekt (Fama, 1970). Dette er relevant, da afhandlingen er nødsaget til at 

benytte denne antagelse, for at bruge deres markedskapitalisering som referencepunkt til udvikling 

af machine learning redskabet5.  

Anden hovedkategori tager udgangspunkt i ovenstående teoretiske ramme til at udvikle machine 

learning modellen. Denne skal være i overensstemmelse med de redegjorte finansielle teorier fra 

første hovedkategori. Hovedkategorien ønsker at udvikle, analysere og diskutere, hvorvidt dette 

redskab kan afhjælpe målgruppens identificerede problemstillinger. 

  

 
3 Besvares i afsnit 3.1 og 3.2. 
4 Undersøges i afsnit 3.3. 
5 Forklares og uddybes nærmere i afsnit 2.3 og afsnit 3.4. 
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- Hvordan kan et machine learning redskab udvikles til brug for målgruppen? 

- Hvilken undersøgelsesgruppe og parametre er bedst egnet til at indgå i modellen? 

- Hvilken version af machine learning redskabet er bedst egnet til værdiansættelse af 

unoterede virksomheder?   

- Hvilke formål afdækker machine learning modellen hos målgruppen? 

- Hvilke begrænsninger stiller brugen af redskabet på nuværende tidspunkt? 

I anden hovedkategori indledes der med en analyse af den bedst egnet undersøgelsesgruppe og 

tilhørende parametre, som afhandlingens datasæt skal stamme fra. Denne analyse er vigtig, da 

afhandlingen skal udvælge en industri, som machine learning redskabet udvikles på baggrund af6. 

Når undersøgelsesgruppen er udvalgt og kritisk undersøgt, kan afhandlingen udvikle machine 

learning redskabet ved at bruge forskellige versioner af machine learning metoder. Afhandlingen 

undersøger, hvilken af fire forskellige versioner, fra klassisk lineær regression til Neural Network, 

som er bedst egnet i denne sammenhæng. Eftersom der ikke findes en ”best practice” på området, er 

det fundet relevant at teste og diskutere forskellige metoder7. Efterfølgende vil afhandlingen 

vurdere og diskutere de udviklede modeller og udvælge en endelig model. For at vurdere 

modellernes brugbarhed, vil de bl.a. blive analyseret op mod en benchmark værdiansættelse af et 

udvalgt unoteret target selskab, som er foretaget ved to traditionelle værdiansættelsesmodeller. 

Denne benchmark værdiansættelse er lavet for at vurdere redskabets fordele, ulemper og generel 

anvendelighed8. Afslutningsvist vil valget af modeller diskuteres i forhold til de eventuelle 

begrænsninger og hvilke formål den udvalgte model afdækker hos målgruppen. På baggrund af 

ovennævnte diskussioner og konklusioner fra afhandlingens kapitler, vil hovedspørgsmålet endeligt 

besvares i kapitel 7.  

1.4 Afgrænsning  

Dette afsnit har til formål at redegøre for de væsentligste afgrænsninger, som er foretaget i 

afhandlingen. Det er relevant for målgruppen at vide, indenfor hvilke grænser afhandlingens 

konklusioner gør sig gældende. De pågældende afgrænsninger vil blive præsenteret og diskuteret i 

en kronologisk rækkefølge, alt efter, hvilket kapitel disse afgrænsninger er foretaget.   

I kapitel 3 har afhandlingen indledningsvist, afgrænset sig ved valget af værdiansættelsesmodeller, 

som bliver præsenteret. Afhandlingen har inkluderet DCF-modellen, multipelmetoden samt LBO-

 
6 Besvares i kapitel 4.  
7 Udvikles i kapitel 6.  
8 Analyseres i kapitel 5.  



 

 

Side 10 af 143 
 

modellen. De to førstnævnte værdiansættelsesmetoder er præsenteret, da de indgår i den senere 

analyse, hvor resultaterne af disse agerer benchmark for de udviklede machine learning modeller. 

Værdiansættelsesmodellerne, herunder også LBO-modellen, er udvalgt, da de repræsenterer 

metoderne, som afhandlingens målgruppe oftest anvender, jf. afhandlingens foretaget interviews 

med respondenter fra målgruppe og litteraturstudie i afsnit 3.2. Afhandlingen har herved afgrænset 

sig fra at inddrage andre værdiansættelsesmetoder, såsom EVA- og DDM-modellen etc. da disse 

ligeledes er kapitalværdibaserede metoder, som alt andet lige, vil resultere i samme værdiestimater 

for benchmark analysen som DCF-modellen. Herved har afhandlingen anvendt modeller fra både 

kapitalværdibaserede- og relative værdiansættelsesmetoder.   

Afhandlingen har i afsnit 3.2 foretaget et litteraturstudie af praktikernes historiske anvendelse af 

modeller til værdiansættelse af virksomheder. Afhandlingen har undersøgt empiriske undersøgelser, 

som daterer fra 1971-2019. Afhandlingen har dog afgrænset sig ved blot at præsentere 

undersøgelserne fra år 2000-2019. Undersøgelserne fra 1971-1999 er inkluderet i bilag 3 og derved 

ekskluderet i det præsenterede litteraturstudie, da afhandlingen ikke har fundet disse tilstrækkelig 

værdifulde til besvarelse af afhandlingens problemformulering.  

Gennemgående i afhandlingen, er der foretaget en række fravalg af teorier, som afhandlingen 

vurderer, ikke skaber yderligere værdi for målgruppen. Eksempelvis har afhandlingen afgrænset sig 

fra at inkludere behavioral finance kritikpunkter af den effektive markedshypotese (Fama, 1970) i 

afsnit 3.4. Afhandlingen er bevidst om disse kritikpunkter, men har afgrænset sig fra at præsentere 

dem, da allerede inkluderede kritiske teorier afdækker mange af de samme kritikpunkter. Derved vil 

inddragelsen af behavioral finance ikke skabe yderligere værdi for afhandlingen og dens 

konklusion.  

Afhandlingen og dens konklusioner er gældende, under forudsætning af, at målgruppen er bevidst 

om, at redskabet er udviklet til én udvalgt industri på nuværende tidspunkt. Årsagen til, at 

afhandlingen har afgrænset sig til dette er, at machine learning modellerne har vanskeligt ved at 

sammenligne data på tværs af virksomheder og deres tilhørende værdi, hvis virksomhederne ikke 

tilnærmelsesvis ligner hinanden (Mikkel Jordahn, 2020). Som fremhævet i afhandlingens formål og 

problemformulering, ønsker afhandlingen at udvikle en beta-version, som skal give en indikation 

på, hvorvidt nyteknologiske redskaber har eksistensberettigelse til værdiansættelse af unoterede 

virksomheder. Afgrænsningen understøtter derved afhandlingens formål med beta-versionen, hvor 

undersøgelsen afslutningsvis konkluderer, om machine learning redskaber har berettigelse hos 

målgruppen eller ej. 
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Generelt for afhandlingen, er der som nævnt, foretaget afgrænsninger i forbindelse med 

undersøgelsen. Yderligere afgrænsninger, som ikke er redegjort for i dette afsnit, vil blive 

præsenteret og diskuteret i de respektive afsnit og kapitler, hvor disse findes relevante. 

1.5 Afhandlingens struktur 

Figur 1: Illustration af afhandlingens struktur. Kilde: Egen tilvirkning. 

1.6 Begrebsafklaring    

Corporate finance virksomheder er virksomheder, som primært rådgiver investorer eller andre 

virksomheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Herunder bistår de oftest med 

værdiansættelser.  

Private Equity (PE) fonde er virksomheder, som forvalter investorers penge med det formål at 

forrente kapitalen. PE-virksomheder køber sig oftest ind som majoritetsinvestor i virksomheder, der 

er relativt langt i deres livscyklus med henblik på videresalg i fremtiden.  

Kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller er kendetegnet ved, at man tilbagediskonterer 

en fremtidig pengestrøm. Modellerne estimerer en virksomheds værdi baseret på analytiske 

fremskrivninger af virksomhedens pengestrøm og den valgte diskonteringsfaktor.  

Diskonteringsfaktoren benyttes til at tilbagediskontere den fremtidige indtjening, og er bestemt ud 
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fra den risikofrie rente (tidsværdien af penge) og risikoen ved den specifikke virksomhed (Nørbjerg 

& Plenborg, 2009). 

Relative værdiansættelsesmodeller estimerer en virksomheds værdi ved en kombination af, hvad 

sammenlignelige virksomheder bliver handlet til og hvad virksomhedens forventede indtjening er 

(Nørbjerg & Plenborg, 2009). 

Discounted Cash Flow (DCF) modellen er en kapitalværdibaseret model, som værdiansætter 

virksomheder ud fra tilbagediskonteringen af det frie cash flow (FCF) (Petersen & Plenborg, 2012).  

Multipelmetoden er en relativ værdiansættelsesmodel, hvor en virksomheds værdi estimeres med 

udgangspunkt i sammenlignelige virksomheder. I denne sammenhæng, kan der være tale om 

eksempelvis en EBIT-multipel, hvor den anvendte multipel ganges på virksomhedens EBIT 

(Nørbjerg & Plenborg, 2009). 

Leveraged Buy Out (LBO) er en virksomhedsopkøbs metode, der finansieres af en stor andel 

gæld, hvor der oftest stilles sikkerhed for lånet i det opkøbte selskab. Denne metode benyttes ofte af 

PE-fonde (Brealey, Myers & Allen, 2014, s. 498.) 

Budgetperiode er den periode i værdiansættelsen, hvor der budgetteres på årlig basis.  

Terminalperiode er den periode, som efterfølger budgetperioden. I denne periode antages det, at 

virksomheden kommer i et steady state niveau, hvor virksomheden befinder sig i konstant vækst. 

Reformulering af regnskab er en omformulering af et selskabs offentliggjorte regnskab 

(resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse) til analysebrug og budgetantagelse. 

Inputfaktorer er faktorer, som indgår i en værdiansættelsesmodel. Disse påvirker den endelige 

værdiansættelse og kan eksempelvis være den risikofrie rente eller den beregnede WACC.  

WACC er de vægtede kapitalomkostninger, som fastlægges af tre inputfaktorer: valg af 

kapitalstruktur, lånerenten (efter skat) og ejernes afkastkrav (Nørbjerg & Plenborg, 2009). 

Gordons growth model bruges I forbindelse med beregning af terminalværdien i benchmark 

værdiansættelsen af Co-Ro A/S vha. DCF. Metoden beregner nutidsværdien af en uendeligt løbende 

annuitet (Nørbjerg & Plenborg, 2009).  
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Scenarieanalyse er en proces, hvor nogle af foregående antagelser eller budgetteringer justeres, og 

de alternative resultater angiver worst- og best-case scenarier. I denne afhandling ændres parametre 

såsom omsætningsvækst i terminalperioden samt WACC.  

Peergruppe er en gruppe af sammenlignelige virksomheder/aktiver. Typisk vil multiplerne fra 

peers, såfremt de er kendte, bruges til ved værdiansættelse af target selskab vha. multipelmetoden.  

Tekniske analyser er en analysemetode, som bruges på aktiemarkedet til at undersøge og forudsige 

prisbevægelser på de finansielle markeder. Dette gøres vha. analyse af historisk information, hvor 

analytikeren forsøger at identificere tidligere markedsmønstre, som kan bruges til forudsigelsen af 

fremtidige prisændringer (Hayes, 2020).   

Fundamental analyser er en metode til at måle et aktivs indre værdi ved at undersøge relaterede 

økonomiske og finansielle faktorer. Analytikerne studerer alt hvad der kan påvirke aktivets værdi, 

fra makroøkonomiske faktorer såsom økonomiens tilstand og industrielle forhold til 

mikroøkonomiske faktorer som effektiviteten af ledelsen (Segal, 2020).  

Altmans Z-score bygger på en formel til afgørelse af, om en virksomhed er på vej mod konkurs. 

Formlen tager hensyn til rentabilitet, gearing, likviditet, solvens og aktivitetsforhold. Z-scoren 

indikerer hvor sandsynlig en kommende konkurs er (Altman, 1968).  

Beta-værdier er et mål på volatiliteten - eller systematisk risiko - for en aktie eller portefølje 

sammenlignet med markedet som helhed. Beta bruges i CAPM, der beskriver forholdet mellem 

systematisk risiko og forventet afkast for aktiver (Kenton, 2020).   

Machine learning er et paraplybegreb, som dækker over flere metoder inde for statistiske modeller. 

Machine learning er en disciplin, hvor man søger at få computere til at lære og handle af sig selv, 

ved at fodre dem med informationer og data som de kan finde mønstre i og udvikle brugbare 

algoritmer ud fra (Kaastrup-Hansen, 2019). Formålet med machine learning er at lære fra ting vi 

tidligere har observeret og prædiktere noget fremtidigt eller ukendt (Mikkel Jordahn, 2020). 

Supervised machine learning er en definition på machine learning modeller, som på baggrund af 

inputs, har et tilhørende output (Mikkel Jordahn, 2020). I afhandlingen kommer dette til udtryk ved 

den anvendte data, hvor modellen bliver informeret om en række inputs, og hvad det tilhørende 

output er for den respektive observation.  
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Algoritmer er et sæt instruktioner til løsning af et problem eller udførelse af en opgave. Hver 

computeriseret enhed bruger algoritmer til at udføre sine funktioner (Downey, 2019).  

Regressionsanalyse er en statistisk metode, der anvendes til finansiering, investering og andre 

discipliner, der forsøger at bestemme styrken og karakteren af forholdet mellem en afhængig 

variabel (normalt betegnet med Y) og en række andre variabler, som er kendt som uafhængige 

variabler (Beers, 2020).  

Python er et computerprogrammeringssprog med flere anvendelsesmuligheder. I denne afhandling 

bruges redskabet til at udvikle og træne machine learning modellerne. Python er det mest populære 

programmeringssprog jf. Popularity of Programming Language (2020).  

Mean Squared Error (MSE) er statistisk mål som angiver den gennemsnitlige fejl prædiktering 

ved estimering af nye observationer. Observationernes afvigelse fra den fittede kurve angiver 

observationens ”error”. Disse error kvadreres, så negative og positive errors ikke udligner hinanden. 

MSE anvendes i afhandlingen som mål for de udviklede modellers nøjagtighed (Mikkel Jordahn, 

2020).  

Back propogation er en “gradient descent” metode, hvor modellen ved en iterativ proces, 

gentagende gange forsøger at minimere MSE. Forsimplet kan det forstås som, at modellen prøver 

sig frem for at finde den optimale funktion (Mikkel Jordahn, 2020). 

Forward propogates bruges i forbindelse med processen for det neurale netværk, hvor datainputs 

kronologisk gennemgår netværkets forskellige lag (Mikkel Jordahn, 2020). 

Isolation forest er en algoritme, som kan identificere og fjerne statistiske outliers i datasættet 

(Mikkel Jordahn, 2020).  

Regularisering er idéen om, at man ikke vil overfitte modellen. Dvs. at det neurale netværk i 

princippet kan finde en trendline, som er så kompleks, at den rammer samtlige datapunkter. Dette 

ville være uhensigtsmæssigt, da nye observationer i så fald vil fejlestimeres (Mikkel Jordahn, 

2020). 
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2. Metode  

Dette kapitel ønsker at redegøre for den metodiske ramme, som er grundlaget for afhandlingens 

undersøgelser. Formålet er at skabe indsigt i overvejelser og valg, som er foretaget i processen for at 

skabe sammenhæng mellem de valgte metoder og teorier. Kapitlet er relevant, da det udspecificerer, 

hvordan afhandlingen foretager undersøgelserne og besvarer problemformuleringen. Afsnittet har 

ikke til formål at besvare et konkret spørgsmål i afhandlingens problemformulering, men har til 

formål at give målgruppen indsigt i de metodiske valg, som afhandlingen har foretaget for at 

gennemføre undersøgelserne.  

Afhandlingens metodeafsnit vil tilnærmelsesvis følge Saunders, Lewis & Thornhills (2009) 

”research onion” (bilag 1), hvor afhandlingens videnskabsteoretiske position, tilgang, 

undersøgelsesstrategi, metodevalg og teknikker vil blive præsenteret og forklaret.  

Først defineres projektets anvendte videnskabsteoretiske position, for at kunne argumentere for den 

brugte metodologi. Efterfølgende vil der redegøres for brugen af deduktive, induktive og abduktive 

tilgange i afhandlingen. Dernæst vil det anvendte undersøgelsesdesign samt det empiriske grundlag, 

herunder dataindsamlingsmetoder, blive præsenteret. Afslutningsvist vil kapitlet præsentere og 

reflektere over den teoretiske tilgang. 

Afsnittene har til formål at præcisere, hvordan virkeligheden undersøges og analyseres fra 

afhandlingens synspunkt. Afhandlingen pointerer, at afsnittet omhandlende kvalitetssikring af den 

indsamlede data er beskrevet i kapitel 4. Dette valg er taget, da det er fundet mere hensigtsmæssigt 

at diskutere kvalitetssikring af den anvendte data i samme afsnit som den præsenteres og diskuteres.  

2.1 Videnskabsteoretisk position  

Dette afsnit ønsker at redegøre for den videnskabsteoretiske position, som afhandlingen vil følge. 

Afsnittets formål er at eksplicere den valgte videnskabsteoretiske position, der bruges til at besvare 

problemformuleringen og belyse afhandlingens valg af metodisk tilgang (Justesen & Mik-Meyer, 

2010). Det videnskabsteoretiske perspektiv er ifølge Justesen og Mik-Meyer (2010), en betegnelse 

for den grundlæggende forståelse af verden og det grundlæggende syn på erkendelse. Guba (1990) 

pointerer, at den videnskabsteoretiske position bestemmer, hvilke dele af virkeligheden, som 

forfatteren lægger vægt på. Hos Guba (1990) inddeles samfundsvidenskaben i paradigmer, der 

defineres som: ”et basalt sæt af værdier, som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger 

og handlinger forbundet med disciplinerede undersøgelser” Guba (1990). Grundlæggende adskiller 

paradigmerne sig fra hinanden ved deres ontologiske, epistemologiske og metodiske opfattelser. 



 

 

Side 16 af 143 
 

Ontologien refererer til hvordan vi opfatter verdens beskaffenhed, som kan simplificeres til 

spørgsmålet; Hvad er virkelighed? Epistemologi kendes også som erkendelsesteori, og undersøger 

hvordan virkeligheden erkendes? Metodologi refererer til hvordan virkeligheden undersøges? 

(Justesen og Mik-Meyer, 2010).  

Den videnskabsteoretiske position som afhandlingen ønsker at følge, er det neo-positivistiske 

paradigme (Guba, 1990). Afhandlingens problemformulering vil blive besvaret med udgangspunkt i 

dette paradigme. Det neo-positivistiske paradigme er valgt, da det bl.a. bygger på en overbevisning, 

som passer til værdiansættelse af virksomheder. I neo-positivismen, stræber man efter idealet om 

objektivitet, velvidende om, at objektivitet aldrig til fulde kan realiseres. Årsagen til dette er, at 

mennesker ikke er fuldt rationelle og neutrale (Darmer & Nygaard, 2005). Dette er ligeledes 

gældende ved værdiansættelse af virksomheder. Det erkendes, at værdiansættelser ikke altid er 

korrekte, og at forskellige modeller kommer med forskellige estimater. Dette skyldes menneskelig 

subjektivitet i analysearbejdet, hvorfor værdiansættelsen aldrig vil være helt objektiv. Forskellige 

aktører såsom køber/sælger vil have forskellige opfattelser af en given virksomheds værdi, hvilket 

delvist kan tilskrives den menneskelige subjektivitet og opfattelse af værdi. Diskussionen 

vedrørende menneskelig subjektivitet i virksomhedshandel er ligeledes i overensstemmelse med 

interviewet af Claus Jørgensen (2020), som præsenteres yderligere i afsnit 3.2.1.2. 

Paradigmet er en gren af det positivistiske paradigme, som hører under den realistiske 

videnskabsteori. Positivismen ses oftest i grundvidenskabelige retninger og hævder, at 

virkeligheden findes, og at man gennem observation kan finde frem til sandheden. Ved at finde 

sandheden får man eksakt viden om virkeligheden og hvordan den fungerer (Guba, 1990).  

Neo-positivismen adskiller sig fra den rene positivisme, ved at bevæge sig fra en realistisk ontologi 

og objektiv epistemologi, til at være en henholdsvis begrænset realistisk ontologi og modificeret 

objektiv epistemologi (Guba, 1990). Dette betyder, at virkeligheden eksisterer og erkendes, men 

aldrig kan blive fuldt observeret. Neo-positivismen er en modificeret form for positivisme, som 

anvendes mere indenfor de anvendelsesorienterede videnskaber. Der stræbes efter idealet om 

objektivitet, velvidende om, at dette ideale aldrig kan fuldt realiseres.  

2.1.1 Metodologi  

I forlængelse af valget af neo-positivismen som videnskabsteoretisk position, vil dette afsnit give en 

metodisk forklaring på, hvordan paradigmet konkret benyttes i afhandlingen til at indsamle empiri 

til diverse analyser. Neo-positivismens metodologi er modificeret eksperimenterende og med fokus 

på metodemangfoldighed. Det er derfor vigtigt, at undersøgelser og analyser bygger på forskellige 
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metoder og kilder, for at få et nuanceret billede (Guba, 1990). Afhandlingen vil derfor gøre brug af 

metodetriangulering, hvor både kvantitative og kvalitative datakilder vil benyttes, til at give en dybere 

indsigt i problemstillingerne og have fokus på metodemangfoldighed (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). Tilsvarende med positivismen, er der i neo-positivismen vægt på de ”hårde data” fra den 

kvantitative metode, som kan måles. I neo-positivismen lægges der dog i højere grad, også vægt på 

kvalitative elementer for at sikre en nuanceret baggrund for besvarelsen af problemformuleringen. 

Afhandlingen gør derfor hovedsageligt brug af kvantitative data, i form af virksomhedsdata på ca. 

1.200 virksomheder, som stammer fra Standard and Poor’s database, Capital IQ9. Denne 

kvantitative metode bestående af primær data, benyttes hovedsageligt til at udvikle og træne 

afhandlingens machine learning modeller (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Dertil anvendes 

kvantitative modeller i kapitel 5, hvor traditionelle værdiansættelsesmodeller; DCF-modellen og 

multipelmetoden, bruges til at beregne værdien af en target virksomhed, som danner benchmark for 

machine learning modellernes undersøgelsesresultater. Her benyttes primær kvantitative data i 

matematiske modeller, som søger at finde en target virksomheds objektive og sande værdi, som 

idealet i neo-positivismen stræber efter. Det erkendes dog, at dette ikke kan opnås, hvilket også 

kommer til udtryk, når de to modeller kommer med forskellige værdiansættelser af virksomheden. 

Afhandlingen ønsker derfor at være opmærksom på, ikke at lade sig styre af subjektive holdninger, 

men at benytte analyseresultaterne, for at stræbe efter idealet om at være så objektiv som muligt.  

I forlængelse af paradigmets metodemangfoldighed og afhandlingens ønske om 

metodetriangulering, er der ligeledes foretaget en række kvalitative semistruktureret interviews. 

Disse giver indblik i, hvordan professionelle aktører fra målgruppen værdiansætter unoterede 

virksomheder i praksis. Kvalitative undersøgelser kan ofte udspringe fra kvantitative 

undersøgelsesresultater, hvor forskerne får et indblik i mere generelle mønstre, som dermed kan 

danne pejlemærke for, hvad der bør være i fokus i den kvalitative undersøgelse (Justesen og Mik-

Meyer, 2010). Afhandlingen gør brug af dette ved, at der tages udgangspunkt i et kvantitativt 

litteraturstudie omhandlende praktikernes måde at værdiansætte virksomheder, når de professionelle 

aktører fra målgruppen interviewes. Dette er én af årsagerne til motivationen for afhandlingen, da 

det kvantitative litteraturstudie ikke påviser, at aktørerne benytter nyteknologiske redskaber såsom 

machine learning i deres nuværende processer. De kvalitative interviews udsprang derfor af undring 

og viden fra det kvantitative litteraturstudie.  

 
9 Præsenteres yderligere i afsnit 4.1. 
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Afhandlingens primære data består, som nævnt, af de kvalitative semistruktureret interviews og den 

rå data fra Capital IQ, som bruges til de omtalte machine learning modeller. Afhandlingen gør også 

brug af sekundære data, hvor eksempelvis bøger og forskningsartikler er benyttet til at foretage et 

litteraturstudie, samt opsætte afhandlingens teoretiske referenceramme. Formålet ved at benytte 

forskellige datakilder er at imødekomme paradigmets krav om metodemangfoldighed og danne et 

nuanceret billede af afhandlingens problemstillinger.  

2.2 Deduktion, induktion og abduktion 

Til at besvare problemformuleringen, gør afhandlingen brug af både en deduktiv- og induktiv 

tilgang. Den deduktive tilgang tager udgangspunkt i eksisterende teorier, opstiller antagelser og 

indsamler empiri. Antagelserne testes på det udvalgte data, hvorefter de bekræftes eller afkræftes og 

muliggør en evt. revidering af teorien (Saunders, Lewis og Thornhill, 2009).  

I afhandlingen benyttes denne tilgang til eksempelvis at værdiansætte et target selskab i kapitel 5. 

Her bruges velkendte teoretiske modeller, såsom DCF-modellen, til at værdiansætte en target 

virksomhed ud fra dens historiske og fremtidige regnskabsdata. Antagelsen er, at denne teori 

værdiansætter virksomheder tilnærmelsesvist korrekt, hvilket afprøves ved ligeledes at benytte 

multipelmetoden, som et alternativt værdiestimat.  

Den induktive tilgang tager udgangspunkt i empiri (observationer), hvor man leder efter 

sammenhænge og mønstre i datasæt. Efterfølgende udledes hypoteser eller teorier om, hvordan det 

forholder sig med det givne fænomen (Saunders, Lewis og Thornhill, 2009).  

Den induktive tilgang benyttes i afhandlingen, når det omtalte machine learning redskab udvikles. 

Her indsamles en masse rå data fra en lang række børsnoterede virksomheder, som modellerne 

bruger til at lede efter sammenhænge og mønstre i. Modellerne ønsker med udgangspunkt i det rå 

data fra Capital IQ-databasen, at udvikle en brugbar algoritme, som tilnærmelsesvist kan bruges til 

værdiansættelse af unoterede virksomheder. Saunders, Lewis & Thornhill (2009) vurderer, at det 

ofte kan være en fordel at benytte både en deduktiv og induktiv tilgang i en undersøgelse, da det 

giver et mere nuanceret billede. Afhandlingen gør derfor brug af begge tilgange, hvor empiriske 

iagttagelser og teoretisk viden benyttes til at besvare problemformuleringen og være konsistent med 

det valgte paradigme. Den abduktive tilgang starter med forskernes undren eller overraskelse over 

en observation, hvor deres forventninger ikke stemmer overens, med det som de observerer. 

Forskerne forsøger derefter at forstå observationen ved hjælp af teori og kvalificerede gæt 

(Merriam-Webster, 2019). Man kan argumentere for, at afhandlingen udspringer af en undren over, 

at machine learning redskaber ikke er implementeret i branchen, selvom det vides, at redskabet er 
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afprøvet og indarbejdet i processerne i lignende brancher, som senere vil belyses. Afhandlingen 

vurderer dog, at dette argument er en smule søgt, hvorfor det afvejes, at den abduktive tilgang ikke 

direkte er benyttet i afhandlingen.  

2.3 Undersøgelsesdesign 

Dette delafsnit har til formål at præcisere og belyse den fremgangsmåde, hvorpå afhandlingen har 

indsamlet, analyseret og fortolket empiri. Ligeledes hvordan denne proces er i overensstemmelse 

med den valgte videnskabsteoretiske position. Der blev i ovenstående afsnit redegjort for, at denne 

afhandling tager udgangspunkt i det neo-positivistiske paradigme, da denne egner sig bedst til 

værdiansættelse af virksomheder. Indsamlingen af data er, som tidligere nævnt, indsamlet ved 

Capital IQ, hvori data fra ca. 1.200 virksomheder indgår.  

Undersøgelse af hvorvidt en machine learning model kan udvikles til målgruppen, bygger på 

udviklingen af en række statistiske modeller, som dækker over versioner af machine learning fra 

lineær regression til Neural Networks. Modellerne designes med henblik på at optimere deres 

nøjagtighed ved prædiktering af nye observationer. Som surrogatmål for modellernes nøjagtighed i 

prædiktering af værdier, beregnes Mean Squared Error (MSE). MSE er et statistisk mål, som 

angiver den gennemsnitlige fejl-prædiktering ved estimering af nye observationer. Målet er at 

minimere MSE for modellerne og dermed optimere nøjagtigheden (Mikkel Jordahn, 2020).  

MSE-målet og modellerne præsenteres og diskuteres yderligere i kapitel 6. 

Efterfølgende delafsnit vil tage udgangspunkt i ”reseach onion” modellen (bilag 1), hvor de næste 

lag af modellen belyses og hvordan disse anvendes i afhandlingen (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). 

2.3.1 Research design  

I forlængelse af afhandlingens afsnit vedrørende videnskabsteoretisk position, tager følgende afsnit 

også udgangspunkt i ”research onion” modellen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). De næste lag 

for undersøgelsesprocessen defineres som; metodologisk valg, undersøgelsesstrategier og 

tidshorisonter. Afhandlingen vil dog kun redegøre for punkter, som findes relevant for 

udformningen af dette projekt, eller redegøre for research-modellens inputs såfremt de 

tilnærmelsesvis kan beskrive denne afhandlings undersøgelsesdesign.  

2.3.1.1 Metodiske valg  

Som angivet tidligere, gør denne afhandling brug af kvantitativ- såvel som kvalitativ 

dataindsamling. Kvantitativt data er indsamlet vha. Capital IQ, hvor datapunkter fra ca. 1.200 
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virksomheder indgår10. Kvalitativt data indsamles i form af interviews af repræsentanter fra begge 

dele af den specificerede målgruppe, professionelle investorer og rådgivere. Begge metoder for 

indsamling af data er i overensstemmelse med den videnskabsteoretiske position, som er valgt for 

denne afhandling. Det neo-positivistiske paradigme anbefaler begge metoder for dataindsamling for 

at få en nuanceret tilgang til problemstillingen. Afhandlingen henviser til tidligere afsnit, hvor det 

diskuteres, hvorledes undersøgelsen følger induktiv-, deduktiv- og abduktiv tilgang til besvarelse af 

problemstillingen, som er afdækket tidligere. 

2.3.1.2 Undersøgelsesstrategier 

Af de angivne strategier jf. Researh Onion modellen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009), kan 

denne afhandling tilnærmelsesvis klassificeres som et experiment. Dette defineres som et forsøg, 

hvor man ved implementering af et nyt tiltag overfor et undersøgelsesobjekt, kan konkludere, 

hvorvidt dette har haft effekt på undersøgelsens problemstilling (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009).  

 

Figur 2: Udklip af Experiment processen. Kilde: Saunders, Lewis & Thornhill (2009) 

Efter forsøg med implementering af det nye tiltag, i dette tilfælde machine learning redskabet, kan 

en komparativ analyse finde sted. For reference til dette projekt, vil undersøgelsen forsøge at 

implementere machine learning redskaber til at værdiestimere et target selskab. Ligeledes vil 

afhandlingen foretage en benchmark værdiansættelse vha. traditionelle modeller, såsom DCF og 

multipler. Disse skal agere som kontrolgruppe for undersøgelsen og danne grundlag for den 

komparative analyse efterfølgende. Ligeledes vil dette indgå i vurderingen om, hvorvidt dette 

redskab afhjælper problemet hos afhandlingens målgruppe. 

 
10 For yderligere diskussion af udvælgelse af datapunkter, se kapitel 4. 
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2.3.1.3 Tidshorisont 

Ifølge Saunders, Lewis & Thornhill (2009), skal undersøgelsen ligeledes afklare, om det skal være 

en undersøgelse, som er et øjebliksbillede af nuværende tilstande. Dette kaldes for en cross-

sectional tidshorisont. Alternativet kaldes for longitudinal tidshorisont, og kan bedst beskrives som 

en dagbog, der føres over en længerevarende tidsperiode. Taget i betragtning af denne afhandlings 

afleveringsfrist, kan den bedst kategoriseres som cross-sectional. Da afhandlingen ikke har 

muligheden for at foretage undersøgelsen nu, og ligeledes igen om et år, for at se om 

undersøgelsens resultat/konklusion vil forblive den samme, eller om den fremtidige undersøgelse 

afviger fra nutidens. Afhandlingen har ikke mulighed for at drage nytte af tidsprogressionen og 

hvad dette giver af muligheder for udviklingen og implementeringen af netop machine learning hos 

målgruppen. Projektets undersøgelse skal derfor ses som et øjebliksbillede og derved en beta-

version, som undersøger, hvorvidt det er muligt at implementere modellen hos målgruppen på 

nuværende tidspunkt. 

2.4 Interviewtilgang  

I overensstemmelse med afhandlingens neo-positivistiske paradigme, er denne afhandling primært 

baseret på kvantitative data, men for nuancering af problemstillingen, har afhandlingen foretaget 

kvalitativ dataindsamling i form af interviews med repræsentanter fra afhandlingens målgruppe. 

Som det er specificeret, er målgruppen for projektet større professionelle rådgivere og investorer. 

Repræsentanter fra begge dele af målgruppen er blevet interviewet, for ikke at opnå en ensidig 

tilgang til problemstillingen. Dette er valgt for at få et nuanceret billede af problemet, og hvorledes 

afhandlingen kan afdække behov hos begge dele af målgruppen, ved udvikling af et machine 

learning redskab. Endvidere interviewes Mikkel Jordahn fra EY’s Nordic Analytics and Data 

Delivery team, for at få sparring og opdateret indblik i nutidens brug af machine learning.  

Inddragelsen af kvalitativ dataindsamling i form af interviews, er ligeledes i overensstemmelse med 

afhandlingens metodetriangulering. Respondenterne er udvalgt på baggrund af, at de er en del af 

målgruppen og repræsenterer derfor virksomheder, som alle er aktive aktører i målgruppen. 

Afhandlingen kan kritiseres for ikke at udvælge de mest erfarne og vidensrige aktører fra 

målgruppen, som interviewpersoner. Det er ikke fundet relevant at udvælge og kritisk vurdere 

respondenternes foregående erfaring med værdiansættelse, eftersom interviewene11 mere 

overordnede fokuserer på, hvordan de i deres virksomhed/afdeling håndterer værdiansættelsen af 

 
11 Se afsnit 3.2.1.2 for yderligere præsentation af respondenterne og deres besvarelser. 
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unoterede virksomheder. Dette fokus kræver ikke mange års erfaring med emnet, men snarere en 

indsigt i egne processer, som alle de interviewede besidder. For at minimere bias, har afhandlingen 

foretaget interviews af to repræsentanter fra hver del af målgruppen. Konkret betyder det, at to 

aktører fra større finansielle rådgivere (EY og FIH Partners) samt to aktører fra private equity 

investorer (Capidea og IK Investments Partners) er interviewet. Ligeledes er det tilstræbet at 

interviewe praktikere på forskellige niveauer, fra analytikere til partnere, da dette giver en 

indikation på, om processen for alle niveauer er identiske. For at få et dybere indblik i machine 

learning og det tekniske aspekt, har afhandlingen foretaget et interview af EY-ansat og kommende 

ph.d.-studerende fra Danmarks Tekniske Universitet med speciale i machine learning, Mikkel 

Jordahn.   

Interviewet af afhandlingens målgruppe og Mikkel Jordahn var af semistruktureret art, hvor 

rammerne for interviewet er fastsat på forhånd, men respondenten har mulighed for yderligere 

uddybning af svar, såfremt det er nødvendigt (Andersen, 2019). Det semistrukturerede interview 

tillader respondenten at uddybe elementer, som vedkommende finder mest relevant for besvarelsen 

af interviewets problemfelt, uden at interviewets forberedte spørgsmål begrænser dette. Hvor det 

findes relevant, vil interviewet ligeledes stille yderligere spørgsmål i forlængelse af respondentens 

svar. Bias forsøges undgås ved, at interviewet ikke opstiller spørgsmål, som kan besvares binært 

med ja/nej. Ligeledes tilstræber interviewet, ikke at stille ledende spørgsmål. Det forsøges at tillade 

respondenten at besvare spørgsmålene frit, så længe svaret falder inden for interviewets 

referenceramme. En interviewguide er udarbejdet i bilag 2, hvor målgruppen kan få indsigt i de 

adspurgte spørgsmål. 

Interviewet havde til formål at få respondenterne til at elaborere på deres nuværende processer og 

tilgang til værdiansættelsesprocessen. Yderligere ønsker interviewet at få inputs fra praktikerne, 

hvordan de tror, at nyteknologiske redskaber kan implementeres i deres branche. 

Hensigten med interviewet af repræsentanterne for afhandlingen, var samtidig at opnå indsigt i, 

hvorledes praktikerne udfører deres daglige processer i forbindelse med værdiansættelse af target 

selskaber, og rådgivning heraf.  

2.5 Teoretisk tilgang  

Dette afsnit ønsker at argumentere for de valgte modeller og teorier. Det er ikke hensigten at give 

dybere forklaringer af modellerne og de valgte teorier, men snarere at reflektere over deres 
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anvendelse i afhandlingen. Formålet ved afsnittet er at forklare og diskutere, hvorfor afhandlingen 

gør brug af de udvalgte teoretiske emner.  

Afhandlingens teoretiske fundament bygger hovedsageligt på fire afsnit, som alle berører essentielle 

elementer i afhandlingens problemformulering. Kapitel 3 indledes med en redegørelse af de gængse 

værdiansættelsesmodeller, som oftest benyttes af målgruppen. Her er tre essentielle teoretiske 

modeller udvalgt; DCF-modellen, multipelmetoden og LBO-modellen. De to første er udvalgt da de 

jf. afhandlingens litteraturstudie samt kvalitative interviews, er de hyppigst benyttede modeller. 

LBO-modellen er karakteristisk for private equity branchen og deres M&A aktivitet, som en stor 

del af målgruppen udgøres af. Jens Knudsen (2020) fra IK Investment Partners og Martin Jørgensen 

(2020) fra CapIdea pointerede begge, at LBO-modellen er en model, som de oftest benytter, og den 

er derfor relevant for afhandlingen at præsentere.  

Dette afsnit ønsker at give læseren en foregående viden om de gængse og teoretisk korrekte 

modeller samt besvare, hvordan unoterede virksomheder værdiansættes jf. finansiel teori. Til at give 

indsigt i, hvordan målgruppen værdiansætter virksomheder, har afhandlingen foretaget et 

litteraturstudie, hvor relevante empiriske undersøgelser af praktikernes tilgang er præsenteret.   

Afsnittet ønsker at give et indblik i, hvordan processen foregår på nuværende tidspunkt. Dette 

bruges af afhandlingen, som et udgangspunkt og en referenceramme for den yderligere 

undersøgelse. 

Afsnit 3.3 giver et introducerende indblik i machine learning, og et praktisk indblik i hvordan det 

allerede benyttes i lignende brancher. Dette afsnit ønsker at afdække, hvordan et nyteknologisk 

redskab som machine learning kan bruges til at værdiansætte unoterede virksomheder. For at kunne 

udvikle det omtalte machine learning redskab, gør afhandlingen brug af en essentiel antagelse. 

Antagelsen hævder, at aktiemarkedets værdisætning af børsnoterede virksomheder er retvisende for 

deres faktiske værdi. Denne antagelse er fundet yderst relevant at redegøre for og diskutere 

yderligere. Dette betyder, at afhandlingen i afsnit 3.4 undersøger Famas (1970) effektive 

markedshypotese, som præsenteres, kritiseres og diskuteres med det formål at vurdere hvorvidt det 

er forsvarligt at benytte denne hovedantagelse i afhandlingens udvikling af machine learning 

modellerne. 
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3. Teori 

I dette kapitel præsenteres og diskuteres afhandlingens teoretiske referenceramme, som danner 

grundlaget for afhandlingen. Kapitlet har til formål at give et indblik i de valgte teorier, modeller og 

metoder, som afhandlingens undersøgelser bygger på. Afhandlingens teoretiske fundament bygger 

hovedsageligt på fire afsnit, som alle berører essentielle elementer i afhandlingens 

problemformulering. Indledningsvist bliver der kritisk redegjort for de traditionelle 

værdiansættelsesmodeller, som har til formål at besvare spørgsmålet fra problemformuleringen, 

hvordan unoterede virksomheder skal værdiansættes i overensstemmelse med relevante finansielle 

teorier. Efterfølgende undersøger afhandlingen, hvordan målgruppen i praksis værdiansætter 

unoterede virksomheder, hvor et litteraturstudie og interviews af repræsentanter fra målgruppen 

undersøger, hvordan praktikerne historisk og på nuværende tidspunkt håndterer 

værdiansættelsesprocessen. 

Det tredje afsnit i kapitlet giver et introducerende indblik i machine learning og dets anvendelse i 

lignende brancher. Afhandlingen forsøger at danne paralleller og drage erfaringer fra de lignende 

brancher, hvor implementering af machine learning redskaber har optimeret og effektiviseret de 

respektive processer (Shapiro, 2019).  

Afslutningsvist præsenterer og diskuterer afhandlingen antagelsen om, at aktiemarkedets 

værdisætning af børsnoterede virksomheder er retvisende for deres faktiske værdi. Denne antagelse 

er essentiel for afhandlingens undersøgelse, da den danner grundlaget for at kunne udvikle machine 

learning redskabet og derved besvare problemformuleringen. 

3.1 Værdiansættelsesmodeller  

Følgende afsnit har til formål at redegøre for nogle af de gængse modeller, som bruges til at 

værdiansætte en virksomheds samlet Enterprise Value, eller mere specifikt markedsværdien af 

egenkapitalen. Nedenstående afsnit vil gennemgå den teoretiske proces for brug af allerede kendte 

værdiansættelsesmodeller, som målgruppen bruger til at værdiansætte selskaber i dag (Martin 

Jørgensen, 2020). Ligeledes vil det blive diskuteret, hvor det findes relevant, hvilke kritikpunkter, 

der er for den givne model og dens input. Ikke alle værdiansættelsesmodeller er belyst i 

nedenstående afsnit, da ikke alle er yderligere anvendt i afhandlingen. Modellerne som bliver 

redegjort for er; Discounted Cash Flow (DCF), relative faktorer (multipler) samt processen for en 

Leveraged Buy-out (LBO). Sidstnævnte er inkluderet, da den som angivet i interviewet med 

Capidea partner, Martin Jørgensen (2020), er den typiske proces for M&A transaktioner foretaget af 
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private equity selskaber. Multipelmetoden er medtaget, eftersom den er hyppigt benyttet af 

målgruppen og DCF-modellen er den teoretisk mest korrekte model at benytte, jf. Nørbjerg & 

Plenborg (2009).  

Formålet med gennemgang af de kendte værdiansættelsesmodeller er, at målgruppen i dag gør brug 

af disse, og afhandlingen forsøger at give dets input til, hvorledes moderne teknologier kan bruges 

til at komplementere disse kendte modeller. Afhandlingen vil afslutningsvis lave en komparativ 

analyse af værdiansættelsesmodellerne, udviklet vha. machine learning og de traditionelle modeller. 

Heri vil det blive konkluderet, hvorvidt afhandlingens machine learning redskab kan benyttes i 

praksis. Alternativt vil det belyses, hvorfor metoden endnu ikke har vundet indtog i den nuværende 

proces hos målgruppen. 

Ens for alle nedenstående modeller er, at prisen af selskabet/egenkapitalen er et øjebliksbillede, som 

kun er gældende for det tidspunkt, hvorpå værdien er beregnet. Ikke i alle tilfælde vil pris være lig 

værdi. Eksempelvis kan køber tillægge ekstra værdi ved mulige synergieffekter. Den objektive pris 

vil derfor ikke være lig købers værdisætning (Petersen & Plenborg, 2012).  

Mange af modellerne er baseret på fremtidsudsigter for target selskabets vækst og indtjening. Disse 

faktorer er dynamiske og kan hurtigt ændre sig. Dvs., at sker der en ændring i selskabets 

forventninger til fremtidig cash-flow, skal modellen i givet fald justeres for at tage højde for denne 

ændring.  

Det forventes i nedenstående afsnit, at læseren af afhandlingen er introduceret til finansiel teori 

vedr. værdiansættelse, hvorfor hvert enkelt element i værdiansættelsesmodellerne ikke vil blive 

gennemgået. Medmindre andet er specificeret, vil nedenstående afsnit bygge på Petersen & 

Plenborg (2012) Financial Statement Analysis som referencepunkt. 

3.1.1 Discounted Cash flow Modellen 

Discounted Cash Flow modellen (herefter DCF) handler i simple termer om at tilbagediskontere ét 

eller flere Cash Flows (CF), som tilstrømmer virksomheden eller dennes ejere, med en bestemt 

diskonteringssats, for at bestemme værdien af selskabet som helhed eller dets egenkapital. Denne 

afhandling vil fokusere på target selskabets samlede værdi, Enterprise Value, hvorved både 

aktionærernes og selskabets kreditorers afkastkrav vil indgå i den samlede diskonteringsrente. 

Ligeledes ved bestemmelse af CF for den givne periode, er det pengestrømme som tilflyder både 

kreditorerne og ejerne. Modellen i sin grundform kan skrives som: 
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𝐸𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑁

𝑡=1

 

Hvor EV = Enterprise Value 

CFt = Cash Flow to Firm 

r = WACC = Vægtet afkastkrav for ejere og kreditorer 

Den forsimplede model beregner target selskabets Enterprise Value ved at summere de 

tilbagediskonterede pengestrømme, som tilflyder virksomheden. 

3.1.1.2 Inputs og antagelser  

I praksis skal DCF-modellen dog ofte udvides, da det antages, at selskabet er going concern og 

derfor vil fortsætte sin operation indtil uendelig tid. 

Da vi ikke kan opstille pengestrømme, som fortsætter uendeligt, vil man i stedet opstille en 

budgetperiode for target selskabet, hvori hver periodes CF estimeres. Længden af budgetperioden 

bestemmes til at være perioden indtil selskabet opnår steady state, hvorefter det forventes at 

selskabet har en konstant vækstrate fremadrettet.  

Det tillader modellen at inkludere nutidsværdien af fremtidige CF’s, som selskabet teoretisk 

indbringer i al uendelighed. Dette kaldes terminalværdien og beregnes vha. Gordons Growth Model 

for uendelig annuitet med vækst: 

𝑇𝑉 =
𝐶𝐹𝑁 ∗ (1 + 𝑔)

𝑟 − 𝑔
 

Hvor g = steady state vækstraten 

Når terminalværdien er beregnet for target selskabet, skal denne værdi ligeledes tilbagediskonteres 

og indgå i beregningen for selskabets Enterprise Value. I praksis kan det være svært at fastsætte en 

budgetperiode for virksomheder med relativt kort track record og få regnskabsår. Grunden til dette 

er, at disse selskaber stadig er i en indledende- eller vækstfase af deres livscyklus, hvorfor der 

sandsynligvis vil gå lang tid inden steady state opnås. I så fald vil budgetperioden inkludere flere 

budgetår, hvilket alt andet lige vil medføre større usikkerhed omkring projekteringen af 

pengestrømme. 
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3.1.1.3 WACC 

Et andet input til modellen, som skal estimeres, er diskonteringssatsen WACC. Denne består af et 

vægtet gennemsnit af ejernes og kreditorernes afkastkrav. For at estimere target selskabets WACC, 

skal analytikeren estimere både ejernes samt kreditorernes afkastkrav. Selskabets WACC beregnes 

ved: 

𝑟𝑎 = 𝑟𝑒 ∗
𝐸

𝐸𝑉
+ 𝑟𝑑 ∗

𝐷

𝐸𝑉
∗ (1 − 𝑡) 

Hvor 𝑟𝑎 = afkastkravet for aktiverne 

 𝑟𝑒 = ejernes afkastkrav 

 𝐸 = Egenkapital 

 𝐷 = Gæld 

 𝑟𝑑 = Kreditorernes afkastkrav 

 𝑇 = Selskabsskattesats 

For bestemmelse af kreditorernes afkastkrav, kan dette estimeres ved at beregne, hvor stor en andel 

selskabets finansielle omkostninger (jf. Resultatopgørelsen) udgør af selskabets netto finansielle 

forpligtelser (NFF). Alternativt kan kreditorernes afkastkrav bestemmes ved: 

𝑟𝑑 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑠 ∗ (1 − 𝑡) 

Hvor Rf = risikofri rente 

Rs = selskabsspecifikt risikotillæg  

Grunden til, at kreditorernes afkastkrav beregnes efter skat er, at finansielle omkostninger er 

skattefradrags berettiget i resultatopgørelsen, og selskabet opnår derved et skatteskjold ved betaling 

af finansielle renteomkostninger i forbindelse med optagelse af lån. Det kan have betydning for 

selskabets WACC, da kapitalstrukturen jf. Miller & Modigliani (1963) kan påvirke 

diskonteringsrenten. Dette skyldes som nævnt ovenfor, at selskabet opnår et skatteskjold ved 

finansiering gennem lån i stedet for egenkapital. Dette er dog ikke ensbetydende med, at låntagning 

skal udgøre mest muligt af selskabets finansiering, da der samtidig er større risiko for konkurs og 

likviditetsproblemer i forbindelse med at kunne betale sine ydelser. Hvis selskabet ikke er i stand til 
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at servicere sine forfaldne forpligtelser, vil selskabet være nødsaget til at gå i betalingsstandsning og 

begæres konkurs.  

Den anden komponent til bestemmelse af selskabets WACC er ejernes afkastkrav. Finansiel 

litteratur angiver, at estimering af ejernes afkastkrav bestemmes ved brug af Capital Asset Pricing 

Model (herefter CAPM), som kan estimeres ved: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Hvor  𝛽𝑒 = Systematisk risiko på egenkapital (gearet) 

Rm = Afkast på markedsporteføljen 

En grundantagelse for brug af CAPM er, at investorer med en veldiversificeret portefølje, kun vil 

betale for risiko, som ikke kan diversificeres væk, nemlig den systematiske risiko 𝛽. 

Beta angiver altså selskabets risikoprofil relativ til markedet. Såfremt et selskabs beta-værdi er >1, 

vil investorer med aktier i selskabet teoretisk opnå et højere afkast end markedet i tilfælde af 

økonomisk højkonjunktur, og vice versa hvis økonomien har en lavkonjunktur. 

Ifølge Petersen & Plenborg (2012) bør analytiker ved estimering af den risikofri rente, se på den 

tilsvarende statsobligation med samme løbetid som forecast perioden for target selskabet. I de fleste 

tilfælde er forecast perioden dog uendelig, og der henvises derfor til den 10-årige statsobligation 

som proxy for estimering af den risikofri rente, da denne statsobligation typisk opfattes som 

værende risikofri. Den faktiske estimering af renten vil ikke blive foretaget i dette afsnit, men 

henvises til kapitel 5, hvor benchmark værdiansættelsen ved brug af DCF-modellen udarbejdes. 

Dette gælder ligeledes for estimeringen af afkastet på markedsporteføljen. 

Når komponenterne for selskabets afkastkrav for dets aktiver (WACC) er estimeret, bruges denne 

rentesats til at tilbagediskontere selskabets fremtidige CF’s. Summen af kapitalværdierne vil være 

lig target selskabets markedsværdi, egen- og fremmedkapital inkluderet. 

Typisk vil det dog for investorer kun være relevant hvad markedsværdien er for selskabets 

egenkapital, da investorerne ønsker at overtage aktiebeholdningen og ikke selskabets gæld. 

Markedsværdien for egenkapitalen findes ved at fratrække nettorentebærende gæld fra Enterprise 

Value, derved er blot egenkapitalens markedsværdi tilbage. 
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3.1.1.4 Kritikpunkter af DCF-modellen 

I forbindelse med brug af ovenstående værdiansættelsesmodel, er der nogle kritikpunkter, man som 

analytiker kan vurdere, hvorvidt er valide eller repræsentative for at estimere værdien af et selskab. 

Som beskrevet i ovenstående, er det estimationer og ikke faktisk beregnede værdier. Årsagen til 

dette er, at flere af modellens komponenter har en mindre eller større grad af subjektivitet, når visse 

parametre skal bestemmes, herunder; budgetperioden, vækstraten, selskabets WACC etc. Denne 

subjektivitet er i overensstemmelse med det valgte paradigme for afhandlingen, som erkender at 

fuld objektivitet ikke kan realiseres, grundet disse menneskelige subjektive antagelser. 

Nogle af modellens komponenter er mere toneangivende, når kapitalværdierne skal beregnes. 

Marginale ændringer i vækstraten ved beregning af selskabets terminalværdi, har stor betydning for 

selskabets samlede værdi, da den jf. Gordon’s Growth Model beregner værdien af fremtidige cash 

flows i uendelighed. Med den store vægtning, som terminalværdien har for den samlede værdi, kan 

det have afgørende betydning for beregningen, hvis analytikeren/investoren har over- eller 

underestimeret den fremtidige vækstrate for selskabet. Partner hos CapIdea, Martin Jørgensen 

(2020), bekræfter ligeledes dette kritikpunkt. Han hævder, at modellen oftest værdiansætter for højt 

i forhold til selskabets faktiske værdi. Som nævnt tidligere, er pris ikke nødvendigvis lig værdi for 

købere og sælgere.  

For hver gang analytikeren estimerer et parameter, som skal indgå i modellen, vil der være risiko 

for, at den beregnede værdi ikke er sandfærdig. Man kan med fordel som analytiker opsætte flere 

scenarier for estimering af et selskabs værdi, og på den måde beregne et interval, hvori den sande 

værdi forhåbentlig er inkluderet. 

Ovenstående kritikpunkter skal ikke anses som udtømmende, men som nogle af de væsentligste 

faktorer, der kan give en forkert værdiansættelse i forhold til target selskabets sande værdi. 

Modellen anses dog til trods for kritikpunkterne, som værende den mest benyttede og teoretisk 

korrekte model for værdiansættelse af et selskab (Nørbjerg & Plenborg, 2009). 

3.1.2 Multipler 

Blandt relative værdiansættelsesmetoder, er multipel-værdiansættelsen (herefter multipler) en 

hyppigt brugt metode, jf. Knudsen et. al (2015). Som det påpeges i artiklen, antages det, at perfekte 

substitutter bør handles til samme værdi, derfor kan denne antagelse ligeledes henføres til 

værdiansættelse af selskaber vha. multipler. 

”Da værdien af et aktiv er en funktion af størrelsen, timingen og usikkerheden af forventede cash 
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flows, betyder det, at hvis to aktiver er identiske med hensyn til disse cash flow egenskaber, bør de 

handles til samme værdi” (Knudsen et. al, 2015). 

Ovenstående citat fra artiklen indikerer derfor, at såfremt investorer og rådgivere kan finde et 

aktiv/selskab, som har samme risikoprofil, størrelse og cashflow-profil som target selskabet, kan 

man værdiansætte aktivet vha. multiplerne fra peer virksomhederne. 

Udfordringen for brug af multipel-værdiansættelse er derfor at identificere peer selskaber som 

substitutter. Investorer og analytikere har tendens til at identificere selskaber inde for samme 

branche som target selskabet, da det antages, at selskaber i samme branche har samme 

markedsforhold og derved underlagt samme risici (Knudsen et. al, 2015). 

Som artiklen påpeger, er der dog en række udfordringer ved dette: 1) Virksomheder er ofte 

repræsenteret i flere brancher. 2) Virksomheder kan have forskellige produkter inde for samme 

branche, og 3) selvom to selskaber er opgivet til at være i samme branche, er det ikke givet, at 

selskaberne har samme forudsætninger for at tjene penge, styre risici eller vækste (Knudsen et. al, 

2015). 

Multipel værdiansættelsesmodellen i sin grundform, handler om at identificere sammenlignelige 

virksomheder, og bruge denne peer gruppes relative nøgletal (multipler), eksempelvis 
𝑃

𝐸
 til at 

estimere værdien af target selskabet. 

Under ovenstående antagelse om, at man har identificeret en sammenlignelig virksomhed, og at 

perfekte substitutter skal prisfastsættes ens, bruges den observerbare pris i markedet for peer 

virksomheden, og beregner multiplen ved at dividere med Earnings (E) for året. Hvis denne 

beregnes til eksempelvis 10, vil markedsværdien af egenkapitalen for analyseobjektet være 

Earnings x10. 

Alternativt kan Enterprise Value beregnes ved brug af multipelmodellen. I så fald skal man beregne 

en multipel på baggrund af et nøgletal, som tilfalder både ejerne og kreditorerne. Typisk bruges 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇
 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
. 

Multipelmetoden er populær, da den er hurtig at beregne og anvende til at estimere en given værdi 

for et target selskab (Knudsen et. al, 2015). Modellen benyttes ofte som et supplement til en 

kapitalværdibaseret model, eksempelvis DCF. Dette bekræftes ligeledes af flere af respondenterne 

ved afhandlingens foretaget interviews (Jens Knudsen, 2020).  
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3.1.2.1 Kritik af multipelmetoden 

Det åbenlyse kritikpunkt for modellen er, at der i praksis ikke findes to virksomheder, som er 

perfekt substituerende. Dette betyder, at beregningen af estimatet altid vil være fejlbehæftet i mere 

eller mindre grad. Modellen antager, at vi kan bruge multipelmetoden, da analyseobjektet er perfekt 

substitut med peer selskaberne, men det erkendes, at dette ikke kan gøre sig gældende i praksis. 

Artiklen af Knudsen et. al (2015) forsøger at udfordre antagelsen om, at selskaber som er i samme 

branche, er underlagt de samme markedsforhold, risici etc. Undersøgelsen forsøger derfor at 

inkludere ROE (return on equity) som parameter til udvælgelse af sammenlignelige selskaber. 

Forsøgene omfatter både værdiansættelse vha. multipler ved brug af hhv. P/E og K/IV multipler og 

bliver rangeret ved procentvis afvigelse fra observerbar pris. Forsøgene viste, at ROE og branche 

som udvælgelsesmetode af peers, skiftevis rangerer som den bedste metode for at minimere den 

procentuelle afvigelse, såfremt man bruger P/E-multiplen. 

Til gengæld viser nedenstående tabel 1 samtidig, at såfremt analytiker eller investor bruger K/IV-

multiplen til værdiansættelse, er ROE entydigt den bedste udvælgelsesmetode. Det tyder derfor på, 

at både valg af værdiansættelse multipel og udvælgelsesparameter kan have indflydelse på 

værdiansættelsen af target selskabet. 

Tabel 1: Procentuel afvigelse for P/E og K/IV værdiansættelser. Kilde: Knudsen et. al (2015).  
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Selvom der er indikatorer på, at der jf. Knudsen et. al (2015), er parametre såsom ROE og branche, 

der er entydigt bedre i tests end de øvrige parametre såsom størrelse (market cap.) og 

kvalitetsindeks, kan man ikke fitte én model til alle brancher eller multipel-værdiansættelser. Det 

leder tilbage til den ovenstående problemstilling om at finde perfekte substitutter, til det aktiv man 

forsøger at prisestimere. Analysen vil i mere eller mindre grad være fejlbehæftet, da der i praksis 

ikke findes perfekte substitutter, som ligner target selskabet.  

3.1.3 Leveraged buy-out (LBO) 

LBO-modellen er i sig selv ikke en værdiansættelsesmodel, der bruges til at beregne prisestimatet 

på et givet target selskab, men kan snarere anses som en investeringsstrategi for private equity 

investorer.  

LBO-strategien vil blive redegjort for i dette afsnit, da dette er den typiske strategi for den ene part 

af afhandlingens målgruppe, som bekræftes af Martin Jørgensen (2020). Ét af kriterierne for, at 

potentielle selskaber kan karakteriseres som target selskaber, som fonden ønsker at opkøbe er, at 

selskabet i forvejen ikke har en høj gældsandel af deres finansiering. 

Ved LBO-transaktioner vil en stor andel af finansieringen for opkøbet komme fra fremmedkapital. 

Selve gældsoptagelsen foretages inde i selskabet, og ikke hos fonden. Grunden til, at der ønskes 

større gældsandel er, at ved exit, er der eventuelt højere afkast for ejerne, hvis holding-perioden har 

været succesfuld, og ledelsen har været i stand til at optimere virksomheden. Størstedelen af 

gældsfinansieringen vil komme fra såkaldte ”senior lån” fra banken eller et syndikat af banker. Hvis 

nødvendigt, kan der også optages ”mezzanine lån”, som er lavere rangerende men dyrere ift. 

renteomkostninger. 

I perioden hvor fonden holder porteføljeselskabet, forpligter de hele virksomhedens FCFF til at 

servicere renteomkostninger og afdrag på gælden. Ved exit tidspunktet, hvor EV forhåbentlig vil 

være steget som projekteret, vil residualen til resterende gæld (egenkapital) ligeledes være steget. 

Således skaber fonden forrentning af selskabets egenkapital. Illustreret ved nedenstående figur 3: 
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Figur 3: Illustration af LBO-processen. Kilde: Morten Sørensen (2019). 

Modellen indgår i dette afsnit, da denne er relevant for målgruppen, som oftest bruger Leveraged 

Acquisitions for at maksimere afkastet ved exit. Ét af formålene for udviklingen af machine 

learning redskabet i senere afsnit vil være at estimere en pris, som et target selskab bør handles til i 

markedet under givne forudsætninger. Hvorvidt de professionelle investorer kan tilegne sig target 

selskabet til denne pris eller billigere, bør være genstand for yderligere analyse. Ligeledes vil 

implementeringen af machine learning heller ikke forventeligt kunne projektere fremtidige cash 

flows og derved potentialet for afkast ved brug af LBO-modellen. Det forventes, at denne 

projektering af fremtidige pengestrømme indeholder delvist subjektive forventninger til fremtiden. 

Denne afhandling vil ikke berøre dette emne.  

3.2 Værdiansættelse af virksomheder i praksis  

Dette afsnit ønsker at undersøge, hvordan målgruppen værdiansætter virksomheder i praksis. 

Litteraturen har givet en række metoder, modeller og redskaber, som teoretisk bør benyttes ved 

værdiansættelse af selskaber. Spørgsmålet er blot, hvorvidt dette benyttes af målgruppen i praksis. 

Afsnittet vil først undersøge litteraturen på området, hvor flere empiriske undersøgelser af praksis, 

er lavet gennem tiden. Efterfølgende vil der blive sat fokus på, hvordan større danske finansielle 

rådgivere og professionelle investorer værdiansætter. Litteraturen dækker over empiriske 

undersøgelser, som studerer den praktiske tilgang for værdiansættelse af både børsnoterede- og 

unoterede virksomheder. Litteraturstudiet er hovedsageligt lavet i en kronologisk rækkefølge, så 

udviklingen i fremgangsmåden blandt praktikerne kan ses. En samlet tabel over de empiriske 

undersøgelser fra litteraturstudiet er udarbejdet i bilag 3, hvor geografi, undersøgelsesgruppe, 

undersøgelsesresultater, data og undersøgelsesmetodik er gennemgået for hver undersøgelse. 

Delafsnittet afsluttes ved at analysere de nyeste empiriske undersøgelser, som kan besvare 
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spørgsmålet om, hvordan målgruppen værdiansætter virksomheder i praksis i dag. Til slut vil 

resultaterne fra interviews med et udsnit af målgruppen blive præsenteret og analyseret.  

3.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturen inden for undersøgelse af målgruppens metode, at værdiansætte virksomheder i praksis, 

er relativt ung. Dette er grundet det faktum, at størstedelen af modellerne og metoderne, som 

tidligere blev gennemgået, først er blevet udviklet i de seneste årtier. I forlængelse af den samlede 

tabel over empiriske undersøgelser fra litteraturstudiet i bilag 3, er studierne fra 1971-1999 ligeledes 

præsenteret. Afhandlingen har vurderet, at præsentationen af undersøgelserne fra denne periode, 

ikke er fundet tilstrækkeligt relevante at inddrage i selve afhandlingen for besvarelse af, hvordan 

målgruppen værdiansætter virksomheder på nuværende tidspunkt12.  

3.2.1.1 Værdiansættelse af børsnoterede virksomheder  

Den første empiriske undersøgelse, som afhandlingen undersøger efter årtusindskiftet, er Glaum & 

Friedrich (2006). Denne undersøgelse adspurgte en række finansielle analytikere med speciale i den 

europæiske telekommunikations industri og fandt, at der var sket et skift blandt praktikerne til mere 

at benytte DCF-modellen. Glaum & Friedrich (2006) beskriver i deres konklusioner, at 1990’ernes 

overvejende brug af multipler efter dotcom boblen, blev afløst af en tilgang med mere fokus på 

rentabilitet og cash flow orienterede værdiansættelsesmodeller.  

En hyppigt citeret undersøgelse om værdiansættelse på ”emerging markets” er lavet af Pereiro 

(2006). Pereiro (2006) undersøgte praksis for værdiansættelse blandt argentinske virksomheder, 

finansielle rådgivere, PE-fonde, banker og forsikringsselskaber. DCF-modellen blev blandt 89 pct. 

af respondenterne fra virksomhederne, brugt som det primære værdiansættelsesværktøj, mens 73 

pct. af de finansielle rådgivere og PE-fondene brugte DCF’en som den primære. Multipler blev 

benyttet oftere hos de finansielle rådgivere og PE-fondene, end hos virksomhederne. 

Gennemgående for især de finansielle rådgivere og PE-fondene var, at de benyttede cross-border 

korrektioner for multipler fra udviklede markeder. Her blev amerikanske sammenlignelige enheder 

hovedsageligt brugt som udgangspunkt. Det er dog vigtigt at pointere, at de finansielle rådgivere og 

PE-fondene udgør et mindre udsnit af de undersøgte virksomheder, hvorfor deres resultater mere 

skal bruges som en indikation.  

 
12 Der henvises til bilag 3 for yderligere indsigt i de tidligere undersøgelser.  
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Bancel & Mittoo (2014) har undersøgt 365 europæiske finansielle eksperters måde at værdiansætte 

virksomheder. Analysen fandt frem til, at næsten alle adspurgte respondenter brugte DCF-modellen 

sammen med en version af en relativ værdiansættelsesmetode. Mere end halvdelen af praktikerne 

brugte to eller tre forskellige modeller, når de skulle værdiansætte. De mest populære multipel-

metoder var henholdsvis EV/EBITDA og P/E ratios. Resultaterne afslørede endvidere, at der blandt 

praktikerne var forskellige tilgange til at estimere essentielle parametre til værdiansættelsen, som 

gav forskellige input til modellerne. Dette var elementer som gældsomkostninger, betakoefficienter, 

terminalværdi, markedsrisikopræmier og andre relevante input. Disse estimeres forskelligt og kan 

derfor skabe store variationer i praktikernes værdiansættelser. Disse forskelle forekommer ifølge 

Bancel & Mittoo (2014) som konsekvens af, at teorien ikke giver tilstrækkelig vejledning om, 

hvordan man estimerer disse parametre og efterlader dermed praktikerne til at lave deres egne 

antagelser og vurderinger.  

En anden nylig undersøgelse fra Pinto et al. (2019) viste, at hele 92,8 pct. af en population 

bestående af CFA-institut medlemmer, tilkendegav, at de benyttede markedsmultipler som deres 

værdiansættelsesmetode. Som næst og tredje mest benyttet var DCF med 78,8 pct. og Asset-based 

tilgangen med 61,4 pct.  

3.2.1.2 Værdiansættelse af unoterede virksomheder 

Det er kun en mindre del af litteraturen, som udelukkende fokuserer på værdiansættelse af 

unoterede virksomheder. Ganske få danske virksomheder kan dagligt få en markedsvurdering af 

deres værdi på børsen. Holm et al. (2005) anslog på daværende tidspunkt, at 0,2 pct.13 af de danske 

virksomheder havde denne mulighed. Opdaterede tal vil anslå, at dette tal er faldet yderligere, da 

antallet af danske børsnoterede selskaber er faldet til 147, og at det samlede antal aktie- og 

anpartsselskaber er steget markant (BiQ, 2020). Plenborg et al. (2006) vurderer, at den manglende 

aktiemarkedsdata fra disse unoterede selskaber, giver anledning til en række særlige 

problemstillinger. Først og fremmest synes det største problem at være den manglende information, 

som mange af de gængse værdiansættelsesmodeller kræver. Holm et al. (2005) vurderer, at den 

manglende information giver usikkerhed i forbindelse med estimering af virksomhedernes 

kapitalomkostninger og den manglende kursdata gør det svært at estimere risikomålet; beta, 

pålideligt. Da afhandlingen i sidste ende ønsker at benytte det udviklede machine learning redskab 

til at vurdere unoterede virksomheder, er det fundet relevant at belyse litteraturen på området, samt 

 
13 206 børsnoterede virksomheder, mod 100.000 aktie- og anpartsselskaber.  



 

 

Side 36 af 143 
 

inkludere en række empiriske undersøgelser, som kaster lys på, hvordan finansielle rådgivere og 

professionelle investorer værdiansætter disse virksomheder.  

Vydržel & Soukupová (2012) har undersøgt håndteringen af de unoterede virksomheder. 

Undersøgelsen byggede på, hvordan praktikere i form af PE-fonde og finansielle rådgivere 

værdiansatte unoterede virksomheder i Tjekkiet. Resultaterne indikerede, at multipler og DCF-

modellen var de mest anvendte blandt respondenterne. De mest populære multipler var i denne 

undersøgelse henholdsvis EV/EBITDA, EV/sales og EV/EBIT. Med hensyn til estimering af 

kapitalomkostninger, var CAPM og IRR de mest anvendte blandt praktikerne.  

En række empiriske undersøgelser om værdiansættelsen af unoterede virksomheder, er ligeledes 

lavet i Danmark. Holm et al. (2005) forsøgte at give svar på nogle af de spørgsmål, som typisk 

opstår i forbindelse med værdiansættelse af unoterede virksomheder. Undersøgelsen tog 

udgangspunkt i 22 interviews med finansielle rådgivere og professionelle investorer. Undersøgelsen 

viste først og fremmest, at DCF-modellen var den mest anvendte værdiansættelsesmodel, hvorfor 

artiklen blev afgrænset til at fokusere på denne. Indledende opstillede Holm et al. (2005) en række 

særlige problemstillinger ved at anvende DCF-modellen på unoterede virksomheder. Specifikt 

undersøgte studiet problemstillinger indenfor budgettering, estimering af kapitalomkostninger og 

særlige justeringer i forbindelse med unoterede virksomheder. Med hensyn til budgetteringen, var 

det generelt respondenternes holdning, at budgetperiodens længde primært afhang af den specifikke 

værdiansættelse, hvilket ifølge Holm et al. (2005) er i overensstemmelse med teorien. Til estimering 

af terminalværdien, foretrak praktikerne Gordons vækstmodel. CAPM viste sig at være den 

foretrukne model for estimering af egenkapitalomkostningerne blandt størstedelen af 

respondenterne. Til at estimere fremmedkapitalomkostningerne, foretrak praktikerne at benytte den 

effektive lånerente. En stor del af populationen brugte en target kapitalstruktur til estimering af 

vægtene i WACC’en og konstant kapitalstruktur i budgetperioden. Værd at bemærke var ligeledes, 

at finansielle rådgivere og professionelle investorer, ofte lavede en række justeringer i 

værdisætningen, som eksempelvis justeringer for illikviditet, for usystematisk risiko og 

aktieoptionsordninger. Resultaterne fra undersøgelsen viste, at praktikernes fremgangsmåde langt 

hen ad vejen vat i tråd med de teoretiske anbefalinger, dog med undtagelse af nogle skattetekniske 

forhold, som Holm et al. (2005) sætter spørgsmålstegn ved.  

Plenborg et al. (2006) har ligeledes lavet en empirisk undersøgelse, hvor 95 pct. af det samlede 

antal danske finansielle rådgivere og PE-fonde deltog. Analysen fokuserer på værdiansættelse af 
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unoterede virksomheder, og lagde som Holm et al. (2005) især vægt på den tekniske side af 

værdiansættelsesmodeller. Fokus var eksempelvis på estimering af kapitalomkostninger, cash flow, 

budgetperiodens længde, terminalværdi, ejerafkastkrav og kontrolpræmier. Undersøgelsen 

konkluderede, at ca. 90 pct. af de adspurgte benyttede DCF-modellen, mens den næstmest brugte 

var EVA-modellen med ca. 20 pct. Resultaterne tegnede et billede af, at mange af de teoretiske 

anbefalinger blev fulgt af praktikerne. Det skal dog siges, at undersøgelsen også viste, at 

praktikerne på nogle punkter foretog sig nogle antagelser, som er i modstrid med de teoretiske 

anbefalinger. Dette var eksempelvis tilfældet ved brugen af betaværdier fra sammenlignelige 

virksomheder, hvor mange af respondenterne brugte Miller & Modiglianis (1963) betarelation frem 

for Harris og Pringles (1985) betarelation. Sidstnævnte bør dog ifølge Plenborg et al. (2006) 

benyttes, hvis den underliggende budgetantagelse er et konstant forhold mellem gæld og 

egenkapital. Endvidere fraveg praktikerne fra litteraturen ved brugen af multipler til estimering af 

terminalværdien, og at mange af respondenterne brugte kortere budgetperioder end anbefalet. Hvor 

sidstnævnte eksempelvis vil føre til en betydelig undervurdering af virksomhedens værdi.  

3.2.1.3 Interviews med repræsentanter fra målgruppen 

Afhandlingen ønsker at få et opdateret indblik i målgruppens tilgang til værdiansættelse af 

unoterede virksomheder. Af den årsag er det, som tidligere nævnt, valgt at foretage fire interviews14 

med repræsentanter fra målgruppen i Danmark. Ved disse interviews er det ikke hensigten at lave 

en opdateret undersøgelse af praktikernes tilgang, hvilket ville kræve en langt større population. 

Hensigten er derimod at få et opdateret indblik, som giver en indikation på, hvorvidt 

undersøgelsesresultaterne fra især de danske empiriske undersøgelser stadig er gældende. 

Afhandlingen er bevidst om, at man ikke kan konkludere på konkrete tendenser, da 

stikprøvestørrelsen ikke tilstrækkelig. Alle respondenterne besidder stillinger på forskellige 

niveauer i henholdsvis Capidea, IK Investment Partners, EY og FIH Partners. De fire 

repræsentanter blev interviewet separat med en semistruktureret form og adspurgt de samme 

spørgsmål, som kan ses i interviewguiden i bilag 2. 

Det første interview blev foretaget med partner i Capidea, Martin Jørgensen. Capidea er et 

danskbaseret PE-selskab, som hovedsageligt investerer i service- og produktionsvirksomheder. 

Martin Jørgensen (2020) fortæller, at de bruger i omegnen af 24 timer på indledende 

værdiansættelse og screening af en given investeringscase. Han fortalte, at de oftest bruger 

multipler og LBO-modellen til screeningen, og muligvis DCF-modellen, hvis det findes 

 
14 Alle interviews er vedlagt afhandlingen som lydfiler.  
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nødvendigt. Martin Jørgensen (2020) kritiserer DCF-modellen for til tider at være misvisende og 

give et højt estimat, grundet overvurdering i terminalværdien. Han fortæller ligeledes, at Capidea 

bruger mange ressourcer på at vurdere ikke-finansielle faktorer, såsom ledelsens evner og 

sammensætning, når de skal vurdere en investeringscase. Hos Capidea bruger de på nuværende 

tidspunkt ikke nyteknologiske redskaber i deres værdiansættelsesproces, og Martin Jørgensen 

(2020) vurderer ikke, at machine learning automatisering vil kunne erstatte den nuværende proces. 

Endvidere ser han dog ikke nogen begrænsninger ved at implementere det som en second-opinion, 

så længe data er validt og tilstrækkeligt.  

Andet interview blev foretaget med associate, Jens Knudsen, fra IK Investment Partners. 

Virksomheden er et stort europæisk PE-selskab, som investerer i virksomheder i store dele af 

Europa og samlet har rejst ca. 13 mia. euro over ti fonde (IK Invest, 2020). Jens Knudsen (2020) 

sidder i den danske afdeling, hvor de udelukkende gør brug af ”old school” modeller til 

værdiansættelse af unoterede virksomheder. Hos IK bruger de aldrig DCF-modellen, men oftest 

LBO-modellen som deres primære værdiansættelsesværktøj. Dertil benytter de ofte multipler som 

supplement til den pågældende LBO. Jens Knudsen (2020) fortæller, at det hovedsageligt er de 

yngre ansatte i teamet, som bruger en del ressourcer på den indledende værdiansættelse- og 

screeningproces af en investeringscase. Han nævner endvidere, at de af og til også betaler eksterne 

finansielle rådgivere, såsom EY og Deloitte, for at udarbejde en omfattende værdiansættelse. Jens 

Knudsen (2020) tror godt, at nyteknologiske redskaber, som machine learning, ville kunne bruges 

som en second-opinion i værdiansættelsesprocessen. Han hævder dog, at han ikke tror at et sådant 

redskab vil kunne give et meget nøjagtigt værdiestimat, da køb og salg af virksomheder er en 

”studehandel” med mange facetter, som påvirkes af finansielle og ikke-finansielle parametre.   

Tredje interview var med analytiker, Claus Jørgensen fra FIH Partners15. Hos FIH Partners 

beskæftiger de sig med alt fra opkøb og salg af virksomheder, til rådgivning omkring take-over 

defence eller IPO-rådgivning. Claus Jørgensen (2020) fortæller i interviewet, at de værdiansætter 

relativt ”efter bogen”, hvor de forsøger at triangulere sig til en værdi ved anvendelse af flere 

forskellige værdiansættelsesmodeller. Hos FIH Partners anvender de både DCF-modellen, LBO-

modellen og multipler, hvor LBO’en typisk har mere fokus ved en PE-case, mens DCF’en har mere 

fokus ved en strategisk case. Af multipler benytter de oftest EV/EBITDA og EV/EBIT, når denne 

metode bruges til værdiestimering. Det er oftest analytikerne og associates, som bruger relativt 

mange ressourcer på at udarbejde disse værdiansættelser. Dette ressourceforbrug kommer dog an på 

 
15 Interviewet kan læses i bilag 4.  
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den givne case og den tilgængelige informationsmængde. Claus Jørgensen (2020) vurderer, at den 

umiddelbare begrænsning ved at implementere et machine learning redskab i processen er, at 

værdiansættelse ikke er en objektiv videnskab, hvor der er ét korrekt svar på et selskabs værdi. Han 

bruger eksemplet med, at en sko-teknologi virksomhed højst sandsynligt er mere værd for Nike end 

den er for Mærsk, selvom de har tilnærmelsesvis lignende cash flows. Dette er elementer, som 

sætter nogle begrænsninger for, hvor meget machine learning og andre nyteknologiske redskaber 

kan benyttes i denne sammenhæng.  

Det sidste interview var med executive director, Thomas Rønn, fra EY’s Coporate Finance afdeling. 

Denne afdeling er en af de større professionelle rådgivere, som kan bistå købere eller sælgere i hele 

processen af en virksomhedshandel. Thomas Rønn (2020) fortæller, at tilgangen til værdiansættelse 

af unoterede virksomheder hos EY er forskellig alt efter den givne virksomheds branche, stadie i 

livscyklussen etc. Hans tommelfingerregel når han skal lave en hurtig værdiestimering er at åbne 

regnskabet og beregne den investeret kapital, da dette giver en fin proxy og indikation på værdien. I 

EY’s CF-afdeling gøres der oftest brug af de gængse modeller, hvor DCF-modellen mere eller 

mindre hver gang benyttes på en case. Givet at den givne virksomhed befinder sig i en branche, 

hvor mange tidligere transaktioner har fundet sted, så lægges der ligeledes vægt på 

multipelmetoden. LBO-modellen benyttes, hvis det er en PE-case, hvilket det ofte også er. Thomas 

Rønn (2020) fortæller, at de unge i afdelingen bruger relativt meget tid på at udforme disse 

værdiansættelser, men det kommer an på den tilgængelige information. Han fortæller, at et machine 

learning redskab, som kan give et brugbart værdiestimat på unoterede virksomheder, vil være rigtig 

interessant for dem. Dette er tilfældet, da det vil kunne løfte den equity story, som bruges når en 

virksomhed skal sælges. Dertil kan det være et godt redskab til at differentiere sig fra 

konkurrenterne, når et mandat skal vindes. Validiteten af data og inkorporationen af ikke-finansielle 

parametre er de umiddelbare begrænsninger, som Thomas Rønn (2020) ser ved udviklingen af en 

machine learning model.  

3.2.2 Delkonklusion på litteraturstudiet og interviews med repræsentanter fra målgruppen 

Nedenfor er lavet to opsummerende illustrationer, som viser hovedkonklusionerne fra 

litteraturstudierne. Figur 4 viser litteraturen, hvor fokus i de empiriske undersøgelser hovedsageligt 

har været på værdiansættelsen af børsnoterede virksomheder.  
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Figur 4 fortsætter i nedenstående illustration, hvor litteraturen med fokus på undersøgelser om, 

hvordan praktikerne værdiansætter unoterede virksomheder.  

Figur 4: Illustration af de empiriske undersøgelser fra litteraturstudiet. Kilde: Egen tilvirkning.  
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Konkluderende for hele litteraturstudiet kan man hævde, at størstedelen af målgruppen i dag, 

værdiansætter både noterede og unoterede virksomheder ved hovedsageligt at benytte sig af DCF-

modellen. Dertil viser resultaterne fra nogle af undersøgelserne, at både multipler og andre 

kapitalværdibaserede modeller benyttes, men gennemgående for de seneste undersøgelser er, at 

DCF-modellen er i hovedsædet.  

Det samme gjorde sig mere eller mindre gældende for de interviewede respondenter fra 

målgruppen. De to professionelle rådgivere fra FIH Partners og EY, brugte hovedsageligt DCF-

modellen som værdiansættelsesmodel med multipelmetoden som supplement. Dog benyttede de 

begge LBO-modellen ved PE-cases. De to aktører fra PE-virksomhederne Capidea og IK 

Investment Partners gav udtryk for, at de oftest gør brug af LBO-modellen, mens multipelmetoden 

og DCF-modellen bruges ved mere omfattende værdiestimering. Fælles for respondenterne er, at de 

ser muligheder i at bruge et machine learning redskab som en second-opinion i 

værdiansættelsesprocessen. Validiteten i det brugte data og inkorporationen af ikke-finansielle 

parametre i modellen, var nogle af de umiddelbare begrænsninger, som respondenterne nævnte.  
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3.3 Machine Learning i anvendt praksis 

Dette afsnit har til formål at besvare afhandlingens problemstilling vedrørende brugen af machine 

learning i andre brancher, og belyse hvorledes der er mulighed for at anvende lignende teknologi til 

at værdiansætte virksomheder. 

Afsnittet ønsker at undersøge, hvorvidt allerede tilgængelige metoder på sigt kan implementeres hos 

målgruppen. Såfremt machine learning allerede er indlemmet ved værdiestimering i andre brancher, 

hvorledes kan disse metoder så effektivt overføres til branchen for investorer og professionelle 

rådgivere. Afsnittet har ligeledes til formål at diskutere fordele/ulemper samt hvilke restriktioner 

dette redskab på nuværende tidspunkt har i andre brancher. 

Machine learning er allerede implementeret og anvendes i mange brancher, hvor det har 

effektiviseret og optimeret processer, som tidligere var ressourcekrævende (Mikkel Jordahn, 2020). 

For yderligere beskrivelse af machine learning og dets funktionalitet, henvises der til kapitel 6. 

Med udgangspunkt i de professionelle PE-investorer, er det først og fremmest vigtigt at 

porteføljevirksomhederne er rentable ved exit. Samtidig ønsker investorerne at maksimere deres 

profit fra salg ved at købe de virksomheder, hvor de anser det største potentiale for profit. Med 

andre ord, behøver porteføljeselskabet hverken at være billigt eller højt værdiestimeret, men snarere 

underprissat i forhold til den pris fonden og dennes investorer kan forvente at sælge selskabet for 

ved exit, eller likvidation af fonden. Estimering af markedsværdi er derfor en nøglefaktor for 

fondens investorer, da de skal have undersøgt, hvilke selskaber der er prisestimeret ”forkert”, og der 

er mulighed for senere profit ved exit (Martin Jørgensen, 2020).  

For de finansielle rådgivere, vil implementeringen af redskabet ligeledes kunne afhjælpe og 

effektivisere processen for værdiansættelse af unoterede virksomheder. En proces som kan være 

tids- og ressourcekrævende, som bekræftet af både Claus Jørgensen (2020) og Martin Jørgensen 

(2020). 

Som pointeret i interviewet af Mikkel Jordahn (2020), blev det klargjort, at det ikke skal ses som et 

mål i sig selv at gøre brug af de mest avancerede modeller tilgængeligt. Der kom herefter et 

eksempel på, hvordan machine learnings redskaber bruges i revisionsbranchen, hvor disse processer 

ligeledes skal være gennemskuelige for kunden af den ydelse, som der foretages. Machine learning 

er et ”paraply” begreb, som dækker over flere niveauer af modeller. Typisk vil brug af 

simplificerede modeller være bedre, såfremt anvendelsen og datagrundlaget er tilstrækkelig og 

formålet med undersøgelsen er identificeret. Med andre ord, så snart målet med undersøgelsen er 
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identificeret, vil det være ideelt at finde den mest simplificerede model, som kan afdække denne 

problemstilling, og ikke nødvendigvis brug af mere komplicerede modeller, hvor 

gennemsigtigheden for modellen vanskeliggøres (Mikkel Jordahn, 2020). 

Denne afhandling forsøger at inkorporere automatiske processer vha. machine learning algoritmer 

til at beregne estimater for en given unoteret virksomhed. Denne teknologi er delvist allerede 

implementeret i andre brancher, herunder ejendomsbranchen, revisionsbranchen og bankindustrien. 

3.3.1 Machine Learning i ejendomsbranchen 

Jf. bogen ”Modern Methods of Valuation” (Shapiro, 2019), er der allerede implementeret såkaldt 

Automation Valuation Models (AVM). Ved brug af kontinuert lærende algoritmer, kan AVM 

angive et prisoverslag på en ejendom. Dette gøres i praksis ved, at algoritmen bliver fodret med data 

fra realmarkedet, og kender herefter mønstre mellem faktorer som; boligareal, energimærke, 

grundareal, postnummer, bebyggelsesår etc. Disse parametre indgår i en regressions algoritme for at 

kunne angive et prisestimat på en ejendom. 

Det anerkendes dog i bogen (Shapiro, 2019), at der i mere eller mindre grad er subjektivitet 

inkorporeret i prisoverslaget, når ejendomsmæglere skal estimere denne. Eksempelvis kan det være 

sværere at inkludere i ovenstående algoritme, hvor meget værdiforringelse der vil være som følge af 

at være placeret tæt på en trafikeret vej. Ligeledes vil det også være vanskeligt at inkludere 

personlige præferencer for ejendommen fra køber såsom design, formålet med ejendommen 

(arbejdsrelateret eller residens), eller hvor meget merværdi køber specifikt tillægger, at en ejendom 

er tæt placeret på vand. 

Bogen konkluderer, at ved brug af AVM og generelt markedsbaseret/komparative værdiansættelser 

af ejendomme, er tilgængeligheden af data afgørende. Desto flere markedshandler, der har været af 

sammenlignelige ejendomme, desto bedre vil AVM metoden være trænet til at kunne prisestimere 

en ejendom. Det samme formodes at gøre sig gældende for denne afhandling. Jo mere data 

tilgængelige i markedet, desto bedre formodes det, at algoritmen vil være i stand til at 

værdiestimere unoterede virksomheder, og derved minimere diskrepansen for den faktiske værdi. 

Dette vil blive uddybet i senere kapitler16.  

 
16 Diskuters yderligere i kapitel 4, 6 & 7. 
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3.3.2 Anvendelse af machine learning i revisionsbranchen 

Baseret på interviewet med Mikkel Jordahn (2020), finder automatiserede processer vha. machine 

learning allerede sted i revisionsbranchen. Nordic Analytics & Data Delivery afdelingen i EY, har 

været medudviklere af et redskab, som er implementeret i revisionsafdelingen. Dette redskab 

anvendes til at verificere bogføringen af udstedte fakturaer fra kunden, og sikrer sig, at disse er 

bogført i korrekt regnskabsår. Tidligere har denne proces været foretaget manuelt af revisorerne. 

Det nye redskab tillader dog nu, at revisorerne kan uploade disse fakturaer i deres applikation, 

hvorved redskabet vha. genkendelsesteknikker, kan foretage en analyse af, hvorvidt disse er 

posteret rigtigt ved revision af årsregnskabet. Det har til Mikkel Jordahns (2020) bekendtskab 

frigjort en masse timers ressourcer for revisorerne, ikke at skulle foretage disse stikprøver manuelt, 

men nu kan automatisere processen. 

3.3.3 Machine Learning i investeringsbranchen 

Der forskes allerede på nuværende tidspunkt i at implementere machine learning for prædiktion af 

børsnoterede aktiers fremtidige stigning/fald. I artiklen ”Machine Learning Techniques for Stock 

Prediction” (Shah, 2007), forsøges der at introducere machine learning til at prædiktere retningen 

for prisen af en aktie før det sker. Dette afprøves ved at introducere underkategorierne af machine 

learning; Support Vector Machines (SVM), lineær regression og Decision Stumps.  

Denne afhandling vil dog ikke uddybe den tekniske og matematiske baggrund for SVM og Decision 

Stumps, da dette ikke findes af relevans. Det forventes at læseren er bekendt med begrebet lineær 

regression og anvendelsen heraf.  

Med introduktionen af ovenstående teknikker, forsøger artiklen at gøre op med Random Walk 

Hypotesen, som også er redegjort for i senere delafsnit17. Shah (2007), mener, at med tilstrækkelige 

datapunkter og specificering af indikator parameter, kan investorer se retningen for aktieprisen, 

hvad end det er op eller ned. Formålet med denne artikel (Shah, 2007), er derfor ikke at estimere en 

sand værdi for aktien, men give investorer muligheder for at udnytte information, som ikke er 

indregnet i aktieprisen. Som indikator for aktiens fremtidige pris, fremhæver artiklen Exponential 

Moving Average (EMA) til at være bedst egnet til at prædiktere, hvorvidt den fremtidige aktiepris 

stiger eller falder. EMA udvælges til artiklens forsøg, da denne model vægter de seneste dages 

aktieændring højere end dage tidligere i tidsserien (Shah, 2007).  

 
17 Se kapitel 3.4 Aktiemarkeds værdisætning af virksomheder. 
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Resultatet for forsøget viste, at lineær regression havde det mindste mean squared error (MSE), som 

kan anses som mål for nøjagtigheden af den fittede models prædiktion. Dog konkluderes det, at 

teknikken SVM resulterede i det bedste resultat, når testdata blev afprøvet på modellen. SVM 

bruges til at klassificere observationer, i det her tilfælde som indikator på stigende eller faldende 

aktiepris, på baggrund af træningsdata, som modellen har ”lært” at genkende. Dog bruges SVM kun 

til at klassificere nye observationer i to kategorier, altså et binært forhold, og metoden anses derfor 

ikke som værende bedst egnet til denne afhandling, hvor det forsøges at estimere værdien af 

unoteret virksomheder og ikke klassificering af disse. 

For reference til denne afhandling, vil forsøget undersøge muligheden for at lære modellen at 

angive værdiestimater for nye observationer, på baggrund af træningsdatapunkter. Denne 

afhandling vil ikke gøre brug af SVM, da dette blot giver mulighed for at klassificere nye 

observationer i én eller to kategorier (Techopedia, 2020). Med andre ord, kan denne teknik ikke 

bruges til at estimere faktiske værdier. Det kan andre versioner af regression til gengæld, hvilket 

denne afhandling også vil forsøge. Ved regression estimeres koefficienter for alle inputparametre, 

som har signifikant indflydelse på modellens output for en given observation. Til sammenligning 

med ovenstående artikel af Shah (2007), vil parametrene ikke være; dato, åbnings-, høj-, lav-, 

lukkekurs. I stedet vil denne afhandling analysere på parametre, som er opgivet i selskabernes 

årsrapporter; nettoomsætning, EBIT, ROIC osv18. 

Machine learning redskabet i denne afhandling vil trænes og fittes til træningsdata, hvori den skal 

genkende mønstre fra selskabets markedskapitalisering og inputs fra det specifikke selskabs 

regnskab.  

Ovenstående delafsnit bygger på samme antagelse om, at perfekt substituerende aktiver bør 

prisfastsættes ens, som det er beskrevet i tidligere teoriafsnit vedr. værdiansættelse vha. multipler. 

Såfremt der ligger nok data tilgængeligt fra sammenlignelige selskaber, vil denne afhandling 

forsøge at implementere en delvist automatiseret proces for værdiestimering af en given unoteret 

virksomhed. 

3.3.4 Machine learning anvendelse bankindustrien 

En anden reference, som interviewet (Mikkel Jordahn, 2020) gav indsigt i, er især bankernes brug af 

machine learning redskaber til genkendelse af ”fraudulent transactions”, hvilket er transaktioner, 

 
18 Se afsnit 4.3 Valg af parametre. 
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som i individuelle tilfælde ikke vil vække opsigt. Redskabet kan dog genkende, hvis flere 

transaktioner har lignende karakteristika, og kan derved gøre brugeren af redskabet opmærksom på, 

at en række af transaktioner kan være mistænkelige for bedrageri.  

Foruden det belyste brug af machine learning til genkendelse af ”fraudulent transactions”, anvendes 

machine learning også til anbefalinger for kunderne hos banken, Nordea. 

Nordea har udviklet ”Hawk O-metret”, som er et genkendelsesredskab, baseret på Artificial 

Intelligence (AI). Redskabets formål er at forudsige de monetariske udviklinger fra centralbankerne. 

Den kunstige intelligens udnytter centralbankernes kommunikation, hvori den genkender specifikke 

ord og deres betydning for renteudviklingen. Centralbankernes kommunikation bliver herefter 

sammenlignet med historiske udsving i renteniveauet, og hvorledes kommunikationen op til denne 

ændring har været udtrykt (Nordea, 2019). 

På baggrund af genkendelsessystemet og sammenligningen med tidligere renteændringer, kan AI 

redskabet fra Nordea prædiktere udviklingen for renteniveauet i kommende perioder. Resultatet fra 

Hawk O-metret udgives herefter til Nordeas kunder og andre investorer, som ved denne information 

potentielt vil ændre deres porteføljesammensætning, for at imødekomme de estimerede 

renteændringer (Nordea, 2019). 

Samme artikel fra Nordea (2019) fremhæver dog også, at redskabet ikke kan garantere de 

prædikterede resultater fra undersøgelserne, men redskabet har historisk vist sig pålideligt med 75% 

succesrate i sin prædiktion af renteændringer. Brugen af AI har inspireret denne afhandling til at 

udvikle og teste mere komplekse modeller af machine learning, såsom Neural Networks19, for at 

være i stand til at finde ikke-lineære forhold i datasættet. 

3.3.5 Delkonklusion for machine learning i anvendelse 

Afsnittet ovenfor kan konkludere, at machine learning som hjælperedskab allerede er at finde i 

andre brancher, både revisions- såvel som ejendomsbranchen og banksektoren. I ejendomsbranchen 

blev det anerkendt, at redskabet kan assistere i processen for værdiestimering af tilnærmelsesvis 

homogene aktiver. Graden af subjektivitet og menneskelige kundskaber indenfor 

ejendomsvurdering, kan på nuværende tidspunkt, ikke fuldt indarbejdes i redskabet, hvorfor den 

stadig er bedst egnet til tilnærmelsesvis homogene aktiver. Implementeringen har vist sig brugbar i 

ejendomsbranchen ved prisfastsættelse af homogene ejendomme. 

 
19 Introduceres i kapitel 6. 
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Den anskuede praksis i ejendomsbranchen er i overensstemmelse med finansiel teori af Plenborg et. 

al (2015), som påpeger, at perfekt substituerende aktiver skal handles til samme pris. Samme teori 

vil derfor tilstræbes i senere kapitel af denne afhandling, hvori det diskuteres, hvilken industri og 

dennes virksomheder, som vil indgå i udarbejdelsen af modellen20.  

I revisionsbranchen har machine learning ligeledes vundet indtog og automatiseret nogle af de 

tidligere manuelle processer, såsom stikprøver af bogførte fakturaer. Hos EY, var processen 

tidligere foretaget af revisorer og derfor ressourcekrævende. Dette har introduktionen af redskabet 

afhjulpet og effektiviseret. Såfremt afhandlingens udviklede redskab på sige kan virke efter 

hensigten, viser denne erfaring fra revisionsbranchen, at implementeringen af machine learning 

redskaber kan frigøre ressourcer og have effektiviserende effekt.  

På nuværende tidspunkt, er det forsøgt at implementere machine learning redskabet i 

investeringsbranchen, som skal hjælpe investorer til at prædiktere retningen for aktieudviklingen. Jf. 

Vatsal Shah (2007), blev flere versioner afprøvet for at se, hvilken version af machine learning, der 

bedst kunne prædiktere udviklingen. Lineær regression viste sig at have den bedste forklaringsgrad, 

men SVM havde afslutningsvis bedre resultater ved nye observationer. Afhandlingen erkender dog, 

at artiklen blev publiceret i 2007, hvorfor det formodes, at udviklingen og mulighederne for 

machine learning til prædiktering af aktiepriser er ændret. Artiklen af Vatsal Shah (2007) blev dog 

fundet mest relevant for at give indsigt i brugen af machine learning i investeringsbranchen for 

afhandlingens målgruppe. Som Vatsal Shah (2007) erfarede, er introduktionen af flere modeller 

nødvendig for at vurdere, hvilken model, der bedst afdækker undersøgelsens formål. Denne erfaring 

bruger afhandlingen i kapitel 6, hvor fire forskellige versioner af machine learning modeller 

afprøves på afhandlingens datasæt, hvorefter den bedst egnet model udvælges.  

I bankindustrien er ”dybere” versioner af machine learning allerede i brug. Her benyttes AI og 

genkendelsesredskaber, som egenhændigt kan danne mønstre i data og eksempelvis identificere 

transaktioner, som potentielt kan være mistænkelige. 

Nordea har udviklet Hawk O-metret, som kan prædiktere renteudviklingen, på baggrund af 

kommunikationen fra centralbankerne. Nordea kan derved tilbyde deres kunder indsigt i den 

formodede renteudvikling, som genkendelsesredskabet kan opfange. Nordeas brug af AI har 

 
20 Se kapitel 4.2, Valg af undersøgelsesgruppe. 
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inspireret denne afhandling til at udvikle og teste mere komplekse modeller af machine learning, 

såsom Neural Networks.  

Dette afsnit havde til formål at identificere den nuværende brug af machine learning i andre 

brancher, blandt andet ejendomsbranchen, investeringsbranchen og bankindustrien, og kan deraf 

konkludere, at machine learning allerede har vundet indtog i nogle af ovenstående brancher, samt 

har potentiale ved værdiestimering af tilnærmelsesvis homogene aktiver. 

3.4 Aktiemarkeds værdisætning af virksomheder 

En af hovedantagelserne for, at afhandlingens machine learning redskab kan benyttes og valideres 

er, at aktiemarkedet værdiansætter børsnoterede virksomheder korrekt. Redskabet er udviklet ved 

brug af data fra børsnoterede virksomheder, og deres tilhørende markedskapitalisering. Denne 

antagelse er derfor yderst relevant at analysere og diskutere. I dette afsnit præsenteres det teoretiske 

fundament, som denne antagelse bygger på. Det har til formål at give et overblik over de relevante 

teorier og gennemgå litteraturen på området, så afhandlingen kan analysere og diskutere, hvorvidt 

denne antagelse kan benyttes. Først vil der blive kastet lys på, hvordan aktiemarkedet værdiansætter 

virksomheder, hvorefter teorierne bag markedseffektiviteten vil blive præsenteret, kritiseret og 

diskuteret. 

3.4.1 Markedskapitalisering 

Som tidligere beskrevet, findes der mange forskellige måder at værdiansætte virksomheder. 

Aktiemarkedet giver et bud på børsnoterede virksomheders værdi, ved beregningen af 

markedskapitaliseringen. Metoden er umiddelbart simpel, og baserer sig på den givne virksomheds 

aktiepris og antallet af udestående aktier (Brealey, Myers og Allen, 2014).  

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑝 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ∗ 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠  

Hos en lang række akademikere og praktikere, er der forskellige overbevisninger om, hvorvidt dette 

værdiestimat er et retvisende billede af, hvad en børsnoteret virksomhed er værd. Tilhængere af 

Fama’s (1970) efficiente markedshypotese, vil hævde, at estimatet i markeder med forholdsvis 

stærk markedsefficiens vil være retvisende. Kritikere vil derimod argumentere for, at 

værdiansættelse af virksomheder er mere kompleks, og at man eksempelvis bør benytte en række af 

de tidligere beskrevet modeller og metoder. 
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3.4.2 Markedseffektivitet  

I det følgende, vil markedseffektivitet blive præsenteret med udgangspunkt i teorierne random walk 

hypotesen og den effektive markedshypotese. Begrebet markedsefficiens blev præsenteret af Fama 

(1970) og refererer til, i hvor høj grad børsnoterede virksomheders aktiepriser afspejler alle 

tilgængelige og relevante informationer om den faktiske værdi af de underliggende aktiver, og om 

disse informationer er indregnet i aktieprisen (Brealey, Myers og Allen, 2014).  

3.4.2.1 Random walk hypotesen  

Hypotesen blev introduceret af den franske matematiker Louis Bachelier (1900), og var den første 

teori omhandlede markedsefficiens. Random walk hypotesen hævder, at aktiepriser udvikler sig 

som en ”random walk”, hvor prisændringerne er tilfældige, uafhængige og tilnærmelsesvis følger en 

tilfældig variation (Brealey, Myers og Allen, 2014). Adskillelige akademikere, såsom Kendall 

(1953) og Malkien (1973) har beskæftiget sig med hypotesen. Den britiske statistiker Maurice 

Kendall (1953) havde i sin undersøgelse af aktiemarked forventet at finde regelmæssige 

priscyklusser på de analyserede aktier og råvarer. Han fandt dog frem til, at de ikke så ud til at 

eksistere. Han fandt derimod ud af, at priserne på aktierne og råvarer syntes at følge en ”random 

walk”. Malkien (1973) lavede i sin undersøgelse et eksperiment, hvor han benyttede fiktive aktier. 

Aktiernes fald/stigning i værdi blev hver dag bestemt, ved at kaste en mønt. Selvom aktieprisen 

havde en 50-50 chance for at stige eller falde, blev der efter noget tid dannet det, der kunne ligne en 

cyklus eller en trend. Malkien (1973) tog herefter eksperimentets resultater med til en række 

analytikere, der benyttede sig af tekniske analyser til at forudsige fremtidige bevægelser på 

baggrund af fortidens mønstre. Konklusionen fra analytikerne var, at man straks burde købe 

aktierne. Malkien (1973) hævdede, at dette indikerede, at markedet og aktierne kunne være ligeså 

tilfældige som at kaste med en mønt. Teorien bygger på antagelsen om, at al tilgængelig 

information er indregnet i aktiepriserne. Aktiernes udvikling afhænger derfor alene af fremtidig 

information, som er uforudsigelig, hvorfor man ifølge hypotesen ikke kan forudsige fremtidige 

prisændringer.  
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3.4.2.2 Den effektive markedshypotese 

I forlængelse af random walk hypotesen, introducerede Fama (1970) den effektive 

markedshypotese, som siden har været en essentiel teori i den finansielle litteratur. Fama (1970) 

hævder, at aktiepriser afspejler al tilgængelig information, og handles derfor altid til en fair værdi. 

Ifølge den effektive markedshypotese, er en akties prisændring uafhængig af tidligere udsving og 

følger en tilfældig variation (Brealey, Myers og Allen, 2014). Ifølge teorien, er det umuligt for 

investorer at købe undervurderede aktier eller sælge aktier til oppustede priser. Det burde nemlig 

være umuligt at overgå det samlede marked, 

medmindre man foretager mere risikable 

investeringer. I Famas (1970) artikel definerer 

han tre forskellige grader af markedsefficiens. 

Disse bygger på forskellige antagelser om den 

information, som er indregnet i aktiepriserne. 

Figur 5 illustrerer de tre forskellige grader af 

markedsefficiens. Som det fremgår, vil al 

historisk information afspejles i aktiepriserne 

ved den svage form af markedsefficiens. Det 

antages i denne form, at alle investorer har 

adgang til information om tidligere 

prisændringer, handler og anden relevant 

historisk information. Dette betyder, at hvis 

markedet er efficient i en svag form, så er det ikke muligt for investorer at opnå overnormale afkast 

ved at studere tidligere bevægelser (Brealey, Myers og Allen, 2014). Det er ifølge denne teori 

umuligt at skabe et merafkast ved teknisk analyse. Fremtidige prisændringer kan kun være resultatet 

af, at ny information er blevet tilgængeligt (Chappelow, 2020).  

Den anden grad af markedsefficiens kaldes den semi-stærke form, og her afspejles ikke kun 

historisk information, men alle offentlige informationskilder. I et marked, som er efficient i semi-

stærk form, vil ny offentlig information blive indregnet hurtigt og unbiased i aktiepriserne. Dette 

betyder, at en investor ikke vil kunne udnytte ny offentlig information, da det allerede vil være 

indregnet i prisen (Brealey, Myers og Allen, 2014). Investorer vil derfor ikke kunne generere et 

overnormalt afkast ved at benytte tekniske eller fundamentale analyser. Den eneste måde at slå 

markedsporteføljen på, vil ifølge teorien være ved at bruge insider information, som ikke er 

Figur 5: Illustration af de tre grader af markedsefficiens fra Fama 
(1970). Kilde: Egen tilvirkning. 
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offentlig tilgængeligt (Chappelow, 2020). 

Den stærke form af markedsefficiens er kendetegnet ved, at al intern og offentlig information er 

indregnet i aktiepriserne. I denne slags marked, vil historisk, offentlig og insider information 

allerede være indregnet i priserne. Dette betyder, at alle investorer ved det samme, og man vil ikke 

kunne observere investorer, som konsekvent performer bedre end markedsporteføljen (Brealey, 

Myers og Allen, 2014).  

Fama (1970) konkluderer i sin gennemgang af tidligere empiriske undersøgelser, at der i litteraturen 

er omfattende belæg for, at den effektive markedsmodel er korrekt, og han hævder desuden, at 

modstridende bevismateriale er sparsomt. Fama (1970) vurderer, at den stærke form af 

markedsefficiens er en ekstrem model, som ikke kan forventes at være en nøjagtig beskrivelse af 

virkeligheden. Den bør snarere betragtes som et benchmark, hvor vigtigheden af afvigelser fra 

markedseffektiviteten kan bedømmes. Teorien vurderer derfor, at aktiemarkedet er effektivt i både 

svag og semi-stærk form. Samlet set konkluderer Fama (1970), at investorer ikke kan skabe 

overnormale afkast på aktiemarkedet, og bør følge en passiv investeringsstrategi.  

3.4.2.3 Kritik af den effektive markedshypotese  

Famas (1970) konklusioner har igennem årene fået kritik fra både akademikere og praktikere. Et 

argument mod den effektive markedshypotese påpeger, at da investorer værdiansætter aktier 

forskelligt, er det umuligt at bestemme, hvad en aktie er værd under et effektivt marked (Dhir, 

2019). Et andet argument hævder, at under den effektive markedshypotese, så vil ingen investorer 

være i stand til at opnå en større profit end en anden investor med det samme investerede beløb. 

Dette betyder, at hvis én investor er rentabel, så vil enhver investor være rentabel. Dette er dog ikke 

tilfældet i virkelighedens verden. I forlængelse af det førnævnte argument, vil ingen investorer 

ifølge den effektive markedshypotese være i stand til at slå markedet eller skabe et overnormalt 

afkast. Mange investorer og fonde er dog kendt for konsekvent at slå markedet (Dhir, 2019). Et 

lysende eksempel på dette er en af verdens førende investorer, Warren Buffett (Berkshire 

Hathaway). Warren Buffett har igennem årene konsekvent klaret sig bedre end markedet, hvilket 

ifølge teorien, ikke burde kunne lade sig gøre (Downey, 2020). Warren Buffett er kendt for at have 

en investeringsstrategi, som har udgangspunkt i Grahams The Intelligent Investor (1949), som 

anvender konceptet; ”value investing”. Denne strategi bygger på antagelsen om, at markedet ofte 

overreagerer ved gode eller dårlige nyheder, hvilket resulterer i bevægelser i aktieprisen, som ikke 

afspejler virksomhedernes sande værdi. Denne overreaktion giver investorer mulighed for at bruge 

dybdegående analyser, til at finde under- eller overvurderede aktier, som de kan tjene penge på 
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(Hayes, 2019). Warren Buffett har været en hyppig kritiker af den effektive markedshypotese, og i 

1984 argumenterede Warren Buffett imod teorien, ved en tale på Columbia Business School.   

“I’m convinced that there is much inefficiency in the market. These Graham-and-Doddsville 

investors have successfully exploited gaps between price and value. When the price of a stock can 

be influenced by a “herd” on Wall Street with prices set at the margin by the most emotional 

person, or the greediest person, or the most depressed person, it is hard to argue that the market 

always prices rationally. In fact, market prices are frequently nonsensical… There will continue to 

be wide discrepancies between price and value in the marketplace, and those who read their 

Graham & Dodd will continue to prosper.” Warren Buffett (1984), (Business Insider, 2010).  

Warren Buffett er langt fra den eneste, som forholder sig kritisk til Fama (1970) effektive 

markedshypotese. Flere akademikere såsom Grossman & Stiglitz (1980) og Ball (2009), har 

ligeledes forholdt sig kritisk og forsøgt at modbevise teorien. Grossman & Stiglitz (1980) 

argumenterer for, at der findes ineffektive markeder, som kan eksploiteres af professionelle 

investorer, som benytter ressourcer på informationsindsamling. Selv samme artikel hævder, at 

markedsligevægten afhænger af forholdet mellem informerede og ikke-informerede investorer. 

Finansielle markeder kan ifølge dem ikke være informationseffektive i det lange løb. 

Omkostningsfri information er en nødvendig betingelse for, at aktiepriserne fuldt ud afspejler alle 

tilgængelige informationer. Ifølge Grossman & Stiglitz (1980) er dette ikke gældende i 

virkeligheden, hvor informationsindsamling og analysering har høje omkostninger. Der opstår 

derfor ineffektive lommer i markedet, som professionelle investorer kan udnytte.  

I et studie om den globale finansielle krise i 2008, hvor flere store finansielle institutioner måtte 

lukke, argumenterede Ball (2009) sig yderst kritisk omkring den effektive markedshypotese. Ball 

(2009) hævder, at hovedantagelsen om, at aktiepriserne afspejler al tilgængelig information, førte til 

den falske følelse af sikkerhed hos regulatorer og investorer. Overbevisningen om, at aktiepriserne 

var korrekt baseret på al information, førte bl.a. ifølge Ball (2009) til den aktive prisboble som 

bristede. Ball (2009) argumenterer for, at den effektive markedshypotese har klare begrænsninger.  

Malkien (2003) undersøger kritikernes argumenter, og konkluderer at aktiemarkedet er mere 

effektivt og mindre forudsigeligt end mange af kritikernes akademiske studier ellers hævder. Han 

anerkender dog, at nogle investorer handler irrationelt, hvilket betyder, at der kortvarigt vil opstå 

ineffektive muligheder i markedet. Dette er ligeledes i overensstemmelse med Grossman & Stiglitz’ 

(1980) argument om ineffektive lommer i markedet.  
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3.4.3 Diskussion af afhandlingens hovedantagelse 

Det kan diskuteres hvorvidt markedskapitaliseringen er et retvisende værdiestimat af en given 

virksomhed. Som tidligere angivet, er der blandt akademikere og praktikere, på begge sider af 

bordet, forskellige holdninger til emnet. Fama (1970) er helt bevidst om, at aktiemarkedet ikke kan 

være 100 pct. efficient på alle tidspunkter. Det tager nemlig tid, før aktiepriserne reagerer på ny 

information. Fama (1970) vil dog stadig argumentere for, at markedskapitaliseringens værdiestimat 

i markeder med forholdsvis stærk markedsefficiens, er en retvisende indikation på en virksomheds 

værdi. Kritikerne vil advokere for, at en virksomheds sande markedsværdi er meget mere kompleks 

at komme frem til, hvorfor man bør benytte udvidet analyser (Boyte-White, 2020). Værdisætning af 

virksomheder ved brug af markedskapitalisering kan virke meget simpel, men de underliggende 

dynamikker er mere komplekse end som så. Som nævnt, så stammer værdiestimatet fra 

aktiemarkedets værdisætning af den givne aktie. Denne værdisætning bygger på investorernes 

analyse af værdien på den givne aktie, og vil som Grossman & Stiglitz (1980) og Ball (2009) 

påpeger, ikke altid afspejle den sande værdi, da der i disse analyser kan opstå menneskelige fejl og 

irrationalitet. Dog kan man argumentere for, at jf. de store tals lov, så bør enkelte outliers ikke 

ændre på, at markedskapitaliseringen tilnærmelsesvis korrekt indikerer en given virksomheds værdi.  

Med fremkomsten af diverse computersystemer til analyse af aktieinvesteringer og virksomheder, 

bliver aktiemarkedet i stigende grad automatiseret på baggrund af avanceret matematiske eller 

fundamentale analysemodeller. Ved brug af den rigtige computerkraft og hastighed, kan nogle 

systemer behandle al tilgængelig information og oversætte analysen til en øjeblikkelig 

handelsudførelse (Dhir, 2019). Computersystemer bruges allerede til at udnytte diverse arbitrage 

muligheder i markedet, hvilket foregår så hurtigt, at mennesker ikke vil kunne nå at udnytte de 

samme muligheder (Mitchell, 2019). Dette indikerer, at den stigende brug af avanceret 

computersystemer betyder, at aktiemarkedet hurtigere vil indregne al tilgængelig information, 

hvilket taler for at markedet bliver mere efficient. Modargumentet vil være, at disse systemer først 

og fremmest eksisterer, da markedet til tider er ineffektivt og derved giver arbitragemuligheder. 

Dertil er disse systemer ikke nødvendigvis bedre end de mennesker, som har udviklet dem. Givet at 

computersystemernes antagelser er fejlbehæftede, så bliver analyseresultatet højst sandsynlig også 

misvisende. Mange analyser og handler foregår stadig af mennesker, som ligeledes kan begå fejl og 

være irrationelle (Dhir, 2019). Det kan derfor ikke konkluderes, at aktiemarkedet er 100 pct. 

efficient, og at man blindt kan stole på aktiemarkedets værdisætning af virksomheder. Det er dog 

realistisk at hævde, at aktiemarkedet i det store hele giver en retvisende indikation på en 
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virksomheds værdi. Afhandlingen vil derfor benytte den omtalte hovedantagelse og de relevante 

datapunkter til udviklingen af redskabet, dog vil den forblive opmærksom på denne mulige fejlkilde 

og forholde sig kritisk til datapunkterne.  

3.4.4 Delkonklusion af aktiemarkedets værdisætning af virksomheder  

En af hovedantagelserne i afhandlingen er, at aktiemarkedet værdiansætter børsnoterede 

virksomheder forholdsvis korrekt. Denne antagelse anvendes i forbindelse med udviklingen af det 

omtalte machine learning redskab. Kritikere af de relevante teorier vil dog påpege, at denne 

antagelse mere eller mindre ikke er holdbar i den virkelige verden. Det er derfor fundet relevant at 

analysere og diskutere teorierne bag markedseffektivitet, for at vurdere hvorvidt denne antagelse 

kan benyttes i afhandlingen.  

Konkluderende kan det konstateres, at der er gode argumenter for og imod antagelsen om, at 

aktiemarkedets værdisætning af børsnoterede virksomheder er forholdsvis retvisende. Diskussionen 

finder frem til, at man ikke kan hævde, at aktiemarked er efficient i stærk form, men at 

aktiemarkedet i det store hele giver en retvisende indikation på en virksomheds værdi. 

Afhandlingen vurderer derfor, at hovedantagelsen kan benyttes med forbehold. Afhandlingen gør 

brug af antagelsen konkret ved at machine learning redskabets inputparametre trænes op mod de 

børsnoterede virksomheders markedskapitalisering, for at få et retvisende værdiestimat. 

3.5 Delkonklusion på den teoretiske referenceramme 

Afhandlingens teoretiske referenceramme består af fire afsnit, som alle beskæftiger sig med vigtige 

elementer fra problemformuleringen og danner afhandlingens teoretiske fundament. Afsnit 3.1 

præsenterede de mest benyttede finansielle teorier og modeller, som litteraturen advokerer, at 

praktikerne bør benytte til værdiestimering af unoterede virksomheder. De udvalgte modeller og 

teorier, som der blev kritisk redegjort for, var henholdsvis; Discounted Cash Flow (DCF), relative 

faktorer (multipler) samt processen for en Leveraged Buy-out (LBO). Her blev DCF-modellen 

fremhævet, som værende den mest benyttede og teoretisk korrekte model for værdiansættelse af et 

selskab, trods en række kritikpunkter (Nørbjerg & Plenborg, 2009). Multipelmodellen viste sig 

ligeledes at være populær, da den er hurtig at beregne og anvende til at estimere en given værdi af et 

target selskab (Knudsen et. al, 2015). Modellen benyttes ofte som et supplement til en 

kapitalværdibaseret model, eksempelvis DCF. LBO-modellen er fundet relevant at inddrage, da den 

benyttes hos en stor andel af målgruppen. Som angivet i interviewet med CapIdea partner, Martin 

Jørgensen (2020), og Jens Knudsen (2020) fra IK Investment Partners er LBO-modellen den typiske 
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proces for M&A transaktioner, foretaget af private equity selskaber.  

Afsnit 3.2 undersøgte igennem et litteraturstudie og interviews, hvordan målgruppen værdiansætter 

unoterede virksomheder. Her kom det frem, at størstedelen af målgruppen i dag værdiansætter både 

noterede og unoterede virksomheder ved at benytte sig af DCF-modellen. Dertil viste resultaterne 

fra nogle af de empiriske undersøgelser, at flere modeller og metoder tages i brug til analysen af et 

target selskab, hvor især multipler og andre kapitalværdibaserede modeller benyttes som 

supplement. Gennemgående for de seneste undersøgelser var, at DCF-modellen er i hovedsædet. 

Ovenstående blev understøttet gennem interviews af fire respondenter, for afhandlingens 

målgruppe. Respondenterne bekræftede afhandlingens undring vedrørende manglende brug af 

nyteknologiske redskaber, samt at de nuværende manuelle processer ofte er ressourcekrævende for 

aktørerne. 

Afsnit 3.3 havde til formål at identificere den nuværende brug af machine learning i andre brancher, 

herunder ejendomsbranchen, revisions- og investeringsbranchen samt bankindustrien. Afhandlingen 

konkluderer, at machine learning redskaber har potentiale til at værdiestimere tilnærmelsesvis 

homogene aktiver, herunder at værdiansætte sammenlignelige unoterede virksomheder. 

Afhandlingen har i dette afsnit identificeret paralleller og erfaringer fra disse lignende brancher, 

som henføres bedst muligt til den senere udvikling af afhandlingens machine learning modeller.  

Afsnit 3.4 beskæftigede sig med antagelsen om, at aktiemarkedets værdisætning af børsnoterede 

virksomheder er forholdsvis retvisende. Denne antagelse bruges konkret ved, at machine learning 

redskabets inputparametre trænes op mod de børsnoterede virksomheders markedskapitalisering. 

Her konstaterede afhandlingen, at der er gode argumenter for og imod antagelsen, og at man ikke 

kan hævde, at aktiemarked er efficient i stærk form, men at aktiemarkedet generelt giver en 

retvisende indikation på en virksomheds værdi. Afhandlingen vurderer derfor, at hovedantagelsen 

kan benyttes med forbehold. Samlet set besvarer de fire afsnit fra den teoretiske referenceramme, på 

afhandlingens første hovedkategori, som danner rammen for senere udvikling af machine learning 

modellerne.   
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4. Data 

Dette afsnit har til formål at præsentere og diskutere afhandlingens anvendte data. Afhandlingen 

gør, brug af både kvantitativt og kvalitativt data, som anvendes med forskellige formål i 

afhandlingens kapitler. Afsnittet præsenterer indledningsvist de benyttede datakilder, som 

afhandlingens analyser bygger på. Afhandlingen vil efterfølgende analysere og diskutere, hvilken 

undersøgelsesgruppe, der er mest hensigtsmæssig at benytte til udviklingen af det omtalte machine 

learning redskab. Formålet ved denne analyse og diskussion er at præsentere målgruppen for de 

overvejelser, der ligger til grund for den udvalgte undersøgelsesgruppe. Afsnittet vil desuden 

præsentere de valgte parametre, som er fundet mest relevante at fokusere på ved denne 

undersøgelse. Afslutningsvist er der foretaget en kvalitetssikring af afhandlingens data og tilgang, 

som bl.a. har til formål at vurdere validitet, reliabilitet og tilstrækkeligheden af det anvendte data. 

Afsnittet skaber værdi i afhandlingen ved at give målgruppen indsigt i data, da undersøgelsen ikke 

kan blive bedre end den anvendte data tillader, som Martin Jørgensen (2020) ligeledes pointererede.  

4.1 Datakilder 

For at stræbe efter objektivitet og danne et nuanceret billede af den valgte problemstilling, har 

afhandlingen valgt at benytte sig af forskellige datakilder. Til at udvikle det omtalte machine 

learning redskab, gør afhandlingen brug af et kvantitativt datasæt bestående af børsnoterede 

virksomheder. Dette kvantitative datasæt er eksporteret fra Standard and Poor’s research afdeling; 

Capital IQ (Chen, 2019). Denne datakilde er en betalt softwareservice, som bruges af professionelle 

rådgivere, investorer, PE-fonde og banker mfl. og giver adgang til detaljeret undersøgelser, analyser 

og finansielle informationer på omkring 62.000 børsnoterede virksomheder og 4,4 millioner private 

virksomheder (Chen, 2019). Hvert år indsamler og analyserer Capital IQ-værktøjet mere end 135 

milliarder datapunkter, som gør dem til en af verdens førende leverandører af finansielle 

informationer og undersøgelser (Chen, 2019). Virksomheden bag, er som nævnt Standard and 

Poor’s, der er en førende indeksudbyder og datakilde for uafhængige kreditvurderinger (Hayes, 

2020). Denne datakilde er valgt, da den er anerkendt samt benyttes af en stor del af målgruppen, og 

giver adgang til milliarder af datapunkter, som afhandlingen delvist gør brug af (Chen, 2019). For at 

få et indblik i målgruppens håndtering af værdiansættelser i praksis, har afhandlingen foretaget en 

række kvalitative semistruktureret interviews. Dette kan sammen med interviewet af Mikkel 

Jordahn, anses som afhandlingens kvalitative datakilder. Der er i alt foretaget fire interviews med 

aktører fra målgruppen samt interviews af machine learning specialist, Mikkel Jordahn. 
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Interviewpersonerne repræsenterer hver deres virksomheder, og består af henholdsvis to 

professionelle rådgivere og to professionelle investorer fra private equity selskaber. Afhandlingen 

har valgt at interviewe to uafhængige personer fra hver del af målgruppen, da man ønsker at basere 

analyserne på forskellige datakilder. På denne måde, lader man ikke en enkel observation/udtalelse 

styre og påvirke hele analysen. Afhandlingen kan kritiseres for, ikke at have foretaget flere 

kvalitative semistruktureret interviews, som ville have givet et mere nuanceret billede af 

problemstillingen. Grundet omstændighederne i forbindelse med Covid-19, har fysiske interviews 

med flere af målgruppens aktører været vanskeliggjort. Dertil bruges de afholdte interviews mere 

som en indikation og opdateret indsigt i målgruppens måde at værdiansætte unoterede 

virksomheder. I kapitel 5 estimeres en benchmark værdiansættelse af et target selskab, ved brug af 

to traditionelle værdiansættelsesmodeller, som redegjort for i afsnit 3.1. Her anvender afhandlingen 

historiske offentlige regnskaber fra target selskabet, samt datapunkter fra Capital IQ, hvor 

sammenlignelige markedstransaktioner er tilgængelige21.    

4.2 Valg af undersøgelsesgruppe 

Følgende afsnit har til formål at analysere og diskutere, hvilken undersøgelsesgruppe, som 

afhandlingens machine learning redskab skal udvikles ud fra. Dette betyder, at afhandlingen ønsker 

at analysere sig frem til den mest anvendelige industri, som redskabets trænings- og testdata skal 

stamme fra og som redskabet baserer sig på. Konkret vil afhandlingen opstille en række 

udvælgelses - og sorteringskriterier, som vil danne grundlag for analysen. 

Endvidere vil de mulige industrier blive præsenteret og analyseret i henhold til de nævnte kriterier. 

Afslutningsvist vil den valgte industri blive beskrevet og diskuteret, i forhold til dens brugbarhed og 

mulige kritikpunkter.  

4.2.1 Udvælgelses- og sorteringskriterier  

Ved udviklingen af machine learning redskabet, skal der som nævnt, findes en konkret industri. 

Dette gøres, da virksomheder fra forskellige industrier oftest har vidt forskellige aktiviteter, som 

kommer til at påvirke regnskabsinformationerne i afvigende retninger. Eksempelvis har 

produktionsvirksomheder oftest langt højere anlægsaktiver end servicevirksomheder (Petersen & 

Plenborg, 2012), hvilket vil betyde, at det for redskabet vil være vanskeligt at finde konkrete 

mønstre i datasættet. Grundet dette har afhandlingen foretaget en afgrænsning og udvælger en 

konkret industri. For at udvælge den bedst egnet industri, har afhandlingen opstillet en række 

 
21 Uddybes nærmere i kapitel 5.   
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udvælgelses- og sorteringskriterier, som analysen for valgt industri bygger på. Figur 6 illustrerer 

afhandlingens udvælgelseskriterier:  

 

Figur 6: De anvendte udvælgelseskriterier. Kilde: Egen tilvirkning.  

Udvælgelseskriterierne består af tre elementer, som de mulige industrier fra Capital IQ skal 

vurderes ud fra. Første kriterie er, at industrien gerne skal have min. 2000 børsnoterede 

virksomheder, som det pointeres af Mikkel Jordahn (2020). Dette udvælgelseskriterie er essentielt, 

da machine learning redskabet skal bruge et stort datasæt til at udvikle algoritmen og danne mønstre 

i data. Antallet af brugbare virksomheder falder yderligere, når de senere udvalgte og beskrevne 

parametre skal findes på hver af virksomhederne. Dette betyder, at der gerne skal være et højt antal 

som udgangspunkt, hvorfor afhandlingen har lavet en grænse på min. 2000 virksomheder.  

Andet kriterie bygger på en vurdering af homogeniteten i industrien. Med dette udvælgelseskriterie 

ønsker afhandlingen at vurdere, hvorvidt den pågældende industris virksomheder foretager relativ 

homogene aktiviteter. Kriteriet er fundet relevant, da en højere homogenitet vil betyde, at 

virksomhederne er mere sammenlignelige (Knudsen et. al, 2015). Dette vil gøre det nemmere for 

machine learning redskabet at finde retvisende datamønstre, som alt andet lige, vil gøre redskabet 

mere brugbart. Det sidste udvælgelseskriterie er en stikprøvekontrol, hvor 20 tilfældige 

virksomheder fra hver industri undersøges for deres aktiviteter og tilhørsforhold til industrien. Dette 

kriterie er medtaget, da det vil give en indikation på, hvorvidt virksomhederne reelt foretager 

tilnærmelsesvis samme aktiviteter.  
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Figur 7: De anvendte sorteringskriterier. Kilde: Egen tilvirkning. 

Sorteringskriterierne består ligeledes af tre elementer, som er fundet relevante ift. at frasortere 

virksomheder fra den udvalgte industri. Disse elementer er tilvalgt, da afhandlingen på denne måde 

fjerner eventuelle outliers, som vil påvirke undersøgelsen i en forkert retning. Første 

sorteringskriterie er, at virksomhedernes forretningsbeskrivelse fra Capital IQ vurderes i 

sammenligning med den ”sande forretningsbeskrivelse” for industrien. Her frasorterer afhandlingen 

alle de virksomheder, hvis aktiviteter ikke stemmer overens med industriens. Afhandlingen vurderer 

disse forretningsbeskrivelser, da man på denne måde kan skære de virksomheder fra, der ikke har 

industriens ”normale” aktiviteter som kerneforretning. Andet sorteringskriterie er at fjerne alle 

virksomheder, som har en særdeles høj risiko for konkurs. Virksomhederne vurderes derfor ud fra 

det anerkendte risikomål Altmans Z-score22 (Bellovary, 2007), hvor alle virksomheder med en Z-

score under nul vil blive frasorteret. Dette kriterie er valgt, da det er vurderet at disse virksomheder 

besidder for stor konkursrisiko, som højst sandsynligt afspejler sig i deres regnskabsinformationer. 

Ved at frasortere disse højrisikovirksomheder, fjerner afhandlingen risikoen for, at disse 

informationer påvirker undersøgelsen i en forkert retning. Sidste sorteringskriterie er, at alle 

virksomheder, som ikke besidder den fornødne information om de udvalgte parametre, frasorteres. 

For at machine learning redskabet kan finde brugbare mønstre i data, skal den bruge samme 

information på alle virksomhederne. Det er derfor essentielt, at data på alle de udvalgte parametre er 

at finde på hver virksomhed. Konkret betyder det, at hvis informationen ikke har været at finde, så 

er virksomheden blevet frasorteret.  

Samlet set er disse udvælgelses- og sorteringskriterier lavet med det formål at udvælge den bedst 

 
22 Frasortering på baggrund af Altmans Z-score uddybes og forklares yderligere i afsnit 4.3. 
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egnede industri til undersøgelsen, samt at skære industrien til, så at de undersøgte virksomheder er 

så sammenlignelige som muligt.  

4.2.2 Valg af industri  

Bilag 5 viser de 23 industrier, som Capital IQ har inddelt alle børsnoterede selskaber i.  Tabellen i 

bilag 5 viser foruden industriernes navne, også hvor mange børsnoterede selskaber, der ifølge 

Capital IQ er i hver industri. Alle industrierne vurderes først og fremmest ud fra afhandlingens 

første udvælgelseskriterie omhandlende antallet af børsnoterede selskaber. Som det fremgår i tabel 

2, er der efter denne gennemgang, ni brugbare industrier. Disse ni industrier er i den nedenstående 

tabel 2, vurderet ud fra udvælgelseskriterierne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: De ni brugbare industrier til undersøgelsen fra Capital IQ. Kilde: Egen tilvirkning.  
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Som det fremgår i tabellen, besidder en lang række af industrierne en lav homogenitet, hvilket oftest 

også afspejler sig i stikprøvekontrollerne. Eksempelvis er der stor forskellighed i en industri som 

Energy, hvor aktiviteterne spænder over alt fra atomkraft til vandværker, hvilket vanskeliggør 

sammenligneligheden. Lignende eksempler kan findes ved de andre industrier med lav 

homogenitet, hvorfor afhandlingen har valgt at se bort fra disse industrier. Industrierne; Consumer 

Durables and Apparel; Food, Beverage and Tobacco; Diversified Financials og Software and 

Services, besidder alle umiddelbart en mellem homogenitet i industriens ”normale” aktiviteter. 

Dette er vurderet ud fra afhandlingens kendskab til industrierne og et generelt skøn om 

homogeniteten. Afhandlingen er bevidst om, at dette med rette kan kritiseres, da skøn er subjektive 

vurderinger og kan være fejlbehæftet. Afhandlingen påpeger dog, at det ikke har været muligt at 

identificere objektive definitioner af industriers homogenitet i akademisk litteratur.  

Stikprøvekontrollen af Consumer Durables and Apparel industrien viste, at kun 12 ud af 20 

virksomheder reelt havde deres kerneforretning i, hvad afhandlingen vurderer, som værende 

industriens ”normale” aktiviteter. Afhandlingen har derfor valgt at frasortere denne industri. 

Industrierne; Diversified Financials og Software and Services, har begge forholdsvis homogene 

aktiviteter. Virksomhederne i de to industrier er karakteriseret ved høj kompleksitet. Diversified 

Financials virksomheder har oftest en kompleks forretningsmodel. Eksempler på selskaber i denne 
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industri er investeringsselskaber, hvor investeringsaktiviteten kan anses som værende homogen, 

men den faktiske værdiskabelse foregår hos investeringsobjekterne, som kan være tilknyttet vidt 

forskellige industrier. Det reelle sammenligningsgrundlag vurderes derfor ikke som værende 

passende for denne afhandling.  

Software and Services virksomheder er kendetegnet ved at besidde store immaterielle aktiver og 

høje goodwill poster i regnskabet. Disse er svære at værdiansætte, da de baserer sig på subjektive 

skøn og vurdering af fremtidigt indtjeningspotentiale. Kompleksiteten ved denne slags 

virksomheder betyder, at det oftest vil være vanskeligt at identificere de reelle value drivers og 

værdi ud fra deres oplyste regnskaber (Petersen & Plenborg, 2012).  

Food, Beverage and Tobacco industrien vurderes til at have en mellem homogenitet. 

Virksomhederne i industrien beskæftiger sig som regel med produktion, forarbejdning eller 

distribution af en slags føde- eller drikkevare. Afhandlingen forholder sig kritisk til at inkludere 

tobaksvirksomheder, hvorfor det er valgt at frasortere de 19 tobaksvirksomheder, som Capital IQ 

har registreret som børsnoterede. Tilbage står føde- og drikkevareindustrien, som opfylder kriteriet 

om antallet af børsnoterede selskaber og klaret sig tilfredsstillende igennem stikprøvekontrollen 

med 18 ud af 20 virksomheder, som foretager ”normale” aktiviteter for industrien. Afhandlingen 

vurderer derfor, at føde- og drikkevareindustrien er den bedst egnet til udvikling af machine 

learning redskabet.  

4.2.3 Føde- og drikkevareindustrien  

Afhandlingen har analyseret sig frem til, at føde- og drikkevareindustrien er den bedst egnet industri 

at benytte under de nævnte omstændigheder og kriterier. I det følgende afsnit, ønsker afhandlingen 

at beskrive industrien og dens ”normale” aktiviteter, samt kritisk vurdere dens brugbarhed i denne 

sammenhæng. 

Industrien udgøres af en lang række private- og børsnoterede virksomheder, som dækker 

fødevareforarbejdningsindustrien bredt, lige fra producenter af brød, kage og chokolade til 

industrielle kødvirksomheder, fiskerisektoren og drikkevareindustrien. Ligeledes er 

ingrediensselskaber, producenter af friske og frosne føde-og drikkevare og restauratører en del af 

den samlede industri (Danish Food and Drink Federation, 2020).  

Virksomhederne er kendetegnet ved, at de forarbejder, producerer og distribuerer føde- eller 

drikkevarer til forbrugere eller andre led i forsyningskæden23.  

 
23 Med dette refereres der til producenter af føde- eller drikkevarer, som ikke sælger til slutforbrugere direkte.  
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Afhandlingens udviklede redskab fokuserer udelukkende på industriens børsnoterede virksomheder, 

som tæller store virksomheder i både ind- og udland. Fremtrædende aktører i industrien er 

producenter som Coca Cola, Pepsi og Nestlé, hvor nogle af de største danske aktører er 

virksomheder som Carlsberg, Arla og Danish Crown. Industrien har ifølge de seneste tal fra Capital 

IQ en vækstrate, med en gennemsnitlig omsætningsvækst på ca. 4 pct. i 2019. Fælles for 

virksomhederne er, at de i de fleste tilfælde besidder produktionsfaciliteter, som bruges til de 

nævnte aktiviteter. Man kan argumentere for, at dette gør virksomhedernes aktiviteter forholdsvis 

homogene og brugbare i denne sammenhæng.  

Den valgte industri kan dog kritiseres for, at spænde over mange undersektorer, som beskæftiger sig 

med flere forskellige føde- eller drikkevarer. Et kritikpunkt vil ligeledes være, at man kan sætte 

spørgsmålstegn ved virksomhedernes sammenlignelighed. Afhandlingen vil dog argumentere for, at 

selvom der stræbes efter idealet om objektivitet, så erkendes det, at fuldkommen 

sammenlignelighed er uopnåelig, som tidligere beskrevet i afsnit 3.1.2.  

Dette er tilfældet, da alle virksomheder er unikke og forskellige. Afhandlingen er bevidst om, at den 

valgte industri ikke er perfekt, men nærmere den bedst egnet ud fra de opstillede omstændigheder 

og kriterier. Afhandlingen vurderer derfor, at aktiviteterne er forholdsvis sammenlignelige, og har 

derfor valgt at gøre brug af industrien. Afhandlingen er dog bevidst om disse kritikpunkter, hvorfor 

de er fundet relevante at være opmærksom på i afhandlingens konklusioner.  

4.3 Valg af parametre 

Dette afsnit har til formål at belyse de parametre, som afhandlingens machine learning redskab, vil 

forsøge at analysere og genkende mønstre i redskabets træningsdata. Som nævnt i tidligere afsnit, 

vil træningsdata for redskabet danne fundament for fitting af modellen, til de indsamlede 

datapunkter fra den valgte industri; føde- og drikkevareindustrien.  

Som angivet i kapitel 3, vil flere inputparametre til modellen, alt andet lige, give en bedre fitting af 

modellen og minimere mean squared errors (MSE).  

Afhandlingen har valgt at inkludere en række parametre, som gennem finansiel teori (Petersen & 

Plenborg, 2012), formodes at have betydning for en virksomheds værdiansættelse. 

Parametrene kan opdeles i 3 kategorier; resultatposter, balanceposter og nøgletal. Parametrene er 

udvalgt i overensstemmelse med Petersen & Plenborg (2012) og skal jf. litteraturen bedst muligt 

afdække; omsætningsvækst, risiko og forrentning af kapital. Afhandlingen er dog bevidst om, at det 

endnu ikke vides, hvilke parametre, som machine learning redskabet finder mest relevante og vil 
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inkludere i den endelige fitting af modellen. Konkret betyder det, at afhandlingen har opstillet en 

række parametre, som litteraturen vurderer til at være af relevans, når det gælder værdiansættelse, 

men det vides endnu ikke hvad redskabet finder relevant, da der ikke er en ”best practice” på 

området. 

Afhandlingen anerkender, at antallet af parametre, såvel som de udvalgte parametre, ikke 

nødvendigvis kan konkluderes som værende udtømmende og/eller optimale for analysen. 

Afhandlingen har inkluderet disse parametre, da disse var tilgængelige datapunkter på industriens 

virksomheder i Capital IQ-databasen. Såfremt antallet af parametre var større, ville det have 

reduceret antallet af virksomheder i datasættet, hvilket ville have vanskeliggjort udviklingen af 

machine learning redskabet yderligere. 

 

Figur 8: De udvalgte parametre til brug i undersøgelsen. Kilde: Egen tilvirkning.  

I alt indgår 15 parametre for modellens træningsdata, som kan ses i figur 8. Forud for udvikling af 

modellen, formodes det, at nogle af ovenstående parametre vil have større betydning for estimering 

af den afhængige variabel, markedsværdien af target selskabet. For at kunne måle virksomhedernes 

forrentning af kapital, indgår parametrene Return on Capital (ROIC) og Return on Equity (ROE). 

Disse to anses som værende mål for, hvor god selskabet har været til at forrente ejernes investering, 

såvel som den samlede investering for selskabet (Petersen & Plenborg, 2012). Nogle af 

inputparametrene, som eksempelvis Total Assets, Total Equity, EBIT etc. indgår i beregningen af 

ovennævnte nøgletal. Det formodes, at enkelte parametre vil besidde høj korrelation, men det kan 

ikke på nuværende tidspunkt afvises, at machine learning redskabet finder disse relevante på 

individuel basis, hvorfor afhandlingen har valgt at inkludere disse.  

Resultatposter

• Nettoomsæting

• EBIT

• Net Income

Balanceposter

• Total Assets

• Total Debt

• Total Liabilities

• Total Equity

• Working Capital

Nøgletal

• Return on Equity (%)

• Return on Invested Cap
(%)

• Levered CF

• Unlevered CF

• 1Yr Beta

• Altman Z-score

• Total Revenues, 1Yr 
Growth (%) 
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Altman Z-score indgår i analysen, for at agere risikomål for selskaberne. Ved datasortering er 

datapunkter med negativ Z-score frasorteret, da disse vurderes til ikke at være repræsentative for 

træningsdata. Samtidig er den senest offentliggjorte beta-værdi (1Yr) for selskabet inkluderet i 

modellen, også som et surrogatmål for risiko. Disse parametre er medtaget for at dække litteraturens 

mål om at afdække virksomhedernes risiko. 

Afhandlingen er bekendt med, at jf. Altman (1968), vil virksomheder med en beregnet Z-score på 

mindre end 1,81 anses som værende selskaber med forhøjet risiko for konkursbegæring. 

Afhandlingen har inkluderet Z-scores, som er højere eller lig 0. Afhandlingen skønner, at selskaber 

med Z-score under 0 bør anses som outliers i datasættet, hvoraf 98 observationer er frasorteret fra 

datasættet, som konsekvens heraf. Såfremt afhandlingen havde frasorteret alle observationer med Z-

score lavere end 1,81, ville størrelsen af datasættet være under grænsen for antallet af observationer, 

som machine learning redskabet skal bruge (Mikkel Jordahn, 2020). Det forventes, at selskaber med 

lave Z-scores (i intervallet [0 – 1,81]), vil afspejles i selskabernes markedsværdi ved udvikling af 

modellen. Dette skyldes jf. Altman (1968), at selskaber med Z-score under 1,81 har større 

sandsynlighed for konkurs, derfor dårligere kredit- og låneforhold, som fører til forhøjet afkastkrav 

og afslutningsvis lavere markedsværdi. Dertil kritiseres Altman Z-score for, ikke at kunne 

prædiktere selskabers konkurssandsynlighed konsekvent (Bellovary et. al, 2007). Yderligere straffer 

beregningen selskaber med lille til negativ indtjening hårdt, selvom det ikke kan udelukkes, at 

selskaberne er finansielt sunde (Hayes, 2020). Der kan argumenteres for, at selskaber med Z-score 

under 1,81 bør frasorteres fra datasættet, men da selskaberne jf. Capital IQ er operative, har 

afhandlingen valgt at inkludere disse, da selskaberne stadig er i drift. 

Total Revenue, 1Yr (%) parameteret er inkluderet som mål for selskabets seneste vækst. 

Vækstparameteret er også ved traditionelle værdiansættelsesmodeller et vigtigt parameter at 

estimere, og som potentielt kan have stor betydning for den estimerede værdiansættelse (Petersen & 

Plenborg, 2012). Af samme årsag formodes det før modellen udarbejdes, at dette inputparameter 

ligeledes vil have betydning for den endelige model. 

Parameteret ”market capitalization” er inkluderet i træningsdata, men ikke angivet i ovenstående 

liste. Denne parameter angiver selskabernes anslåede markedsværdi, som jf. tidligere afsnit, antages 

at være retvisende for selskabets værdi24. Det er på baggrund af denne værdi, at modellen vil 

 
24 Se afsnit 3.4. 
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estimere koefficienter for ovenstående inputparametre, og deres betydning for estimering af værdi 

for et target selskab. Parameteret er derved modellernes afhængige variabel. 

Efter sorteringskriterier for valg af industri blev gennemført, havde afhandlingen indledningsvis 

2.348 selskaber (tobaksproducenter ekskluderet). Efter frasortering af datapunkter med manglende 

inputdata ved de valgte parametre, vil afhandlingen fortsætte med 1.181 observationer. 

Afhandlingen har ved gennemgang af ”business description” for alle selskaber, skønnet hvorvidt det 

respektive selskab er repræsentativt for den valgte industri. Det anerkendes, at objektivitet ikke kan 

realiseres til fulde ved skøn af business description af virksomhederne. Målgruppen skal derfor 

være opmærksom på denne eventuelle bias ved konklusionen af undersøgelsen.  

Datasættet, som danner grundlaget for machine learning redskabets udvikling i kapitel 6, er 

præsenteret i bilag 6 og vedhæftet afhandlingen separat. 

4.4 Kvalitetssikring   

Følgende afsnit har til formål at kvalitetssikre afhandlingens udvalgte data. Afhandlingen har fundet 

det væsentligt, at der skal være kohærens og konsistens i tilgangen og besvarelsen af 

problemformuleringen (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Det er essentielt, at der er logisk 

sammenhæng mellem afhandlingens enkelte dele og konsistens i brugen af begreber, metoder og 

teorier, som anvendes igennem afhandlingen til at besvare problemformuleringen. Denne 

gennemgående sammenhæng er illustreret i afhandlingens struktur-afsnit fra kapitel 1. 

Afhandlingen ønsker desuden at sikre, at man kan stole på undersøgelsesresultaterne, hvorfor det er 

fundet relevant at vurdere afhandlingens data ud fra kvalitetskriterier (Bitsch Olsen & Pedersen, 

2003). Kvalitetskriterierne er validitet, reliabilitet og tilstrækkelighed. Disse er betydningsfulde, 

fordi de kan hjælpe med at finde systematiske fejl og menneskelig bias i afhandlingens 

undersøgelser. Kriterierne anses som værende de mest centrale at benytte ved især kvantitativ 

forskning, som er en stor del af afhandlingen fremgangsmåde (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  

Validiteten omhandler gyldigheden af det data, som er benyttet. Dette kriterie vurderer 

afhandlingens sammenhæng mellem de begreber eller emner som undersøges, og det data som er 

brugt. For at kunne beskrive validiteten, skal det vurderes, hvorvidt det som afhandlingen ønsker at 

undersøge og beskrive, også er det som der måles på (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Afhandlingen ønsker som nævnt at udvikle et machine learning redskab, som kan værdiansætte 

unoterede virksomheder i den udvalgte industri. For at afhandlingen har kunnet udvikle dette, har 

det som nævnt, været nødvendigt at indsamle et stort datasæt, som redskabet skal trænes ud fra 
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(Mikkel Jordahn, 2020). Her er udvalgt en lang række børsnoterede selskaber med deres tilhørende 

relevante finansielle data, og brugt deres markedskapitalisering som et retvisende værdiestimat. 

Optimalt havde det været mere validt at bruge denne antagelse om aktiemarkedets værdisætning af 

virksomheder, hvis aktiemarked med sikkerhed var efficient i en stærk form25. Det erkendes dog, at 

dette ikke er tilfældet, hvorfor man kan sætte spørgsmålstegn ved gyldigheden i benyttelse af dette 

data i denne sammenhæng. I en optimal situation, kan man verificere markedsværdierne objektivt 

og derved kende den sande værdi af alle virksomheder. Dette er dog ikke gældende, hvorfor det 

vurderes, at den anvendte fremgangsmåde er den mest retvisende til at kunne udvikle redskabet. 

Afhandlingen vil være opmærksom på, at der kan sættes spørgsmålstegn ved gyldigheden og 

validiteten i afhandlingens datasæt. 

Reliabilitet omhandler pålideligheden omkring det indsamlede data, og om man kan stole på, at 

dataindsamlingen er foretaget pålideligt. En perfekt reliabilitet indikerer, at såfremt samme 

undersøgelse blev lavet, så ville den komme frem til samme konklusion (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Afhandlingens reliabilitet er ikke perfekt, og der vil givetvis være outliers i 

datasættet, som ikke repræsenterer den sande population, hvilket vil påvirke undersøgelsen i den 

forkerte retning. Størrelsen på afhandlingens undersøgelsesgruppe er dog så høj, at sandsynligheden 

for, at disse outliers påvirker det samlede undersøgelsesresultat, er forholdsvist lavt. Afhandlingen 

vil dog være opmærksom på mulige outliers, og sikre sig, at disse ikke påvirker analyserne i en 

bestemt retning, hvilket vil gøre undersøgelsen upålidelig. Afhandlingen har stor fokus på at gøre 

datasættet så pålideligt som muligt, hvilket kommer til udtryk ved de nævnte sorteringskriterier, 

som har frasorteret over halvdelen af den oprindelige undersøgelsesgruppe.  

Tilstrækkeligheden omhandler, hvorvidt datagrundlaget for afhandlingens undersøgelse er 

dækkende, og om man på baggrund af disse kan drage de nødvendige konklusioner (Bitsch Olsen & 

Pedersen, 2003). Afhandlingen har afgrænset sig til udelukkende at fokusere og udvikle redskabet 

til brug på føde- og drikkevareindustrien. Afhandlingen kan derfor ikke drage generelle 

konklusioner ud over denne industri, men snarere bruge det som en indikation på machine learning 

redskabets potentiale. Tilstrækkeligheden af data, som er brugt fra denne industri i undersøgelsen, 

er forholdsvis dybdegående og omfattende. Dette skyldes, at 1181 brugbare børsnoterede selskaber 

er medtaget i undersøgelsen, hvilket anses som værende tilstrækkeligt (Mikkel Jordahn, 2020). 

Afhandlingen kan kritiseres for, ikke at have foretaget nok kvalitative interviews. Afhandlingen 

 
25 Beskrives nærmere I afsnit 3.4. 
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argumenterer dog for, at disse ikke er en del af hovedproblemstillingen, men bruges snarere som en 

opdateret indikation på målgruppens håndtering af værdiansættelse. Det er derfor ikke fundet 

nødvendigt at foretage flere interviews, som det også er blevet beskrevet tidligere.  

Samlet set er der en række elementer ved det anvendte data, som afhandlingen skal være 

opmærksom på, hvordan det påvirker undersøgelsesresultaterne og afhandlingens konklusioner. 

Afhandlingen vurderer dog, at den anvendte data besidder en tilfredsstillende validitet, reliabilitet 

og tilstrækkelighed.   

4.5 Delkonklusion på afhandlingens anvendte data 

Afhandlingen har i ovenstående kapitel præsenteret og diskuteret den anvendte data, som 

hovedsageligt vil bruges i afhandlingens kapitel 5 og 6.  

Kapitlet præsenterede indledningsvist afhandlingens benyttede datakilder, som primært er Standard 

and Poor’s database; Capital IQ. Kapitlet havde til formål at besvare hvilken undersøgelsesgruppe 

og hvilke parametre, som er bedst egnet til at indgå i udviklingen af machine learning modellerne. 

Ovenstående analyse vurderede, at føde- og drikkevareindustrien blev fundet som værende bedst 

egnet som undersøgelsesgruppe til udvikling af machine learning modellen. Dette blev konkluderet 

på baggrund af en række udvælgelses- og sorteringskriterier, som havde til formål at identificere 

den industri, som bedst opfyldte ovennævnte kriterier. Dernæst diskuterede kapitlet, hvilke 

parametre, som blev fundet mest relevante, at benytte til at udvikle modellen. Her valgte 

afhandlingen at tage udgangspunkt i Petersen & Plenborgs (2012) kriterier; omsætningsvækst, risiko 

og forrentning af kapital, som blev dækket af tre datakategorier, henholdsvis; resultatposter, 

balanceposter og nøgletal. Konkret betyder det, at afhandlingen har fundet relevante parametre fra 

hver kategori, som dækker disse kriterier (Petersen & Plenborg, 2012). Der henvises til figur 8 for 

præsentation af udvalgte parametre. Afslutningsvist diskuterede kapitlet afhandlingens data og 

kvalitetssikring heraf. Det blev her konkluderet, at den anvendte data besidder en tilfredsstillende 

validitet, reliabilitet og tilstrækkelighed.  
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5. Benchmark værdiansættelse af target selskab  

Dette afsnit har til formål at udarbejde en værdiansættelse af et udvalgt target selskab ved benyttelse 

af DCF-modellen og multipelmetoden, som blev gennemgået i afsnit 3.1. Værdiansættelsen af dette 

target selskab skal i afhandlingen benyttes som et benchmark for det udviklede machine learning 

redskab. Konkret betyder det, at denne værdiansættelse bruges til at vurdere, hvor godt redskabets 

model fungerer på et unoteret selskab fra den valgte undersøgelsesgruppe. Den udvalgte 

virksomhed værdiansættes først ved brug af DCF-modellen og multipelmetoden i kapitel 5, 

hvorefter den værdiansættes af forskellige versioner af machine learning modeller i kapitel 6, for at 

finde den bedst egnet version. Benchmark værdiansættelsen skaber derfor værdi i afhandlingen ved 

at teste brugbarheden af de forskellige versioner af redskabet i praksis, som vil blive diskuteret 

yderligere i kapitel 7.  

Afsnittet indledes med en præsentation af det udvalgte benchmark selskab, hvor virksomheden, 

dens forretningsmodel og strategi kort beskrives. Herefter gennemgås relevante afgrænsninger og 

antagelser, som afhandlingen har gjort sig i forbindelse med disse værdiansættelser. Dette leder 

afhandlingen videre til de konkrete værdiansættelser, hvor DCF-modellen indledningsvist benyttes 

på virksomhedens fire seneste historiske regnskaber sammen med en række budgetantagelser. 

Efterfølgende bruges multipelmetoden med udgangspunkt i en udvalgt peergruppe, som en second-

opinion på selskabets værdi. Afslutningsvist analyserer og diskuterer afhandlingen 

undersøgelsesresultaterne og deres anvendelighed.  

5.1 Benchmark target selskab: Co-Ro A/S 

Afhandlingens udvalgte target selskab er den danskejet læskedrikkoncern Co-Ro A/S, som 

producerer og sælger saftevand, juicedrikke og frys selv-is globalt (Dansk Industri, 2019). 

Virksomheden er valgt, da den er en global aktør fra den udvalgte føde- og drikkevareindustri, som 

foretager sig ”normale” aktiviteter for industrien, og som ligeledes er unoteret og privatejet. 

Virksomheden besidder en forholdsvis simpel forretningsmodel og er af en tilstrækkelig størrelse, 

med en omsætning på knap to mia. kr. og ca. 1.200 ansatte (Co-Ro, 2020). Co-Ros historie går 78 

år tilbage i tiden, hvilket betyder, at virksomheden er i et steady state niveau, hvor virksomheden 

befinder sig i forholdsvis konstant og analog vækst, hvilket gør den til et godt 

værdiansættelsesobjekt (Petersen & Plenborg, 2012).  

Co-Ro er producenten af kendte varemærker såsom; Sunquick saftevand, Suntop juice, Sun Lolly is 

etc. som sælges i over 80 lande i regionerne; Europa, Mellemøsten, Asien og Afrika. Virksomheden 
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og dens partnere sælger årligt 3,5 milliarder læskedrikke og is i de fire regioner, som produceres på 

virksomhedens helt eller delvist ejet fabrikker i Danmark, Saudi Arabien, Kina, Malaysia, Sri 

Lanka, Kenya og Irak (Co-Ro, 2020). Co-Ro har hovedkontor i Danmark, hvor de nyligt har opført 

et innovationscenter, mens de ligeledes har regionale kontorer i Dubai og Kuala Lumpur. 

Virksomhedens forretningsmodel er forholdsvis simpel med egenproduktion på de nævnte 

fabrikker, tæt på forbrugerne og tætte partnerskaber med over 60 lokale distributører i de fire 

regioner (Co-Ro, 2020). Virksomhedens mål er at forblive en ansvarlig vækstvirksomhed med en 

bæredygtig profit margin og en balanceret produktportefølje (Co-Ro, 2020). Som det kan ses i bilag 

7, er Co-Ros strategi at have fokus på at ”vinde” i de fire regioner, udmærke og udvikle sig i deres 

tre kernekategorier og opbygge flere førende brands.  

Direktør, Søren Holm Jensen, ser dog fremtidige udfordringer i, at man i dele af Mellemøsten har 

introduceret en høj afgift på ”sweetened beverages”, som betyder en højere pris på produkterne, 

hvilket ifølge Søren Holm Jensen vil medføre et fald i salgsvolumen i denne region. Direktøren 

vurderer ligeledes, at Covid-19 vil have negative effekter på virksomhedens salg, hvorfor han 

samlet konkluderer, at 2020 bliver et udfordrende år for virksomheden (Co-Ro, 2020). 

Virksomhedens finansielle målsætninger i 2020 forventes derfor at blive påvirket negativt af 

ovenstående. Omsætningen forventes af falde en smule ift. 2019, overskud efter skat forventes 

positiv, men en del lavere end i 2019. Fremadrettet forventer virksomheden at opleve vækstrater 

tilsvarende de tidligere år (Co-Ro, 2020).  

5.2 Afgræsninger og antagelser ved værdiansættelsen af Co-Ro A/S  

Afhandlingen har foretaget en række afgrænsninger og antagelser i forbindelse med 

værdiansættelsen af target selskabet. Disse afgrænsninger og antagelser er lavet, da en dybdegående 

værdiansættelse vil kræve en lang række analyser af forskellige forhold, som der ikke er plads til i 

afhandlingen og som afhandlingen vurderer er ude af scope. Eksempelvis har afhandlingen ikke 

fundet det relevant at foretage dybdegående virksomhedsspecifikke analyser af Co-Ros eksterne og 

interne forhold. Større strategiske analyser er også fravalgt eftersom det umiddelbart ikke skaber 

værdi for afhandlingen, da denne værdiansættelse mere skal bruges som et pejlemærke for 

virksomhedens værdi, vurderet ud fra de traditionelle modeller. I udarbejdelsen af 

budgetantagelserne til DCF-modellen, gør afhandlingen brug af virksomhedens umiddelbare 

forventninger til fremtiden og relative væksttal fra fire historiske regnskaber (Petersen & Plenborg, 

2012). Gennemgående vil afhandlingen gøre brug af en vis form for realisme og benytte en 
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scenarieanalyse i værdiansættelsesprocessen. Afhandlingen har ligeledes lavet en række antagelser i 

reformuleringer af virksomhedens resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse til at 

klassificere forskellige regnskabsposter korrekt og i overensstemmelse med Petersen & Plenborg 

(2012). Dertil laver afhandlingen en række antagelser om inputfaktorer til eksempelvis CAPM, hvor 

input såsom Beta findes ved et relativt sammenligneligt børsnoteret selskab og 

markedsrisikopræmien findes ved en markedsundersøgelse udarbejdet af Forsyningstilsynet (2020). 

Samlet set er der foretaget en lang række antagelser, som har været nødvendige for udarbejdelsen af 

DCF-værdiansættelsen. Afhandlingen er opmærksom på disses påvirkning på 

undersøgelsesresultaterne.  

5.3 DCF-værdiansættelse af Co-Ro A/S 

Ved brug af DCF-modellen til værdiansættelse af Co-Ro A/S, vil afhandlingen i overensstemmelse 

med tidligere afsnit26, tilbagediskontere estimerede fremtidige pengestrømme samt terminalværdien 

for target selskabet med estimerede afkastkrav fra både aktionærer og kreditorer af selskabet. 

Sammenlagt vil de tilbagediskonterede pengestrømme angive selskabets Enterprise Value (EV), 

hvorefter selskabets netto rentebærende gæld (NRBG) fratrækkes, og således kun markedsværdien 

af selskabets egenkapital estimeres. 

For estimering af Co-Ro’s markedsværdi af egenkapitalen, har afhandlingen i overensstemmelse 

med Petersen & Plenborg (2012) foretaget en reformulering af selskabets resultatopgørelse, balance 

samt pengestrømsopgørelse til analytisk brug. Konkret betyder det, at Petersen & Plenborg (2012) 

er brugt som gennemgående kilde for de efterfølgende afsnit, og at det er deres fremgangsmåde, 

som er anvendt. Årsagen til dette skyldes, at afhandlingen fra et analytikerperspektiv af selskabets 

værdi, ønsker at opgøre hvilken indtjening Co-Ro opnår på deres kerneaktiviteter. Samtidig ønsker 

afhandlingen at opgøre selskabets investeret kapital og NRBG ved at reformulere balancen, så 

 
26 Se afsnit 3.1. 

Tabel 3: Afhandlingens anvendte budgetantagelser. Kilde: Egen tilvirkning.  
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driftsrelaterede- og finansielle poster er adskilt. Ovenstående tabel 3 viser afhandlingens anvendte 

budgetantagelser, som beskrives i efterfølgende afsnit. 

5.3.1 Reformulering af resultatopgørelsen 

Ovenstående tabel 4 er den reformulerede resultatopgørelse, som tager udgangspunkt i selskabets 

nettoomsætning, som jf. budgetantagelserne forventes at vækste med forskellige rater i de angivne 

budgetår. Årsagen til, at der ikke forventes konstant vækstrate for budgetperioden, findes blandt 

andet i Co-Ro’s egne forventninger til udviklingen i nettoomsætningen for den indeværende 

regnskabsperiode (Co-Ro, 2020), hvor direktionen forventer et fald, som anslås til 3%. Samtidig 

angiver seneste årsrapport, at selskabet dog, til trods for dette fald, forventer lignende vækstrater 

som tidligere regnskabsår. De realiserede væksttal for de seneste 4 år, kan beregnes til 1,72% vækst. 

Afhandlingen budgetterer derfor med -3% i første budgetår, som efterfølgende år vil være +2%. 

Herefter stagnerer omsætningsvæksten gradvis mod terminalperioden, år 2024, hvor den 

budgetterede omsætningsvækst fremadrettet vil estimeres til 1%, som er i overensstemmelse med 

Petersen & Plenborg (2012). Dette er steady state perioden, hvor det forventes, at selskabet har en 

konstant vækstrate. Denne konstante vækstrate kan teknisk ikke udgøre lige så store vækstrater som 

de historiske, da selskaber med vækstrater større end den generelle økonomi, i princippet vil 

”opsluge” alle andre virksomheder (Petersen & Plenborg, 2012). Særligt væksten i omsætningen i 

terminalperioden kan have stor betydning for værdiansættelsen af et selskab ved brug af DCF-

modellen. Dettte budgetparameter vil derfor efterfølgende være genstand for en scenarieanalyse. 

Tabel 4: Udsnit af den reformulerede resultatopgørelse. Kilde: Egen tilvirkning.  
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Tabel 5: Illustration af den antaget omsætningsvækst for Co-Ro A/S. Kilde: Egen tilvirkning.  

 

Hernæst har afhandlingen sondret mellem at kategorisere posterne Andre Driftsindtægter og Andre 

driftsomkostninger, som værende transitoriske eller tilbagevendende poster, i udarbejdelsen af 

selskabets indtjening fra kerneaktiviteter. Jf. noterne i årsrapporten, udgør disse poster: ”Profit on 

sales of fixed assets + sales of octoboxes, plastic caps and pallets” og “Property management, 

leasehold + Depreciation leasehold”. Disse beskrivelser vurderes til at være af tilbagevendende 

natur, hvorfor de inkluderes i EBITDA-marginen. Denne margin kan baseret på historiske 

regnskaber beregnes til at udgøre 15,33% af nettoomsætningen i gennemsnit for perioden. Marginen 

har ikke haft signifikante udsving, og ledelsen har ikke angivet yderligere grunde til, at denne skulle 

ændre sig for fremtiden. Marginen for budgetårene angives derfor til at være lig det historiske 

gennemsnit 15,33%. 

Co-Ro’s afskrivninger angives ikke eksplicit i selskabets resultatopgørelse, men indgår i de 

funktionsopdelte poster; Produktions-, distributions- og administrationsomkostninger. 

Afskrivningerne er dog angivet i årsrapportens pengestrømsopgørelse, da de ikke har 

likviditetsmæssig betydning. For budgetantagelserne, vil afskrivningerne beregnes som procentdel 

af de materielle- og immaterielle aktiver. Årsagen til, at disse ikke kan bestemmes endeligt er, at 

afskrivningsprofilerne ikke specificeres. Budgetantagelserne kan derfor kun tilnærmelsesvis 

estimeres på baggrund af forholdet mellem de faktiske afskrivningsomkostninger og de langfristede 

driftsaktiver fra balancen. Det historiske gennemsnit for afskrivningerne i pct. ift. aktiverne 

bestemmes til 11,47%. Der har historisk ikke været store udsving, hvorfor gennemsnitsværdien 

fastholdes for hele budgetperioden og ligeledes i terminalperioden. 

Den effektive skatteprocent er beregnet for analyseperioden, hvor satserne veksler fra minimum 

17,74% til 28,18% maksimum for perioden. Den seneste årsrapport fra 2019 har dog en effektiv 
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skattesats på 21,24%, hvilket nærmer sig den danske selskabsskattesats på 22% (Skat.dk, 2020). 

Årsagen til afvigelsen fra tidligere år til den danske selskabsskattesats kan ikke belyses, da disse 

udspringer fra skatteopgørelsen fra selskabet, som ikke offentliggøres.  

For budgetperioden og terminalperioden fastsættes skatteprocenten til 22%, som følger den danske 

lovgivning, som ligeledes anbefales af Petersen & Plenborg (2012). Med den anvendte skattesats, 

kan vi beregne resultatet af primær drift efter skat (NOPAT), hvor de nettofinansielle poster ikke 

indgår. På denne måde adskilles selskabets kerneaktiviteter fra finansielle aktiviteter. Den 

estimerede NOPAT vil være udgangspunktet for de fremtidige pengestrømme, som budgetteres for 

både budgetperioden og terminalperioden. 

Nedenstående delafsnit vil gennemgå reformuleringen af balanceposterne, så afhandlingen kan 

identificere hvorledes den investeret kapital er inddelt i egenkapital og NRBG. 

5.3.2 Reformulering af balancen  

 

 

 

 

 

 

 

Ved reformulering af balancen ønsker afhandlingen at identificere hvilke poster, der relaterer sig til 

driftsaktiviteter, og hvilke poster, som relaterer sig til finansiel aktivitet. Ovenstående tabel 6 viser 

udvalgte balanceposter, som indgår i reformuleringen af balancen. Med udgangspunkt i aktiv-siden, 

opgøres først anlægsaktiverne, som består af de immaterielle- og materielle aktiver, herunder 

goodwill, erhvervede softwarerettigheder, grunde/bygninger og produktionsanlæg mm. Ligeledes 

indgår ”finansielle anlægsaktiver”, som navnet til trods anses som værende en del af Co-Ro’s 

kerneaktivitet. Posten dækker over indskud og andre tilgodehavender. 

Hernæst opgøres omsætningsaktiverne, som består af; varebeholdning, tilgodehavender & 

værdipapirer. Normalvis vil værdipapirer kategoriseres som finansiel aktivitet, men i årsrapporten 

for Co-Ro, angives der ikke nogen kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Det antages derfor, at 

posten værdipapirer kategoriseres som værende en del af driften. Posten udgør ved udgangen af 

Tabel 6: Udsnit af den reformulerede balancen. Kilde: Egen tilvirkning.  
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2019 regnskabsåret 848 mio. DKK, hvorfor det antages, at disse værdipapirer ikke blot holdes som 

et likvid middel med henblik på salg. Under normale omstændigheder ville denne post indgå i 

beregningen af NRBG, hvor den fratrækkes fra de rentebærende gældsforpligtelser, men i denne 

reformulering vil den indgå i beregningen af investeret kapital som en del af selskabets almene 

driftsaktiviteter. 

Driftsgælden fratrækkes summen af anlægs- og omsætningsaktiverne. Denne består af forpligtelser, 

som udspringer af aktiviteter indenfor selskabets almene drift. Disse poster er under almindelige 

omstændigheder ikke rentebærende, så længe forfaldsdatoerne for forpligtelserne overholdes. Et 

eksempel herpå kunne være ”Leverandører af varer og tjenesteydelser”, som normalvis ikke vil 

være rentebærende over tid, medmindre forpligtelserne forfalder og selskabet ikke betaler rettidigt. 

Driftsgælden er derfor summen af; Modtagne forudbetalinger fra kunder, Leverandører af varer og 

tjenesteydelser, selskabsskat og anden gæld. 

Med hensyn til sidstnævnte, anden gæld, bliver det ikke yderligere specificeret hvilke forpligtelser 

denne post dækker over. Afhandlingen vil dog argumentere for, at der i forvejen er en 

forpligtelsespost, som relaterer sig til kreditinstitutioner, og posten derfor kategoriseres som 

værende ikke-rentebærende, ergo er den driftsgæld. 

Efter investeret kapital er bestemt, kan man fratrække den bogførte egenkapital og residualen vil 

dermed være NRBG. Alternativt kan NRBG beregnes ved at summere de hensatte forpligtelser og 

øvrige rentebærende gældsforpligtelser og afslutningsvis fratrække rentebærende aktivposter, som i 

dette tilfælde udgøres af likvide beholdninger. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝐾 + 𝑁𝑅𝐵𝐺 

Som det fremgår i tabel 6 kan det konkluderes, at Co-Ro har en negativ NRBG, hvilket betyder, at 

selskabet har større rentebærende aktivposter end rentebærende gældsposter. Dette skyldes 

hovedsageligt, at selskabet har relativt få/små forpligtelser, hvad end det er hensatte- eller 

gældsforpligtelser (Petersen & Plenborg, 2012). Co-Ro har dog samtidig en relativ stor likvid 

beholdning i form af bankindeståender eller kontanter. 

En negativ NRBG forklarer derved, hvorfor resultatopgørelsen indeholder en positiv 

nettofinansielle poster, da selskabet teknisk set agerer som kreditor for lån. De budgetterede 

finansielle poster vil derfor ligeledes budgetteres som positive nettofinansielle poster.  

Den negative NRBG og dennes indflydelse på diskonteringsfaktoren for modellen vil blive 

diskuteret yderligere i senere afsnit. 
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5.3.3 Budgettering af pengestrømsopgørelse 

Budgetteringen for de fremtidige pengestrømme tager, som det kan ses i tabel 7, udgangspunkt i 

Driftsresultatet efter skat (NOPAT) fra tidligere reformulering af resultatopgørelsen. Hertil udnyttes 

det udskudte skatteaktiv for det første budgetår, 2020, som frigør 16,6 mio. DKK i likvider. 

Hernæst tillægges de foretaget af- og nedskrivninger, som tidligere nævnt er budgetteret som et 

gennemsnitlig forhold mellem de faktiske afskrivninger og af de materielle- og immaterielle 

anlægsaktiver. Efterfølgende budgetteres ændringerne i arbejdskapitalen; Varelager, 

tilgodehavender og driftsgæld og disses likviditetspåvirkning for selskabet.  

Estimeringen af varebeholdningen er beregnet på baggrund af det historiske gennemsnit i 

procentdel af omsætningen. Dette forhold har fulgt en fluktuerende trend, hvorfor det er bestemt, at 

budgetperioden følger det historiske gennemsnit for denne post. 

Tilgodehavender og driftsgæld har historisk haft en stigende tendens i forhold til omsætningen, 

hvorfor det ikke findes af bedst praksis at benytte det historiske gennemsnit for disse to poster, da 

gennemsnittet er lavere end de seneste realiseret tal. Budgetperioden forudsætter derfor, at disse 

poster følger den seneste udvikling og forholdes stabilt over perioden. 

På baggrund af ovenstående, kan pengestrømme fra driften estimeres. Hernæst indregnes ændringen 

fra investeringsaktiviteterne. Med dette menes ændringen i materielle- og immaterielle 

anlægsaktiver. Inkluderet i denne beregning indregnes også de budgetterede afskrivninger (Petersen 

& Plenborg, 2012). 

Dermed kan Free Cash Flow to Firm (FCFF) estimeres, der vil tilbagediskonteres i den endelige 

model for estimering af markedsværdien af selskabets egenkapital. 

5.3.4 Estimering af WACC inputfaktorer 

For estimering af diskonteringsfaktoren (WACC) for modellen, skal afkastkravene for både ejere og 

kreditorer bestemmes, jf. afsnit 3.1. Aktionærernes afkastkrav bestemmes vha. CAPM, som også 

Tabel 7: Budgetteret pengestrømsopgørelse af Co-Ro A/S. Kilde: Egen tilvirkning.  
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var foretrukket af praktikerne i Holm et al’s. (2005) empiriske undersøgelse. Kreditorernes 

afkastkrav kan dog være svære at estimere, da disse omfatter interne låneaftaler, som ikke 

offentliggøres i selskabets årsrapport. Da det tidligere blev belyst, at Co-Ro har negativ NRBG, kan 

man deraf aflede, at selskabet har forholdsvis nemt ved at overholde sine forpligtelser, hvilket alt 

andet lige vil give Co-Ro gode kreditfaciliteter. 

5.3.4.1 Estimering af ejernes afkastkrav 

For estimering af ejernes afkastkrav via CAPM, skal afhandlingen have fastslået nogle 

inputparametre, herunder beta-værdien for selskabet. CAPM-estimatet kan som belyst i tidligere 

afsnit formuleres ved: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

 Da aktien ikke er offentlig handlet, kan afhandlingen ikke få en observerbar beta-værdi for aktien. 

Det er i stedet valgt at bruge den samme beta-værdi, som et selskab med lignende aktivitet har. 

Carlsberg A/S er udover øl producent også producent af soft drinks, ligesom Co-Ro A/S. Carlsbergs 

beta-værdi kan aflæses vha. samme datakilde, som tidligere beskrevet i afhandlingen, Capital IQ, 

hvor denne bestemmes til 0,74 (Capital IQ, 2020). Afhandlingen erkender, at ved denne 

sammenligning af Co-Ro og Carlsberg bør målgruppen og afhandlingen forholde sig kritisk til beta-

estimatet.  

For bestemmelse af markedsrisikopræmien, som er den præmie, som investorer kræver for 

investering i risikobetingede investeringer i forhold til investering i statslige obligationer, der anses 

for værende risikofrie. Forsyningstilsynet (2020) har i en markedsundersøgelse adspurgt deres 

respondenter, hvilken markedsrisikopræmie de tillægger investering i aktier. Konklusionen på deres 

undersøgelse var, at den gennemsnitlige præmie kunne opgøres til 6%. Respondenterne udgøres af 

DMS, Carnegie, Fernandez et. al (2018), PwC og Forsyningstilsynets eget skøn. Afhandlingen er 

opmærksom på, at den anvendte kilde, Forsyningstilsynet (2020), kan anses som en atypisk kilde til 

estimering af markedsrisikopræmien. Afhandlingen anser dog respondenterne for undersøgelsen, 

som værende pålidelige, da det formodes, at disse dagligt beskæftiger sig med fastsættelse af 

afkastkrav for investeringer. PwC (2020) angiver i deres artikel fra april 2020, at man bør tillægge 

25-75 basispoints til den sædvanlige præmie, da den nuværende Covid-19 situation taget i 

betragtning, vil betyde, at aktieinvestorer påtager sig større risici ved deres investeringer. 

Investorerne forventer derfor ligeledes en højere risikopræmie. Denne afhandling vil derfor tillægge 

de 6% med yderligere 75 basispoints for at afspejle den nuværende øgede risiko, som aktionærer 
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påtager sig. Risikopræmien kan derved fastsættes til 6,75%. 

Afslutningsvis for afkastkravet, skal afkastet på det risikofri aktiv 𝑟𝑓 fastsættes. Dette afkast skal ses 

som en konstant i forholdet mellem forventet afkast og systematisk risiko, jf. CAPM. 

Baseret på Nationalbankens undersøgelse (2020), er den ”risikofri” rente på nuværende tidspunkt 

negativ. Nedenstående figur 9 viser en graf over relationen mellem aktionærernes påkrævede 

markedsrisikopræmie for investering i aktier, i forhold til risikofri statsobligationer. 

Det fastsættes ikke i rapporten det absolutte tal for den risikofrie rente, men det kan aflæses på 

grafen, at den seneste observation har negativ værdi, som dog tilnærmer sig nul. 

Ligesom ovenstående tillæg af basispoints på baggrund af nuværende COVID-19 situation, vil 

afhandlingen også for denne parameter antage, at renten tillægges 75 basispoints. 

Det antages derfor, at den risikofri rente som vil indgå i beregningen er 0,5% 

 

Figur 9: Undersøgelse af risikopræmie. Kilde: Nationalbanken (2020).  

Aktionærernes afkastkrav kan derved nu estimeres ved nedenstående beregning: 

𝑟𝑒 = 0,5% + 0,74 ∗ 6,75% = 𝟓, 𝟒𝟗𝟓% 

5.3.4.2 Estimering af kreditorernes afkastkrav 

Det er vanskelligt for afhandlingen at estimere Co-Ros kreditorers afkastkrav, da dette ikke er 

offentliggjort i rapporteringen. Samtidig har selskabet positive nettofinansielle poster i 

resultatopgørelsen, og jf. ovenstående reformulering af balancen, er NRBG ligeledes også negativ. 

Fra analytiker synspunkt, og uden videre kendskab til selskabets interne låneforhold, antages 

lånerenten for Co-Ro A/S at udgøre 2% før skat. Målgruppen for afhandlingen skal derved være 

opmærksom på denne eventuelle fejlantagelse.  
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5.3.5 Beregning af diskonteringsfaktor WACC 

På baggrund af ovenstående inputs til estimering af modellens diskonteringsfaktor, WACC, kan 

beregningen nu foretages: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑎 = 𝑟𝑒 ∗
𝐸

(𝐸 + 𝑁𝑅𝐵𝐺)
+ 𝑟𝑑 ∗

𝑁𝑅𝐵𝐺

(𝐸 + 𝑁𝑅𝐵𝐺)
∗ (1 − 𝑇) 

𝑟𝑎 = 5,495% ∗
2.272.300

(2.272.300 + (−91.753))
+ 2% ∗

−91.753

(2.272.300 + (−91.753))
∗ (1 − 22%)

= 𝟓, 𝟔𝟔𝟏% 

Tabel 8: Tabel over den estimeret WACC. Kilde: Egen tilvirkning.  

 

Diskonteringsfaktoren for modellen vil derfor fastsættes til 5,661%. 

Årsagen til, at det samlede vægtede afkastkrav for ejerne og kreditorerne er højere end ejernes 

afkastkrav isoleret er, at andelen af egenkapitalen i forhold til den samlede kapitalstruktur, 

overstiger 1. Dvs. at ejerne samtidig også forventer et afkast på den overskydende likviditet, som er 

forklaringen bag den negativ NRBG.  

Som det er blevet diskuteret i tidligere kapitel27, kan kapitalstrukturen for selskabet have en 

indflydelse på selskabets værdi. Ejernes afkastkrav er alt andet lige højere end kreditorernes 

afkastkrav, hvilket kan forklares ved, at kreditorer i tilfælde af likvidation af selskabet, vil få 

udbetalt deres tilgodehavende, før aktionærerne vil få udbetalt det overskydende likviditet, når alle 

forpligtelser er dækket. Såfremt andelen af gæld i forhold til den samlede kapitalstruktur er højere, 

vil WACC ligeledes være lavere. Dette vil medføre en højere værdi for selskabet, hvis 

diskonteringsfaktoren for de fremtidige pengestrømme er lavere. 

Samtidigt, udnytter Co-Ro heller ikke muligheden for skatteskjold ved gældsoptagelse, da selskabet 

på nuværende tidspunkt blot betaler en større skatteomkostning som følge af de positive 

nettofinansielle poster. Der er altså en optimeringscase for selskabets værdi, hvis de valgte at 

omstrukturere kapitalstrukturen, ved at finansiere nogle af aktiverne ved gældsoptagelse i stedet for 

brug af selskabets egenkapital. WACC vil ligesom væksten for terminalperioden være genstand for 

 
27 Se afsnit 3.1. 
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en scenarieanalyse, hvor det vil påvises hvilken effekt, optimering af WACC kan have for 

selskabets anslåede værdi.  

5.3.6 Estimering af markedsværdien af egenkapitalen 

Når de fremtidige pengestrømme fra ovenstående afsnit er estimeret og diskonteringsfaktoren for 

disse er bestemt, har modellen de nødvendige inputs til at estimere markedsværdien af 

egenkapitalen. 

De fremtidige pengestrømme for budgetperioden, som tilflyder virksomheden, både ejere og 

kreditorer, tilbagediskonteres til ultimo regnskabsåret 2019. For terminalperioden, som skal 

estimere værdien for selskabet i al fremtid, beregnes først PV (ultimo 2023) af de uendeligt løbende 

pengestrømme med konstant vækst på 1%, som tidligere fastsat i budgetantagelserne for modellen. 

Denne værdi beregnes ved Gordon’s Growth Model, som tidligere beskrevet i afsnit 3.1. 

Terminalværdien tilbagediskonteres da, tilbage til ultimo 2019, som de øvrige pengestrømme og 

summeres til selskabets estimerede Enterprise Value. Dette anses som værende den samlede 

markedsværdi af både egenkapitalen og gælden. 

Da Co-Ro A/S har en negativ NRBG, tillægges denne værdi til estimatet for Enterprise Value og 

derved estimeres Markedsværdien af Egenkapitalen. Jf. den grafiske præsentation af modellen i 

nedenstående tabel 9, anslås markedsværdien af Co-Ro A/S’ egenkapital at udgøre 2.720.874,7 

t.kr., eller 2,72 mia. DKK. Dette skal ses som et øjebliksbillede af markedsværdien på baggrund af 

ovenstående budgetter og generelle antagelser. Yderligere diskussion og kritikpunkter for modellen 

vil blive diskuteret i senere afsnit af dette kapitel28. 

Tabel 9: DCF-værdiansættelse af Co-Ro A/S. Kilde: Egen tilvirkning.  

 

 
28 Se afsnit 5.5. 
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5.3.7 Scenarieanalyse af ændring i omsætningsvækst for terminalperioden og WACC 

Som belyst tidligere i afsnittet, vil omsætningsvæksten i terminalperioden samt WACC være 

genstande for en scenarieanalyse. Årsagen til dette er, at andelen af selskabets samlede værdi kan 

opdeles i nutidsværdien af de budgetterede pengestrømme og terminalperioden. 

  Andel 

PV (FCF) - budgetperiode 16,68% 

PV Terminalperiode 83,32% 

Enterprise Value 100,00% 

 

Afhandlingen har udarbejdet en todimensionel matrix i tabel 10 for forskellige scenarier med 

alternative omsætningsvækst i terminalperioden og estimering af afkastkrav.  

Tabel 10: Udsnit af scenarieanalyse på DCF-modellen. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Ovenstående præsentation er et udsnit af scenarieanalysen, som kan ses fyldestgørende i bilag 8. 

Grafikken viser i øverste tabel den absolutte værdi af egenkapitalen ved ændring i hhv. 

omsætningsvæksten i terminalperioden og WACC. Den anden tabel viser den absolutte difference 

ved scenarieændringer, relativt til den estimerede værdi. 

Afslutningsvis viser den sidste tabel en indeksering af markedsværdien ved ændring i de to variable, 

med vækst på 1% og WACC på 5,661% som basispunkt. 
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Som det var formodet, havde omsætningsvæksten for terminalperioden en positiv korrelation med 

egenkapitalværdien, alt andet lige. Eksempelvis viser ovenstående udsnit af scenarieanalysen, at ved 

en stigning på 20 bps med uændret diskonteringsfaktor, vil den absolutte markedsværdi af 

egenkapitalen stige med 53,3 mio. kr. relativ til den estimerede værdi. Dette er svarende til indeks 

101,96. 

Tabellen viser dog også, at en marginal ændring på WACC med 25 bps vil have en absolut 

værdiændring på 148,75 mio. kr. svarende til indeks 105,47. 

Dette viser, at såfremt selskabet er i stand til at nedbringe det vægtede afkastkrav fra ejere og 

kreditorer, vil det have en større positiv effekt på markedsværdien af egenkapitalen. Én af 

metoderne hvorpå Co-Ro kunne være i stand til at påvirke dette afkastkrav, ville være en 

omstrukturering af kapitalfordelingen mellem egenkapital og gæld. Som nævnt tidligere, og med 

henvisning til tidligere afsnit, vil en kapitalstruktur med højere andel til gældsfinansiering give et 

lavere afkastkrav, da kreditorer har lavere afkastkrav end ejere, men samtidig fordi selskabet opnår 

et skatteskjold som følge af de forøgede finansielle omkostninger (Miller & Modigliani, 1963). 

Afhandlingen har foretaget best/worst case scenarier, hvor der antages ændringer i 

omsætningsvækst og WACC. Værdierne i nedenstående tabel 11, angiver markedsværdien af 

egenkapitalen såfremt de to variabler ændres. Som det fremgår af tabellen, ville en stigning af 

WACC med 25 bps samt en forringelse af omsætningsvæksten i terminalperioden medføre et 

estimat på 2,566 mia. kr. Modsat ville en reduktion af diskonteringsfaktor med 25 bps og en 

stigning i vækst med 10 bps medføre et estimat på 2,9 mia. kr. 

Tabel 11: Oversigt over best/worst scenarier fra scenarieanalysen. Kilde: Egen tilvirkning.  

 

Dette interval [2,566 mia. kr. – 2,9 mia. kr.] vil for resten af afhandlingen agere som benchmark for 

værdiansættelse af Co-Ro A/S. 

Afhandlingen er bekendt med, at værdiansættelse af virksomheder ikke kan endeligt konkluderes, 

og erkender samtidig at estimering af markedsværdi indebærer en række antagelser, som er 

subjektive skøn fra analytikeren. For at reducere eventuelle bias i disse antagelser, fastholder 

afhandlingen ovenstående interval som benchmark mål. 



 

 

Side 83 af 143 
 

Det er vigtigt at målgruppen for afhandlingen er bekendt med, at disse estimater for DCF-modellen 

er et udtryk for et øjebliksbillede af selskabets nuværende situation, samt subjektive skøn og 

antagelser fra den pågældende analytiker.  

5.4 Multipelværdiansættelse af Co-Ro A/S 

Som andet led i værdiansættelsen af Co-Ro A/S har afhandlingen i det følgende afsnit udarbejdet en 

multipel-værdiansættelse. Denne metode er valgt, da den ofte anvendes som en second-opinion hos 

målgruppen, som det blev belyst af de interviewede respondenter og i litteraturstudiet af 

praktikernes tilgang i afsnit 3.2.  

Multipelmetoden er beskrevet i afsnit 3.1, og handler i sin grundform om at identificere 

sammenlignelige virksomheder, og bruge denne gruppe virksomheders relative multipler til at 

estimere værdien af et specifikt selskab. Som tidligere nævnt, er der en række kritikpunkter ved 

metoden, da der i praksis ikke findes to virksomheder, der er perfekt substituerende. På trods af 

denne kritik har afhandlingen valgt at gøre brug af metoden som en second-opinion til DCF-

modellen, da den som nævnt benyttes af målgruppen. Afhandlingen har gjort brug af en peergruppe, 

som er udarbejdet af Capital IQ, hvor databasen finder virksomhedstransaktioner af 

sammenlignelige virksomheder. Capital IQ har identificeret fem virksomhedstransaktioner, hvor de 

solgte virksomheder tilnærmelsesvis ligner Co-Ro på følgende parametre; beskæftiger sig i ”soft 

drink” industrien, geografisk lokation i Danmark eller Europa og tilnærmelsesvis tilsvarende 

nøgletal. Afhandlingen kan kritiseres for, ikke at være i fuld overensstemmelse med Knudsen et. al 

(2015). Det er ikke fundet af relevans eller værdiskabende for afhandlingens konklusioner, at 

foretage en dybdegående peergruppe analyse, da multipelmetoden er anvendt som en second-

opinion til DCF-værdiansættelsen. Derfor anses Capital IQ’s angivne peergruppe som værende 

repræsentativ for analysen. Peergruppen kan ses i bilag 9, hvor det fremgår, at der ved disse 

virksomhedstransaktioner er en gennemsnitlig TEV/Revenue multipel på 1,7x og en gennemsnitlig 

TEV/EBITDA multipel på 9,3x. Disse multipler kan nu multipliceres på Co-Ros henholdsvis 

omsætning og EBITDA.  Co-Ro havde i 2019 en omsætning på. 1.970.789 t.kr. og en EBITDA på 

287.039 t.kr. Dette betyder at multipelmetoden, ved brug af den nævnte peergruppe, anslår at Co-

Ros værdi af EV er følgende:  

𝐸𝑉𝑇𝐸𝑉/𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 = 1,7 ∗ 1.970.789 t. kr. = 𝟑. 𝟑𝟓𝟎. 𝟑𝟒𝟏, 𝟑 𝒕. 𝒌𝒓. 

𝐸𝑉𝑇𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 9,3 ∗ 287.039 t. kr. = 𝟐. 𝟔𝟔𝟗. 𝟒𝟔𝟐, 𝟕 𝒕. 𝒌𝒓. 
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Som det fremgår ovenfor, estimerer multipelmetoden, at Co-Ro har en samlet markedsværdi i 

intervallet 2,669 mia. kr. og 3,350 mia. kr. Et spænd på ca. 681 mio. kr.  

For at få konsistens i analysen og sammenligneligheden med resultaterne fra DCF-værdiansættelsen 

har afhandlingen valgt, at tillægge NRBG til disse multipelværdiansættelser, så at markedsværdien 

af egenkapitalen estimeres. Årsagen til at tillægge NRBG er, at begge resultatposter tilfalder både 

ejere såvel som kreditorer, hvorfor multiplen finder Enterprise Value. 

𝐸𝐾𝑇𝐸𝑉/𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 = 3.350.341,3 𝑡. 𝑘𝑟. + 91.753 𝑡. 𝑘𝑟. = 𝟑. 𝟒𝟒𝟐. 𝟎𝟗𝟒, 𝟑 𝒕. 𝒌𝒓.  

𝐸𝐾𝑇𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 2.669.462,7 𝑡. 𝑘𝑟. + 91.753 𝑡. 𝑘𝑟. = 𝟐. 𝟕𝟔𝟏. 𝟐𝟏𝟓, 𝟕 𝒕. 𝒌𝒓. 

Markedsværdien af egenkapitalen for Co-Ro estimeres til et sted i intervallet 2,761 mia. kr. og 

3,442 mia. kr. Analysens resultater vil diskuteres i nedenstående afsnit.  

5.5 Diskussion af undersøgelsesresultaterne fra benchmark værdiansættelsen 

Dette afsnit ønsker at diskutere undersøgelsesresultaterne fra de to benchmark værdiansættelser. 

Formålet ved diskussionen er at analysere værdiestimaterne yderligere samt identificere eventuelle 

fejlkilder ved de to værdiansættelser. DCF-værdiansættelsen estimerede, at Co-Ros markedsværdi 

af egenkapitalen lå i intervallet 2,566 mia. kr. til 2,9 mia. kr. baseret på en scenarieanalyse. 

Multipelmetoden estimerede, at den tilsvarende værdi befinder sig i intervallet 2,761 mia. kr. til 

3,442 mia. kr. baseret på en EBITDA- og omsætningsmultipel. Intervallerne overlapper hinanden, 

hvilket indikerer, at værdien af egenkapitalen for Co-Ro ligger i dette spænd. Endvidere styrker det 

argumentet for, at disse modeller komplementerer hinanden, da værdiestimaterne er i relativ samme 

størrelsesorden. Som nævnt i afhandlingen er DCF-modellen den teoretisk mest korrekte model. Af 

den årsag har afhandlingen valgt, at det er intervallet fra DCF-værdiansættelsen, som skal udgøre 

benchmark for udviklingen af machine learning redskabet. Multipelmetoden benyttes i denne 

sammenhæng som en second-opinion på værdiestimatet fra DCF-modellen for at vurdere, hvorvidt 

dette estimat er relativt retvisende. Da estimatintervallerne fra de to forskellige modeller overlapper, 

må det konkluderes, at DCF værdiestimatet giver en retvisende indikation på værdien af Co-Ro.  

Som belyst i afsnit 3.1, er der en række generelle fejlkilder ved både DCF-modellen og 

multipelmetoden, som målgruppen skal være opmærksom på. For DCF-modellen er det vigtigt, at 

målgruppen er bekendt med de eventuelle bias, som opstår, som følge af budgetantagelser og andre 

subjektive skøn. Afhandlingen har så vidt muligt argumenteret for de antagelser, som den har 

foretaget sig. Foruden de belyste kritikpunkter af modellen, som angivet i afsnit 3.1, forsøger 
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modellen ligeledes at estimere værdien på en ongoing aktivitet. Terminalværdien for modellen 

angiver den værdi, som selskabet vil generere i al fremtid med konstante rater. I virkeligheden bør 

hver periode budgetteres for at få en værdi, som tilnærmer sig den faktiske værdi. Generelt er 

subjektivitet ved DCF-modellen tæt på uundgåeligt, hvis man som ekstern analytiker skal estimere 

markedsværdien af egenkapitalen. Af samme årsag vil man sjældent se to værdiansættelser, som 

estimerer det samme resultat, selvom datagrundlaget og tilgængelig information er det samme.  

Ved multipelmetoden vil en potentiel fejlkilde være den anvendte peergruppe. Afhandlingen 

erkender, at man kan forholde sig kritisk til, at peergruppen i det konkrete eksempel for Co-Ro ikke 

baserer sig på flere virksomhedstransaktioner, hvilket gør pålideligheden af multiplerne mere 

ustabil. Optimalt set, fandtes der en lang række virksomhedstransaktioner fra sammenlignelige 

virksomheder, som multiplerne kan basere sig på. Dette er dog ikke tilfældet, hvorfor afhandlingen 

må gøre brug af den anvendte peergruppe, men forholde sig kritisk og være opmærksom på 

indvirkningen på undersøgelsesresultaterne. Afhandlingen vil dog påpege, at der ikke findes 

fuldkommen sammenlignelige virksomheder, hvorfor undersøgelsesresultaterne ikke skal anses som 

et entydigt resultat, men snarere en tilnærmelse og indikation på virksomhedens værdi.   

Samlet set gør afhandlingen brug af estimatintervallet 2,566 mia. kr. til 2,9 mia. kr., som stammer 

fra DCF-værdiansættelsen og som vil danne benchmark for de forskellige versioner af machine 

learning modeller i kapitel 6. Dette gør afhandlingen i stand til at udvælge den bedst mulige version 

af machine learning til formålet.  

5.6 Delkonklusion på benchmark værdiansættelsen  

Afhandlingen har i dette kapitel udarbejdet en værdiansættelse af det udvalgte target selskab, Co-Ro 

A/S, ved benyttelse af DCF-modellen og multipelmetoden. Virksomheden er bl.a. udvalgt grundet 

dens tilstedeværelse i føde- og drikkevareindustrien, grundet det faktum at den foretager sig 

”normale” aktiviteter for industrien og er et dansk unoteret selskab. 

Værdiansættelsen af Co-Ro har til formål at agere benchmark for de udviklede machine learning 

modeller i kapitel 6. Afhandlingen bruger konkret de teoretisk korrekte værdiansættelsesmodeller til 

at vurdere, hvilken version af de udviklede modeller, som er bedst egnet til at optimere og 

effektivisere måden, hvorpå målgruppen værdiansætter unoterede virksomheder.   

Den først anvendte værdiansættelsesmodel var DCF-modellen, hvor Co-Ros resultatopgørelse, 

balance og pengestrømsopgørelse blev reformuleret til brug i modellen, i overensstemmelse med 

Petersen & Plenborg (2012). Efter reformuleringen og estimeringen af essentielle inputfaktorer, 
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udarbejdede afhandlingen en scenarieanalyse af parametrene WACC og omsætningsvækst i 

terminalperioden, som blev vurderet til at have størst betydning for værdiansættelsen. Analysen 

testede forskellige realistiske scenarier af de to nævnte parametre, og fandt frem til, at Co-Ros 

værdi af egenkapitalen kan estimeres til at være i intervallet 2,566 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Som en 

second-opinion på dette værdiinterval, valgte afhandlingen at gøre brug af multipelmetoden for at 

vurdere validiteten af DCF-estimatet.  

Multipelmetoden byggede på en peergruppe, udarbejdet af Capital IQ, hvor 

virksomhedstransaktioner fra sammenlignelige virksomheder blev benyttet til at estimere 

gennemsnitlige multipler til anvendelse på udvalgte nøgletal fra Co-Ro. De anvendte multipler var 

en EBITDA- og omsætningsmultipel, som indikerede, at værdien af Co-Ros egenkapital lå i 

intervallet 2,761 mia. kr. til 3,442 mia. kr. Da de to intervaller overlapper hinanden, konkluderer 

afhandlingen, at DCF-resultatet er et tilnærmelsesvist retvisende værdiestimat af Co-Ros værdi.  

Benchmark værdiansættelsen skaber på den måde værdi i afhandlingen ved, at den i kapitel 6, kan 

bruges til at teste brugbarheden af de forskellige versioner af machine learning redskabet i praksis, 

som vil blive diskuteret yderligere i kapitel 7. 
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6. Udvikling af machine learning modellerne 

Dette kapitel ønsker at give målgruppen indblik i, hvordan de forskellige versioner af machine 

learning modellerne er udviklet. Afhandlingen antager, at målgruppen ikke besidder dybdegående 

viden om machine learning, hvorfor fokus i dette kapitel er på, hvordan machine learning og de 

forskellige versioner overordnet fungerer. Formålet er derfor ikke at opstille en ”plug & play” 

version, som målgruppen efterfølgende kan udvikle, men snarere at give indsigt i versionerne, deres 

funktionalitet, fordele og ulemper. På denne måde danner kapitlet grobund for analysen og 

diskussionen i kapitel 7 om, hvilken version, som er bedst egnet samt hvorvidt det udvalgte 

machine learning redskab på sigt vil kunne bruges i praksis hos målgruppen. Kapitlet indledes med 

en kort beskrivelse af, hvordan machine learning fungerer. Dette afsnit har til formål at give 

målgruppen en forforståelse for emnet, som er fundamentet for præsentationen og analysen af de 

forskellige versioner. Efterfølgende præsenteres det anvendte programmeringssprog, Python, hvor 

afhandlingen vil beskrive, hvorfor dette data science sprog er valgt frem for andre. Efter disse to 

indledende afsnit, vil afhandlingen gennemgå de fire udviklede machine learning modeller. For at 

danne konsistens i sammenligningsgrundlaget vil hver version gennemgå samme spørgsmål om, 

hvordan versionen generelt fungerer, hvad fordele og ulemperne er ved versionen, et udsnit af den 

udviklede kode og hvilket værdiestimat, som versionen estimerer for Co-Ro A/S ud fra de udvalgte 

parametre fra afsnit 4.3. Afslutningsvist udvælges de to bedst egnet machine learning modeller, som 

yderligere diskuteres i kapitel 7. I præsentationen af de enkelte modeller af machine learning 

metoder, har afhandlingen inkluderet et udklip af den anvendte Python kode. Disse er medtaget, da 

det giver målgruppen et indblik i, hvordan modellerne er udviklet. Som pointeret, er det ikke 

forventeligt, at målgruppen har forståelse for programmeringssprog, ej heller at målgruppen skal 

være i stand til at anvende de udviklede koder efter præsentationen. Ligeledes er udklip af scatter 

plot grafer inkluderet, som illustrerer modellernes fitting til observationerne i træningsdata. Alle 

udviklede koder kan ses samlet i bilag 10. 

6.1 Hvordan fungerer machine learning? 

Machine learning er en disciplin, hvor man søger at få computere til at lære og handle af sig selv, 

ved at fodre dem med informationer og data, som de kan finde mønstre i og udvikle brugbare 

algoritmer ud fra (Kaastrup-Hansen, 2019). Det amerikanske globale teknologiselskab, Nvidia 

Corporation (2016) definerer machine learning som;  
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“Machine Learning at its most basic is the practice of using algorithms to parse data, learn from it, 

and then make a determination or prediction about something in the world.” – Nvidia (2016). 

Forsimplet er idéen med machine learning i bund og grund, at man kan lære fra ting vi tidligere har 

observeret og prædiktere noget fremtidigt eller ukendt (Mikkel Jordahn, 2020). Machine learning 

fungerer med en algoritme, der er skrevet til en specifik situation. Fordelen ved at benytte machine 

learning er, at man kan bearbejde enorme datamængder og få computersystemer til at danne 

brugbare mønstre i det (Kaastrup-Hansen, 2019). I de efterfølgende afsnit er det forskellige 

versioner af machine learning, der bygger på algoritmer, som bearbejder data på forskellig vis og 

som er testet på afhandlingens datasæt.  

Helt specifikt handler supervised machine learning29 om at lære en funktion f, som kan konvertere 

et input x til et output y. Konkret betyder det, at ved et større datasæt, som besidder en række inputs 

(x), og tilhørende output for hver af disse x’er (y), så kan dette datasæt bruges til at finde den 

gennemsnitlige funktion f, som kan konvertere et nyt x til et nyt y med den laveste mulige 

fejlmargin ud fra det datasæt, som er benyttet (Mikkel Jordahn, 2020).  

 

Figur 10: Forsimplet illustration af måden machine learning virker. Kilde: Egen tilvirkning.  

Ovenstående illustration i figur 10 viser forsimplet afhandlingens konkrete eksempel, hvor machine 

learning modellerne forsøger at finde mønstre i datasættet og at approksimere funktionen f30 ud fra 

input x, i form af parametrene fra de børsnoterede virksomheder og deres tilhørende output y 

 
29 Forklaret i afsnit 1.6, Begrebsafklaring.  
30 Illustreret med den røde linje. 
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bestående af deres markedskapitalisering. Dette approksimerer machine learning versionerne ud fra 

datasættet, som er modellernes træningsdata.  

 

Figur 11: Forsimplet illustration af machine learning modellens funktionalitet efter udvikling. Kilde: Egen tilvirkning.  

Efter at modellerne har approksimeret funktionen f, kan denne benyttes til at estimere et ukendt 

output y ved benyttelse af input x, som det er illustreret i figur 11. I det konkrete eksempel 

indskrives den unoterede virksomheds parametre (input x) og funktionen f giver et værdiestimat på 

den givne virksomhed (output y).   

Et af de vigtigste “steps” ved machine learning disciplinen er at lave modeller, der generaliserer 

godt. Konkret betyder det, at modellerne skal kunne klare sig godt på al data og derved også uset 

data. Ved udvikling af modellerne, er man ikke interesserede i modeller, der kun klarer sig godt på 

det datasæt, som modellen trænes efter. Derfor deles datasættet op i et træningssæt og et testsæt. 

Efterfølgende tuner og optimerer afhandlingen modelparametrene på træningssættet og derefter 

testes modellerne på testsættet. Afhandlingen tester ved brug af mean squared error (MSE), hvilket 

giver en indikation på, om den givne model generaliserer godt. Hvis modellen generaliserer godt, så 

kan det ses ved, at træningssættet og testsættet har omtrent den samme MSE (Mikkel Jordahn, 

2020). 

De forskellige machine learning versioner og algoritmer går forskelligt til værks, når disse skal 

finde mønstre i datasættet og approksimere funktionen f, hvoraf hver version har sine fordele og 

ulemper, og virker bedre på bestemte datasæt end andre (Mikkel Jordahn, 2020).  

6.2 Python  

Det anvendte programmeringssprog til afhandlingens undersøgelse, er Python, som er et af de mest 

foretrukne programmeringssprog indenfor data science af flere årsager (Mikkel Jordahn, 2020). En 
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primær årsag er, at sproget er relativt nemt at skrive og forstå, dvs. at syntaksen er intuitiv, hvilket 

gør det nemt for mange at lære sproget samt læse andres kode. En anden årsag er, at det er hurtigt at 

skrive og teste koderne, hvilket betyder, at der er mange algoritmer og værktøjer, som allerede er 

implementeret og nemt kan anvendes i Python (Mikkel Jordahn, 2020). Dertil er Python nr. 1 på 

listen PYPL PopularitY of Programming Language (2020), hvilket betyder, at det er det 

programmeringssprog, som allerflest googler tutorials på. Ulempen ved programmet er, at det til 

tider kan være langsomt, hvis der ikke bliver skrevet ordentlige koder og det anvendes derfor 

sjældnere til udvikling af applikationer (Mikkel Jordahn, 2020). 

6.3 Version 1: Lineær regression  

Lineær regression er én af forgreningerne inden for paraplybegrebet, machine learning. Lineær 

regression er en model, hvori afhandlingens funktion består af en lineær kombination af datasættets 

inputparametre, hvor de forskellige vægte af hvert input er det modellen estimerer. Dette er gjort 

ved at minimere MSE over det træningssæt vi bruger til at approksimere en funktion, f. Hvert 

inputparameter tildeles en estimeret beta-koefficient, som angiver ændringen i modellens output 

funktion, såfremt inputparameteret ændres, alt andet lige. Koefficienten kan teoretisk være negativ 

såvel som positiv. Lineær regression er en closed form solution, hvilket vil sige at modellen over et 

specifikt træningssæt altid vil være det samme (Mikkel Jordahn, 2020). 

Nedenstående figur 12, angiver betakoefficienterne for inputparametrene i modellen. Som det ses, 

har inputparametre som EBIT og Net Income de højeste koefficienter for estimering af selskabets 

værdi. Samtidig ses det, at input såsom Total Debt har negativ koefficient estimering. Dette er i 

overensstemmelse med litteraturen, jf. Petersen & Plenborg (2012). Tabellen rangerer parametrene 

fra størst positiv påvirkning af den afhængige variabel, markedskapitalisering, til laveste 

koefficient. Det er overraskende for 

afhandlingen, at modellen estimerer en negativ 

betakoefficient for ROE, da denne parameter 

angiver forrentningen af ejernes kapital, hvilket 

alt andet lige, formodes at have positiv 

signalværdi for investorer. Afhandlingen finder 

ikke yderligere analyse af betakoefficienterne 

værdiskabende for undersøgelsens konklusioner, 

hvorfor dette er udeladt.  
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Figur 12: Betakoefficient, Kode og Graf fra den lineære regression. Kilde: Egen tilvirkning. 

Fordele og ulemper: 

Den primære fordel ved denne model er, at den er intuitiv og transparent. Man kan tydeligt se 

hvilke inputs der har en positiv effekt på regressionen, og hvad der har en negativ effekt. 

Den generelle ulempe for denne metode er dog, at modellen kun kan lære lineære forhold mellem 

inputs. Såfremt det sande forhold mellem inputs ikke er lineære, vil denne model ikke være optimal 

at benytte. Det kan ikke alene vurderes ud fra denne metode, hvorvidt inputs er lineære eller ej, 

hvorfor afhandlingen tester flere metoder for at approksimere forholdene. 

Den lineære regressionsmodel kan være god som en baseline indikator på forholdene mellem 

inputs, og hvorledes disse påvirker modellens output; værdien af selskabet. Modellen har dog sin 

klare begrænsning, såfremt der ikke er lineære forhold mellem inputparametre. Modellen opnår en 

MSE på 0,3618 som surrogatmål for modellens præcision af outputresultat. Ved input af parametre 

fra target selskabet Co-Ro A/S, estimerer modellen en markedsværdi på 3,71 mia. kr. 

6.4 Version 2: Lasso Regression  

Den anden version af machine learning, som er afprøvet på afhandlingens datasæt, er en lasso 

regression. Lasso regression er også en lineær model, som finder en lineær kombination af 

afhandlingens input (Stephanie, 2015). Forskellen på lasso regression og en almindelig lineær 

regression er, at denne model har en cost/svind på parametrene, hvilket betyder, at modellen 

forsøger at skrumpe/reducere så mange af parametrevægtene som muligt mod 0 (Mikkel Jordahn, 

2020). Dette gøres for at forbedre forudsigelsesnøjagtigheden af den statistiske model, og modellen 

ikke er overfittet til træningsdata. Modellen tuner i denne version et parameter alpha, som er hvor 
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meget man gerne vil straffe antallet af vægte, der ikke er 0. Givet, at alpha er justeret til 0, så er 

denne version præcis det samme som den klassiske lineære regression fra version 1. I afhandlingens 

tilfælde, fandt modellen, at det optimale alpha kan estimeres til nul, hvorfor afhandlingen kan sætte 

lighedstegn mellem denne metode og ovennævnte lineære regressionsmodel. Konkret vil det 

betyde, at modellerne vil angive de samme estimater for target selskabets værdi. Figur 13 nedenfor 

viser hvordan afhandlingen i denne version har tunet modellen til at finde den optimale alpha.  

 

Figur 13: Kode fra lasso regressionen. Kilde: Egen tilvirkning.  

Fordele og ulemper: 

Lasso regression har de samme fordele som den traditionelle lineære regression. Den har dog den 

ekstra fordel, at den også kan justeres til at fravælge parametre, som ikke er nødvendige for at 

approksimere funktionen f. 

Ulempen ved modellen er, at den ligesom den lineære regression kun lærer lineære kombinationer 

af inputs. Eftersom versionen lykkedes med at finde den optimale alpha på nul, ligner denne model 

derfor den lineære regressionsmodel og giver de samme estimater. Modellen udgør derfor ligeledes 

en god baseline, som også opnår en MSE på 0,3618. Lasso regression versionen giver et 

værdiestimat på Co-Ro A/S ud fra de anvendte inputs x på 3,71 mia. kr. (output y). 

6.5 Version 3: Nearest Neighbour Regression 

Nearest neighbour metoden bygger på antagelsen om, at man ved et gennemsnit af værdiestimatet 

for nærtliggende ”nabo-observationer”, kan prædiktere hvor en ny observation bør placeres i vores 

output space. Modellen justeres ved at tune antallet af naboer k, hvis y-værdier indgår i 

beregningen. Eksempelvis ved k=2, beregnes gennemsnittet for de to nærmeste naboer, og 

estimeringen af den nye observation kan derfor beregnes. Metoden for hvorledes de nærmeste 

naboer bestemmes, er på baggrund af input x. Modellen indsætter altså de angivne parametre for 

den nye observation, og skal på baggrund af de to (k=2) mest lignende observationer, estimere 

kapitalværdien for den nye observation. Hvorledes modellen bestemmer hvilke to observationer, 
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som den vurderer, er nærmeste naboer til den nye observation, er på baggrund af modulus distance. 

Som eksempel for beregningen af denne distance, kan man referere til Pythagoras’ læresætning; 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

For afhandlingens eksempel, anvender man samme metodik, blot med flere parametre for beregning 

af distancen: 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑥1
2 + 𝑥2

2 … + 𝑥𝑛
2 (Mikkel Jordahn, 2020). 

 

Figur 14: Kode fra Nearest Neighbour regressionen. Kilde: Egen tilvirkning. 

Fordele og ulemper: 

Modellen er let forståelig og intuitiv, såfremt der blot er én dimension af x inputs. Denne afhandling 

ønsker på baggrund af flere inputparametre at estimere værdien af ny en observation, hvorfor denne 

metode vanskeliggøres væsentligt. Modellen har brug for at k-antal naboer identificeres for input x, 

og den estimerede værdi bliver et gennemsnit af mange observationer, som ikke nødvendigvis 

ligger tæt på hinanden. 

I et tænkt eksempel, hvor værdiestimatet blot ønskes prædikteret på baggrund af nettoomsætning 

som eneste parameter, havde Nearest Neighbour metoden haft bedre berettigelse i dens anvendelse. 

Modellen kan under forsimplede forudsætninger være brugbar, men fordelene for metoden vejer 

ikke op for ulemperne og begrænsningerne ved denne afhandling. 

Værdiestimatet for Co-Ro A/S ved de givne inputs x og k=2, kan beregnes til 3,38 mia. kr. 
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MSE for denne metode beregnes dog til 0,99 hvilket indikerer, at forklaringsgraden for modellen er 

relativ lav i forhold til de andre metoder. Metoden anses derfor for at være fejlbehæftet og ikke 

ideel for videre anvendelse. 

6.6 Version 4: Neural Network  

Neurale netværk er en af de mest populære versioner af machine learning på nuværende tidspunkt 

(Mikkel Jordahn, 2020). Denne form for machine learning har eksisteret i mange år, men har for 

alvor vundet indpas i starten af 10’erne, hvor computerkraften er blevet bedre og billigere, hvilket 

tidligere har været et problem for neurale netværk. Modellen er løst inspireret af, hvordan den 

menneskelige hjerne virker, hvilket afspejles i dens arkitektur, som består af lag af neuroner 

(Lautrup, 2017). Måden hvorpå det fungerer er, at man giver sit input x til ”inputlaget”, hvorefter 

der “forward propagates” igennem netværket, indtil man når det sidste lag. Neurale netværk kan 

egentlig ses som en kombination af lineære modeller, hvor man kombinerer dem på en ikke-lineær 

måde (Mikkel Jordahn, 2020). Et neuralt netværk omdanner, som de andre machine learning 

modeller, input x signaler til output y signaler. 

Eksterne input x signaler påtvinges input 

neuroner i netværket, illustreret i figur 15 som 

”input layer”, hvorefter signalerne modificeres i 

”hidden layer”, som til sidst aflæses i ”output 

layer”. Disse signaler kan være forskellige 

former for data, fra tidsserier af observationer til 

billeder m.m. (Lautrup, 2017). I afhandlingens 

tilfælde, trænes det neurale netværk med de 

omtalte parametre fra de børsnoterede 

virksomheder i ”input layer”. Herefter genkender 

modellen mønstre og kombinationer af ikke-

lineære forhold mellem parametrene.  

Afslutningsvist udmunder dette i en funktion f, som angiver output y, som kan værdiestimere en 

unoteret virksomhed i den omtalte industri.  

”Processen for at tune et neuralt netværk er lang og skal gøres korrekt, da man ofte kan risikere at 

overfitte træningsdataen. Disse modeller kan typisk lave meget komplekse funktioner, som nærmest 

kan lære alle træningsdatapunkterne udenad, hvilket selvfølgelig ikke er ønsket, da man gerne vil 

have, at modellen er god til at generalisere” (Mikkel Jordahn, 2020).  

Figur 15: Illustration af et neuralt netværk. Kilde: 
Tex.stackexchange.com (2017) 
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Man træner et neuralt netværk ved brug af en algoritme, der hedder “backpropagation”. Denne 

algoritme er en gradient descent metode, hvilke vil sige at den er iterativ. Konkret betyder det, at 

modellen følger en gentagende proces, hvor den søger en minimering af MSE. Dette er tilfældet, da 

man ved denne proces egentlig ikke ved, hvad løsningen er, men ved hjælp af gradienter kan man 

bevæge sig imod noget, der ligner en optimal løsning. Træningen består i at optimere vægtene af de 

lineære kombinationer af parametrene, som skal forstås som de lineære modellers vægte. Den ikke-

lineære funktion opstår ved, at man bruger en ikke-lineær funktion på en lineær kombination af 

parametrene (Mikkel Jordahn, 2020). Nedenstående figur 16 viser et udsnit af den anvendte kode til 

udarbejdelsen af afhandlingens neurale netværk.  

 

Figur 16: Udsnit af kode fra det neurale netværk. Kilde: Egen tilvirkning.  

Fordele og ulemper:  

Fordelen ved neurale netværk er, at de er fleksible og kan lære alle former for ikke-lineære forhold. 

Ved benyttelse af neurale netværk, kan man mere præcist udvikle en funktion, som kan prædiktere 

fremtidige eller ukendte observationer (Mikkel Jordahn, 2020). 

Ulempen ved neurale netværk er, at de er svære at træne, at det tager lang tid og kræver meget data 

for at kunne udvikles ordentligt. Træningen er iterativ som tidligere nævnt, og derfor skal man 

typisk bevæge sig mange gange igennem sit datasæt for at konvergere i netværkets parametre 
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(Mikkel Jordahn, 2020). Hvis ikke man regulariserer ordentligt, så er man nærmest også garanteret, 

at det neurale netværk vil ende med at overfitte på ens træningsdata, hvilket ikke er formålet. Det er 

ligeledes en lang proces at tune arkitekturen på ens netværk, og dette kan have en stor effekt på, 

hvor godt ens model performer. Desuden er neurale netværk stadig en ”black box”, hvilket betyder, 

at man ikke altid kan gennemskue, hvordan output ændres ved specifikke ændringer i input. I nogle 

tilfælde er dette dog ikke noget problem, men det kan det være i tilfælde, hvor man har brug for 

meget gennemsigtighed og indsigt i, hvordan en model konkret virker (Mikkel Jordahn, 2020). 

Eksempelvis vil et neuralt netværk ikke benyttes ved en revisionsproces eller en kreditvurdering, 

hvor høj gennemsigtighed er nødvendig grundet regulatoriske krav. 

Ud af de modeller, som afhandlingen har udviklet, så klarede det neurale netværk sig bedst, når man 

tester modellen på afhandlingens datasæt. Denne model opnår en MSE på 0,1818, hvilket er lavest 

af alle de udviklede modeller. Derved indikerer undersøgelsen, at det neurale netværk objektivt set 

er den bedste model, da den besidder den bedste forklaringsgrad og er bedst til at generalisere.  

På nedenstående figur 17, kan det ses, at modellen ikke overfitter på afhandlingens træningsdata. 

Både træning error og test error bevæger sig stødt nedad i takt med, at modellen udvikles. Hvis 

modellen havde overfittet, så ville man se, at der ville forekomme divergens i de to errors. Dette 

betyder, at test erroren ville begynde at bevæge sig opad, imens træning error ville fortsætte nedad.  

 

Figur 17: Graf over det neurale netværks fitting af træning- og test error. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det neurale netværk giver et værdiestimat på Co-Ro A/S på 2,921 mia. kr. (output y) baseret på de 

føromtalte inputparametre (x).   
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Det er også værd at notere, at afhandlingen har fjernet nogle af datapunkterne fra datasættet, da de 

var statistiske outliers. Dette blev gjort ved benyttelse af isolation forests, som er en anomaly 

detection algoritme (Mikkel Jordahn, 2020). Dette havde en signifikant effekt på afhandlingens 

modeller, og gjorde det muligt at træne de forskellige versioner bedre og samlet set udvikle bedre 

modeller. Dette kunne godt indikere, at der er nogle virksomheder i datasættet, som er tvivlsomt 

værdiansat, i forhold til normen (Mikkel Jordahn, 2020). 

6.7 Delkonklusion på udviklingen af machine learning modellerne  

Kapitlet havde til hensigt at give målgruppen introducerende indblik i, hvordan machine learning 

fungerer og hvordan de forskellige versioner af machine learning modeller er udviklet.  

Indledningsvist blev machine learning beskrevet og illustreret for at give målgruppen en 

forforståelse for emnet, som danner fundament for de efterfølgende analyser og diskussioner i 

pågældende og efterfølgende kapitler. Herefter blev machine learning sproget, Python, introduceret 

og afhandlingen præsenterede, hvorfor dette sprog var valgt frem for andre. Kapitlet introducerede 

fire forskellige versioner af machine learning modeller; lineære-, Lasso-, Nearest neighbour 

regression samt et neuralt netværk. En generel beskrivelse af versionerne samt fordele og ulemper 

ved disse blev præsenteret. Kapitlet havde endvidere til hensigt at identificere de to versioner, som 

viste størst potentiale ift. afhandlingens formål.  

Det viste sig, at der kan sættes lighedstegn mellem den lineære- og lasso regressionen, da alpha blev 

estimeret til 0. Derved var MSE samt værdiestimatet på target selskabet, Co-Ro A/S, den samme. 

Nearest neighbour regressionsmodellen viste sig at være den model med dårligst forklaringsgrad. 

Dette skyldes, at denne version er bedre egnet til at håndtere få inputparametre.  

Undersøgelsen af det neurale netværk indikerede, at denne version, objektivt set, er den model med 

størst potentiale, da den besidder den laveste MSE og derved bedste forklaringsgrad.    

Nedenstående tabel 12 viser en samlet oversigt over modellernes MSE og værdiestimat.   

Tabel 12: Samlet oversigt over modellernes MSE og værdiestimat. Kilde: Egen tilvirkning.  

Machine Learning version MSE Værdiestimat (mia. kr.) 

Lineær regression 0,3618 3,71 

Lasso regression 0,3618 3,71 

Nearest Neighbour 0,99 3,38 

Neural Network 0,1818 2,921 
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Konkluderende vil afhandlingen viderebringe den lineære regressionsmodellen samt det neurale 

netværk til yderligere diskussion i kapitel 7. Årsagen til, at den lineære model blev valgt fremfor 

lasso regression er, at undersøgelsen fandt lighedstegn mellem disse to, hvorfor den lineære er valgt 

da den er mere intuitiv og lettere anvendelig.  
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7. Diskussion  

Dette kapitel har indledningsvist til formål at diskutere det endelige valg af machine learning 

model. Kapitel 6 præsenterede og analyserede fire forskellige versioner af machine learning på 

afhandlingens datasæt. Dette havde til formål at værdiansætte et unoteret target selskab i den 

udvalgte industri. Ovenstående kapitel konkluderede, at den lineære regression og det neurale 

netværk, indikerede at have størst potentiale til afhandlingens formål. Kapitel 7 vil derfor 

indledningsvist diskutere yderligere fordele, ulemper og generel anvendelighed på disse modeller, 

hvorefter den bedst egnet model endeligt udvælges.     

Efterfølgende vil afhandlingen diskutere de umiddelbare begrænsninger ved den udvalgte machine 

learning model og implementeringen af denne. Dette har til formål at undersøge kritikpunkter ved 

den valgte model, som er vigtig, at målgruppen har indsigt i, for at kende modellens muligheder og 

begrænsninger. Dertil belyses også eventuelle optimeringsmuligheder for machine learning 

modellen. 

Afslutningsvist diskuterer afhandlingen, hvordan den udvalgte model vil kunne bruges i praksis af 

målgruppen, og hvordan den på sigt vil kunne optimere og effektivisere måden, hvorpå de 

værdiansætter unoterede virksomheder.  

7.1 Valg af machine learning model  

Dette afsnit ønsker at diskutere de viderebragte modeller fra kapitel 6 yderligere, hvor den lineære 

regressionsmodel og det neurale netværk, blev anset som værende modellerne med størst potentiale. 

Baseret på fordele, ulemper og generel anvendelighed, vil afhandlingen foretage en endelig 

udvælgelse af den bedst egnet machine learning model til afhandlingens formål. 

7.1.1 Lineær regression versus neuralt netværk 

Som tidligere angivet er den lineære regressionsmodel intuitiv og letforståelig for afhandlingens 

målgruppe, som ikke nødvendigvis besidder dybdegående kendskab til machine learning og 

udviklingen heraf. Modellen estimerer en koefficient for hvert inputparameter, hvilket giver 

transparens for målgruppen, og angiver hvilke parametre, som modellen finder, er af størst 

betydning for target selskabets værdiestimat.  

Den åbenlyse ulempe ved denne model er, at den kun kan angive lineære forhold mellem 

inputparametrene, hvilket ikke kan påvises at være tilfældet for afhandlingens datasæt. 



 

 

Side 100 af 143 
 

For det neurale netværk var der ligeledes en række fordele og ulemper fra analysen i kapitel 6. Den 

åbenlyse fordel ved det neurale netværk er, at modellen ikke er begrænset til at genkende lineære 

forhold mellem inputs, men kan genkende mønstre af ikke-lineært format. Dette kom til udtryk i 

analysens laveste MSE værdi, som er surrogatmål for modellens nøjagtighed. 

En væsentlig ulempe for brugen af denne model er dog i kontrast til den lineære model, hvor 

intuitivitet og transparens var dækkende beskrivelser. Det neurale netværk er en såkaldt ”black 

box”, hvor brugeren af denne, ikke kan se hvilke koefficienter og sammenhænge, som modellen 

tildeler hvert parameter. Det kan derfor være svært for målgruppen at vurdere, hvilke 

inputparametre, der har størst betydning for estimeringen af værdien. Modellen fortæller altså ikke 

brugeren, hvorvidt den finder Nettoomsætning eller ROE som værende af størst betydning for target 

selskabets værdi, eller et helt andet parameter. Brugeren af modellen kan blot se modellens output.  

Overordnet kan modellerne ses som hinandens modsætninger, og den enkeltes fordel er lig den 

andens ulempe og vice versa. Heri menes, at fordelen for den lineære model og dennes transparens 

og let-anvendelighed, tilsvarer ulempen ved det neurale netværk. Modsat kan det neurale netværk 

genkende ikke-linearitet i datasættet, og da det formodes af afhandlingen, at forholdet mellem 

inputparametre, alt andet lige, ikke tilnærmer sig linearitet. Afhandlingen kan derfor argumentere 

for, at det neurale netværk og dennes model giver et mere avanceret, men mere præcist estimat for 

værdien af en unoteret virksomhed. 

Ovenstående analyse af de to modeller, angav MSE estimater på hhv. 0,3618 og 0,1818. Objektivt 

set betyder dette, at det neurale netværk har større præcision ved prædiktering af værdier for nye 

observationer, i forhold til træningsdata.  

Værdiestimaterne blev ligeledes bestemt til 3,71 mia. kr. for den lineære regression, hvor det 

neurale netværk angav et estimat på værdien af Co-Ro A/S til 2,921 mia. kr. 

Sammenlignes ovenstående værdiestimater med kapitel 5’s benchmark værdiansættelse, som gav et 

værdiinterval på [2,566 – 2,900] mia. kr. er det ligeledes det neurale netværk, som bedst tilnærmer 

sig det teoretisk korrekte værdiestimat for target selskabet.  

Afhandlingen kan ikke alene på baggrund af fordele/ulemperne for modellerne konkludere hvilken 

model, der er bedst egnet for målgruppen. Medregnes estimaterne for modellerne, ses det, at det 

neurale netværk, alt andet lige, har større præcision i dets prædiktering af værdier. Det kan derfor 

diskuteres om det vigtigste for målgruppen er at have en model, som er intuitiv og let-anvendelig 

eller en model, som er så præcis som muligt og har større udviklingspotentiale. Med større 
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udviklingspotentiale forstås, at såfremt modellerne skal udvikles yderligere med eksempelvis flere 

datapunkter, parametre etc. vil det neurale netværk have større potentiale end den lineære model 

(Mikkel Jordahn, 2020). Det antages på baggrund af Thomas Rønns (2020) vurdering af dilemmaet, 

at målgruppen vil se større værdi i en model, som er mere præcis og har større udviklingspotentiale. 

Samlet anser afhandlingen derfor det neurale netværk som værende den bedste machine learning 

model til værdiansættelse af unoterede virksomheder til brug for målgruppen.  

7.2 Hvilke begrænsninger stiller den valgte machine learning model? 

På nuværende tidspunkt er der en række begrænsninger ved den valgte machine learning model, 

som målgruppen skal være opmærksom på. Det neurale netværk, er som tidligere angivet, en yderst 

kompleks model, som stadig er en ”black box”, hvor der for brugeren ikke er den store indsigt i, 

hvilke parametre og sammenhænge, som modellen bygger dens output på. Konkret betyder det, at 

der er lav gennemsigtighed ift. hvordan modellen fungerer. Da det ikke forventes, at målgruppen 

har teknisk indsigt i programmering, vil det derfor være vanskeligt for dem at modificere modellen 

til en specifik case. Eksempel herpå kunne være, at målgruppen gerne ville udelade enkelte af de 

nuværende parametre. I så fald vil det kræve, at man laver modellen om, hvilket antages vanskeligt 

for målgruppen. Ved den lineære regressionsmodel anser afhandlingen, at der er større 

sandsynlighed for, at målgruppen egenhændigt vil kunne modificere modellen. 

Afhandlingen er ligeledes opmærksom på, at hvis modellen beregner et tydeligt fejlestimat for en 

given unoteret virksomhed, kan målgruppen ikke spore den underliggende fejlkilde i modellen, da 

processen for det neurale netværk stadig er en ”black box”. Var den lineære regressionsmodel valgt, 

antages det, at målgruppen nemmere vil kunne spore og justere fejlkilden.  

På trods af den store kompleksitet ved det neurale netværk, vil afhandlingen argumentere for, at 

formålet ved redskabet er at være en hurtig second-opinion, hvori målgruppen nemt kan indskrive 

de omtalte parametre og få et brugbart værdiestimat på en unoteret virksomhed. Afhandlingen 

argumenterer af denne grund for, at det ikke er påkrævet for målgruppen at have dybdegående 

indsigt i modellens bagvedliggende proces. Modellen skal ikke stå alene i 

værdiansættelsesprocessen, men snarere agere verificering af et givent værdiestimat fra en 

traditionel metode såsom DCF-modellen eller multipelmetoden. Yderligere diskussion af modellens 

anvendelighed for målgruppen, diskuteres i nedenstående afsnit.  

Et andet kritikpunkt ved den valgte model, er de anvendte parametre. Det kan diskuteres, hvorvidt 

de udvalgte parametre er repræsentative og ideelle for værdiestimering af en unoteret virksomhed. 
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Eksempelvis kan det, som tidligere angivet diskuteres, hvorvidt markedskapitalisering er retvisende 

for børsnoterede virksomheders faktiske værdi31. Endvidere kan det diskuteres om afhandlingens 

datasæt besidder tilstrækkelige parametre, eller om introduktionen af yderligere parametre vil 

forbedre modellens nøjagtighed. Dette kunne eksempelvis være flere parametre, flere historiske 

regnskabsdata samt fremtidige vækstantagelser fra de børsnoterede virksomheder.   

Som præsenteret i kapitel 4, er de udvalgte parametre valgt, da de i overensstemmelse med Petersen 

& Plenborg (2012) bedst muligt afdækker; omsætningsvækst, risiko og forrentning af kapital. 

Afhandlingen erkender ligeledes, at de valgte parametre var de bedst mulige af de tilgængelige 

datapunkter, som kunne eksporteres fra Capital IQ, uden at gå på kompromis med datasættets 

størrelse32. Afhandlingen fastholder dog, at den udviklede machine learning model er en beta-

version, som udgør første spadestik for videre undersøgelse. Konkret betyder dette, at denne 

umiddelbare begrænsning vil kunne udbedres ved videre udvikling af modellen og det 

bagvedliggende datasæt.  

Respondenter fra de kvalitative interviews med aktører fra målgruppen, blev ligeledes adspurgt, om 

de så umiddelbare begrænsninger ved et machine learning redskab, som kan værdiansætte 

unoterede virksomheder. Flere af respondenterne var opmærksomme på, at udformningen af 

modellen er meget afhængig af det bagvedliggende datasæt. Derfor mente disse, at validiteten i 

datasættet er af afgørende betydning. Respondenterne tydeliggjorde ligeledes, at virksomhedshandel 

ikke er en objektiv videnskab med ét korrekt resultat, men snarere et resultat af subjektive 

vurderinger og antagelser. Ikke-finansielle elementer og synergieffekter er svære at kvantificere og 

derfor vanskelige at inkorporere i machine learning modellen (Claus Jørgensen, 2020). Ovenstående 

bekræfter, at den udviklede models værdiestimat skal bruges som verificering af andre 

værdiestimater fra de traditionelle metoder.  

Endnu et kritikpunkt for modellen er, at afhandlingen blot har foretaget én benchmark undersøgelse 

og sammenlignet resultatet fra denne med det neurale netværk. For yderligere validering af 

modellens brugbarhed, bør der foretages flere benchmark undersøgelser af andre unoterede 

virksomheder fra industrien og teste modellen på disse. Dette vil give et indblik i, om modellen 

tilfældigt har estimeret target selskabet korrekt, eller reelt kan estimere værdier pålideligt.  

 
31  Er blevet diskuteret i afsnit 3.4. 
32 Datasættets størrelse blev diskuteret i kapitel 4. 
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Afhandlingen har udviklet en model, som fungerer efter hensigten og som kan give et retvisende 

værdiestimat på en unoteret virksomhed. Dog erkender afhandlingen, at yderligere undersøgelser 

bør foretages inden det kan konkluderes, at modellen er berettediget til at optimere og effektivisere 

processen for værdiansættelse hos målgruppen. Det understreges, at det udviklede machine learning 

redskab skal anses som en beta-version, der bør udvikles yderligere før det kan tages i anvendelse af 

målgruppen. 

Ved evaluering af afhandlingens metodiske fremgangsmåde, vurderer afhandlingen, at valget af 

metoder til udviklingen af machine learning modellerne er tilfredsstillende. Afhandlingen erkender 

dog, at alternative metodetilgange kunne have betydning for afhandlingens hovedkonklusioner. Et 

eksempel herpå kunne være, at såfremt afhandlingen havde inkluderet flere industrier som 

undersøgelsesgruppe, havde konklusionen på modellens brugbarhed og eksistensberettigelse, 

givetvis været anderledes. Afhandlingen kan ikke på baggrund af denne undersøgelse vurdere, 

hvorvidt dette er tilfældet. 

7.3 Hvilke formål afdækker machine learning modellen hos målgruppen?   

På baggrund af ovenstående diskussion blev det konkluderet, at machine learning modellen ikke 

kan benyttes af målgruppen på nuværende tidspunkt. Som angivet, kræver modellen yderligere 

udvikling og bør testes af flere benchmark undersøgelser af andre unoterede virksomheder. Dette 

afsnit ønsker at diskutere mulighederne for implementering hos målgruppen og hvilke formål det 

potentielt kan afdække på sigt, givet, at de førnævnte begrænsninger udbedres. Afsnittet ønsker 

afslutningsvist at diskutere, hvordan modellen kan optimere og effektivisere måden, hvorpå 

målgruppen værdiansætter unoterede virksomheder, for at besvare afhandlingens hovedspørgsmål.  

For at besvare hvorledes modellen kan implementeres hos målgruppen, refereres der til afsnit 3.2, 

hvor respondenterne gav indblik i den nuværende værdiansættelsesproces. Generelt bliver der brugt 

relativt mange ressourcer på denne proces, som oftest indledes med en indledende værdiestimering 

ved brug af multipelmetoden (Martin Jørgensen, 2020). Efterfølgende foretages mere dybdegående 

analyser ved benyttelse af eksempelvis DCF-modellen. Derfor er det relevant at diskutere, hvor i 

denne proces, at det udviklede redskab har berettigelse. Afhandlingen vurderer, at machine learning 

modellen skaber størst værdi for målgruppen ved at agere screeningsredskab i det indledende stadie 

af en værdiansættelsesproces. På denne måde kan modellen bruges som et nemt og hurtigt redskab, 

som kan give en retvisende indikation på en virksomheds værdi, samt agere second-opinion for de 

senere analyser.  
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Som belyst af Jens Knudsen (2020), vurderer PE-investorer regelmæssigt mange forskellige 

investeringscases, hvor de skal foretage screening af en given case, for at vurdere om den er 

relevant for dem. I deres situation, vil modellen kunne benyttes som et nemt screeningsredskab, der 

kan give en indikation om den givne case er relevant ift. deres forudsætninger.  

For de større professionelle rådgivere, som udgør den anden halvdel af målgruppen, kan modellen 

foruden værdiestimering bruges til at differentiere sig fra deres konkurrenter. Thomas Rønn (2020) 

nævner i føromtalte interview, at et sådant redskab kan bruges til at vinde køb/salgs-mandater hos 

potentielle kunder, da man på den måde adskiller sig fra de øvrige konkurrenter, som ikke gør brug 

af nyteknologiske redskaber.   

Hvorvidt machine learning modellen kan optimere og effektivisere måden, hvorpå målgruppen 

værdiansætter unoterede virksomheder, vurderer afhandlingen, at modellen på nuværende tidspunkt 

ikke er udviklet og testet i tilstrækkelig grad. Ved de nævnte forbedringspunkter af modellen, 

vurderer afhandlingen, at dette første spadestik har vist, at et nyteknologisk redskab såsom machine 

learning har eksistensberettigelse og potentiale for at optimere og effektivisere måden målgruppen 

værdiansætter unoterede virksomheder. Det erkendes, at modellen ikke kan erstatte de traditionelle 

modeller, men kan være et brugbart supplement, som kan optimere screeningsprocessen og 

effektivisere ressourceforbruget hos målgruppen. Dette vil samtidig styrke den samlede 

værdiansættelse, da man inkorporerer en ekstra uafhængig model i værdiansættelsesprocessen. 
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7.4 Delkonklusion på afhandlingens diskussionsafsnit  

Kapitlet blev indledt med at yderligere diskutere de to viderebragte modeller, fra afhandlingens 

kapitel 6. Fordele, ulemper og generel anvendelighed blev sammenlignet og diskuteret med 

udgangspunkt i målgruppens behov. Afhandlingen vurderede på baggrund af diskussionen, at det 

neurale netværk, til trods for dets kompleksitet og manglende gennemsigtighed, udviste størst 

nøjagtighed i dets prædiktering af værdi, samt størst udviklingspotentiale. Afhandlingen 

konkluderer, at det neurale netværk er den bedst egnet model til afhandlingens formål. 

Den valgte machine learning model besidder en række fordele, men dertilhørende begrænsninger, 

som er vigtig, at målgruppen har indsigt i. Modellen er stadig en ”black box”, som brugeren ikke 

har indsigt i og derfor ikke kan modificere modellen til en specifik case på nuværende tidspunkt. 

Et yderligere kritikpunkt, som kapitlet diskuterede, var hvorvidt de udvalgte parametre er 

repræsentative og ideelle for værdiestimering af unoterede virksomheder. Afsnittet konkluderede, at 

de udvalgte parametre var i overensstemmelse med Petersen & Plenborg (2012), hvilket samtidig 

betød, at afhandlingen ikke gik på kompromis med datasættets størrelse. 

Baseret på interviews af respondenter fra målgruppen, fandt afhandlingen, at validiteten af det 

bagvedliggende datasæt er af afgørende betydning for modellens output. Herunder blev det belyst, 

at modellen ikke kan inkorporere ikke-finansielle elementer og synergieffekter, som er en essentiel 

del af virksomhedshandel i praksis. 

Den valgte machine learning model blev blot sammenlignet med én benchmark værdiansættelse, 

hvilket betyder, at afhandlingen ikke endeligt kan konkludere hvorvidt modellens værdiestimering 

er korrekt. Yderligere benchmark værdiansættelser bør foretages og testes på modellen, før 

modellens nøjagtighed kan konkluderes. Afhandlingen er bevidst om, at de belyste begrænsninger 

ikke er udtømmende, men må anses som værende de umiddelbare begrænsninger og eventuelle 

forbedringsmuligheder for modellen. 

Afslutningsvist diskuterede kapitlet, hvilke formål som modellen potentielt kan afdække for 

målgruppen, givet at modellen udvikles yderligere og at de omtalte begrænsninger udbedres. 

Afhandlingen konkluderede, at modellen skaber størst værdi for målgruppen ved at agere 

screeningsredskab i det indledende stadie af værdiansættelsesprocessen samt en second-opinion for 

de traditionelle modeller.  

Hvorvidt machine learning modellen kan optimere og effektivisere måden, hvorpå målgruppen 

værdiansætter unoterede virksomheder, konkluderer afhandlingen, at modellen på nuværende 
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tidspunkt ikke er udviklet og testet i tilstrækkelig grad. Afhandlingen konkluderer, at det udviklede 

machine learning redskab er en beta-version og et første spadestik i undersøgelsen af, hvorvidt 

nyteknologiske redskaber har eksistensberettigelse og potentiale for at optimere og effektivisere 

måden målgruppen værdiansætter unoterede virksomheder. Afhandlingen erkender, at modellen 

ikke kan erstatte de traditionelle modeller, men kan være et brugbart supplement, som på sigt kan 

optimere screeningsprocessen og effektivisere ressourceforbruget hos målgruppen. 
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8. Konklusion 

Formålet med afhandlingen har været at undersøge, hvorvidt udvikling og implementering af 

nyteknologiske redskaber, såsom machine learning, kan være medvirkende til at optimere og 

effektivisere måden, hvorpå afhandlingens målgruppe værdiansætter unoterede virksomheder. 

Afhandlingen ønskede at udvikle et machine learning redskab, som tilnærmelsesvis kan 

værdiestimere et givet unoteret selskab i den udvalgte industri, føde- og drikkevareindustrien. 

Modellerne blev udviklet på baggrund af data fra børsnoterede selskaber og deres tilhørende 

markedskapitalisering.  

Afhandlingens kapitel 1, identificerede målgruppen og præsenterede denne for afhandlingens 

formål, problemformulering og struktur. På baggrund af foretaget interviews af repræsentanter fra 

målgruppen, blev afhandlingens problemstilling identificeret, hvilket skabte undring hos 

afhandlingens forfattere og gav motivation til yderligere undersøgelse. 

Kapitel 2 gav målgruppen indsigt i afhandlingens overvejelser og valg af metoder og teorier. 

Kapitlet havde ikke til hensigt at besvare et konkret spørgsmål i problemformuleringen, men 

udspecificerede, hvordan afhandlingen har foretaget sine undersøgelser og gav målgruppen indsigt i 

de metodiske valg.  

Kapitel 3’s to første delafsnit havde til formål at besvare spørgsmålet fra problemformuleringen, 

omhandlende, hvordan unoterede virksomheder værdiansættes i dag.  

Afsnit 3.1 præsenterede de mest benyttede finansielle teorier og modeller, som litteraturen 

advokerer for, at praktikerne bør benytte til værdiestimering af unoterede virksomheder. De 

udvalgte modeller og teorier, som der blev kritisk redegjort for, var henholdsvis; Discounted Cash 

Flow (DCF), relative faktorer (multipler) samt processen for en Leveraged Buy-out (LBO). Her 

blev DCF-modellen fremhævet, som værende den mest benyttede og teoretisk korrekte model for 

værdiansættelse af et selskab, trods en række kritikpunkter (Nørbjerg & Plenborg, 2009). 

Afsnit 3.2 undersøgte igennem et litteraturstudie og interviews, hvordan målgruppen værdiansætter 

unoterede virksomheder. Her fandt afhandlingen, at størstedelen af målgruppen i dag værdiansætter 

både noterede og unoterede virksomheder ved at benytte sig af DCF-modellen. Dertil viste 

resultaterne af de øvrige empiriske undersøgelser, at flere modeller og metoder anvendes til 

analysen af et target selskab, hvor især multipler og andre kapitalværdibaserede modeller benyttes 

som supplement. Gennemgående for de seneste undersøgelser var, at DCF-modellen er i 

hovedsædet. Foruden at give afhandlingen anledning til yderligere undersøgelse af hovedproblemet, 
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var formålet med interviews af respondenter fra målgruppen at verificere de empiriske 

undersøgelser og give et opdateret overblik over målgruppens anvendelse af 

værdiansættelsesmodeller i praksis. Afsnittet konkluderede, at praktikerne er i overensstemmelse 

med konklusionerne fra litteraturstudiet. 

Anden halvdel af kapitlet ønskede at besvare spørgsmålet vedrørende, hvordan machine learning 

kan anvendes til at værdiansætte unoterede virksomheder. Afsnit 3.3 identificere den nuværende 

anvendelse af machine learning i andre brancher, herunder ejendomsbranchen, revisions- og 

investeringsbranchen samt bankindustrien. Afhandlingen konkluderede, at machine learning 

redskaber har potentiale til at værdiestimere tilnærmelsesvis homogene aktiver. Afhandlingen fandt 

i dette afsnit paralleller og erfaringer fra disse lignende brancher, som blev henført til den senere 

udvikling af afhandlingens machine learning modeller. 

Afsnit 3.4 undersøgte og diskuterede antagelsen om, at aktiemarkedets værdisætning af 

børsnoterede virksomheder er forholdsvis retvisende. Denne antagelse brugte afhandlingen konkret 

ved, at machine learning redskabets blev trænet op mod de børsnoterede virksomheders 

markedskapitalisering. Her konkluderede afhandlingen, at der er gode argumenter for og imod 

antagelsen. Det kan ikke hævdes, at aktiemarked er efficient i stærk form, men at aktiemarkedet 

generelt giver en retvisende indikation på en virksomheds værdi. Afhandlingen konkluderede 

derfor, at hovedantagelsen kan benyttes med forbehold.  

De fire delafsnit udgør den teoretiske referenceramme, som besvarer afhandlingens første 

hovedkategori fra problemformuleringen, hvilket danner rammen for den senere udvikling af 

machine learning modellerne.   

Til besvarelse af afhandlingens anden hovedkategori fra problemformuleringen, ønskede 

afhandlingen at besvare, hvordan et machine learning redskab kan udvikles til brug for målgruppen. 

Herunder hvilken undersøgelsesgruppe og parametre, som er bedst egnet til at indgå i modellen, 

samt hvilken version af machine learning, der er bedst egnet til værdiansættelse af unoterede 

virksomheder. 

Kapitel 4 præsenterede og diskuterede den anvendte data, som blev brugt til udformningen af 

kapitel 5 og 6. Kapitlet havde til formål at besvare hvilken undersøgelsesgruppe og hvilke 

parametre, som er bedst egnet til at indgå i udviklingen af machine learning modellerne. 

Afhandlingen konkluderede, at føde- og drikkevareindustrien udgjorde den bedst egnet 

undersøgelsesgruppe til udvikling af machine learning modellen. Dette blev konkluderet på 
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baggrund af en række udvælgelses- og sorteringskriterier, som havde til formål at identificere den 

industri, som bedst opfyldte en række opstillede kriterier. Dernæst diskuterede kapitlet, hvilke 

parametre, som blev fundet mest relevante at benytte til udvikling af modellen. Her valgte 

afhandlingen at tage udgangspunkt i Petersen & Plenborgs (2012) kriterier; omsætningsvækst, risiko 

og forrentning af kapital, som blev dækket af tre datakategorier, henholdsvis; resultatposter, 

balanceposter og nøgletal. Afslutningsvist diskuterede kapitlet afhandlingens data og 

kvalitetssikring heraf. Det blev her konkluderet, at den anvendte data besidder en tilfredsstillende 

validitet, reliabilitet og tilstrækkelighed. 

For at kunne vurdere den bedst egnet machine learning model til afhandlingens formål, 

præsenterede kapitel 5 target selskabet, Co-Ro A/S, som senere agerede benchmark værdiansættelse 

for udvikling af modellerne i kapitel 6. 

Analysen af target selskabet, anvendte de præsenterede værdiansættelsesmetoder fra afsnit 3.1; 

DCF-modellen og multipelmetoden. Analysen estimerede et værdiinterval af target selskabet, Co-

Ro A/S, som er et unoteret selskab fra den udvalgte undersøgelsesgruppe. Værdiintervallet blev 

estimeret ved anvendelse af DCF-modellen til [2,566 - 2,900 mia. kr], baseret på en række 

antagelser og subjektive vurderinger for modellen, samt en scenarieanalyse, hvor omsætningsvækst 

i terminalperioden og WACC var genstand for marginale ændringer. 

Multipelmetoden baserede sig på en EBITDA- og omsætningsmultipel fra en peergruppe, 

identificeret af Capital IQ. Metoden blev anvendt som en second-opinion og verificering af 

ovennævnte værdiinterval fra DCF-modellen.  

Kapitel 6 havde til hensigt at give målgruppen introducerende indblik i, hvordan machine learning 

fungerer og hvordan de forskellige versioner af machine learning modeller er udviklet.  

Indledningsvist blev machine learning beskrevet og illustreret for at give målgruppen en 

forforståelse for emnet, som dannede fundament for de efterfølgende analyser og diskussioner i 

kapitel 6 og 7. Kapitlet introducerede fire forskellige versioner af machine learning modeller; 

lineære-, Lasso-, Nearest neighbour regression samt et neuralt netværk. En generel beskrivelse af 

versionerne samt fordele og ulemper ved disse blev præsenteret. Kapitlet havde endvidere til 

hensigt at identificere de to versioner, som viste størst potentiale ift. at afdække afhandlingens 

formål. Afhandlingen fandt, at der kan sættes lighedstegn mellem den lineære- og lasso 

regressionen, da alpha blev estimeret til 0. Derved var MSE samt værdiestimatet på target selskabet, 

Co-Ro A/S, den samme. Nearest neighbour regressionsmodellen viste sig at være den model med 

dårligst forklaringsgrad. Dette skyldes, at denne version er bedre egnet til at håndtere få 
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inputparametre. Undersøgelsen af det neurale netværk indikerede, at denne version, objektivt set, er 

den model med størst potentiale, da den besidder den laveste MSE og derved bedste 

forklaringsgrad. Afhandlingen viderebragte den lineære regressionsmodel samt det neurale netværk 

til yderligere diskussion i efterfølgende kapitel.  

Kapitel 7 diskuterede de to viderebragte modeller, fra afhandlingens kapitel 6. Fordele, ulemper og 

generel anvendelighed blev sammenlignet og diskuteret med udgangspunkt i målgruppens behov. 

Afhandlingen vurderede på baggrund af diskussionen, at det neurale netværk, til trods for dets 

kompleksitet og manglende gennemsigtighed, udviste størst nøjagtighed i dets prædiktering af 

værdi, samt størst udviklingspotentiale. Afhandlingen konkluderede, at det neurale netværk er den 

bedst egnet model til afhandlingens formål. 

Den valgte machine learning model besidder en række fordele, men dertilhørende begrænsninger. 

Modellen er en ”black box”, hvilket betyder, at den for ikke-introducerede brugere ikke er intuitiv 

og transparent. 

Et yderligere kritikpunkt, som kapitlet diskuterede, var hvorvidt de udvalgte parametre er 

repræsentative og ideelle for værdiestimering af unoterede virksomheder. Afsnittet konkluderede, at 

de udvalgte parametre var i overensstemmelse med Petersen & Plenborg (2012).  

Baseret på interviews af respondenter fra målgruppen, fandt afhandlingen, at validiteten af det 

bagvedliggende datasæt er af afgørende betydning for modellens output. Herunder blev det belyst, 

at modellen ikke kan inkorporere ikke-finansielle elementer og synergieffekter, som er en essentiel 

del af virksomhedshandel i praksis. 

Den valgte machine learning model blev blot sammenlignet med én benchmark værdiansættelse, 

hvilket betyder, at afhandlingen ikke endeligt kan konkludere hvorvidt modellens værdiestimering 

er korrekt. Afhandlingen konkluderede, at yderligere benchmark værdiansættelser bør foretages og 

testes på modellen, før modellens nøjagtighed kan konkluderes.  

Afslutningsvist diskuterede kapitlet, hvilke formål, som modellen potentielt kan afdække for 

målgruppen, givet at modellen færdigudvikles. Afhandlingen konkluderede, at modellen skaber 

størst værdi for målgruppen ved at agere screeningsredskab i det indledende stadie af 

værdiansættelsesprocessen samt en second-opinion for de traditionelle modeller.  

Hvorvidt machine learning modellen kan optimere og effektivisere måden, hvorpå målgruppen 

værdiansætter unoterede virksomheder, konkluderer afhandlingen på baggrund af den samlede 

undersøgelse, at modellen på nuværende tidspunkt ikke er udviklet og testet i tilstrækkelig grad. 

Afhandlingen pointerer, at det udviklede machine learning redskab er en beta-version og et første 
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spadestik i undersøgelsen af, hvorvidt nyteknologiske redskaber har eksistensberettigelse og 

potentiale for at optimere og effektivisere måden, hvorpå målgruppen værdiansætter unoterede 

virksomheder. Afhandlingen konkluderer, at modellen ikke kan erstatte de traditionelle modeller, 

men kan være et brugbart supplement, som på sigt kan optimere screeningsprocessen og 

effektivisere ressourceforbruget hos målgruppen. 
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9. Figur- og tabeloversigt 

Figurer 

Figur 1: Illustration af afhandlingens struktur. Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur 2: Udklip af Experiment processen. Kilde: Saunders, Lewis & Thornhill (2009). 

Figur 3: Illustration af LBO-processen. Kilde: Morten Sørensen (2019). 

Figur 4: Illustration af de empiriske undersøgelser fra litteraturstudiet. Kilde: Egen tilvirkning.  

Figur 5: Illustration af de tre grader af markedsefficiens fra Fama (1970). Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur 6: De anvendte udvælgelseskriterier. Kilde: Egen tilvirkning.  

Figur 7: De anvendte sorteringskriterier. Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur 8: De udvalgte parametre til brug i undersøgelsen. Kilde: Egen tilvirkning.  

Figur 9: Undersøgelse af risikopræmie. Kilde: Nationalbanken (2020).  

Figur 10: Forsimplet illustration af måden machine learning virker. Kilde: Egen tilvirkning.  

Figur 11: Forsimplet illustration af machine learning modellens funktionalitet efter udvikling. Kilde: Egen 

tilvirkning.  

Figur 12: Betakoefficient, kode og graf fra den linæere regression. Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur 13: Kode fra Lasso regressionen. Kilde: Egen tilvirkning.  

Figur 14: Kode fra Nearest Neighbour regressionen. Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur 15: Illustration af et neuralt netværk. Kilde: Tex.stackexchange.com (2017). 

Figur 16: Udsnit af kode fra det neurale netværk. Kilde: Egen tilvirkning.  

Figur 17: Graf over det neurale netværks fitting af træning- og test error. Kilde: Egen tilvirkning. 

Tabeller 

Tabel 1: Procentuel afvigelse for P/E og K/IV værdiansættelser. Kilde: Knudsen et. al (2015).  

Tabel 2: De ni brugbare industrier til undersøgelsen fra Capital IQ. Kilde: Egen tilvirkning.  

Tabel 3: Afhandlingens anvendte budgetantagelser. Kilde: Egen tilvirkning.  
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Tabel 4: Udsnit af den reformulerede resultatopgørelse. Kilde: Egen tilvirkning.  

Tabel 5: Illustration af den antaget omsætningsvækst for Co-Ro A/S. Kilde: Egen tilvirkning.  

Tabel 6: Udsnit af den reformulerede balancen. Kilde: Egen tilvirkning.  

Tabel 7: Budgetteret pengestrømsopgørelse af Co-Ro A/S. Kilde: Egen tilvirkning.  

Tabel 8: Tabel over den estimeret WACC. Kilde: Egen tilvirkning.  

Tabel 9: DCF-værdiansættelse af Co-Ro A/S. Kilde: Egen tilvirkning.  

Tabel 10: Udsnit af scenarieanalyse på DCF-modellen. Kilde: Egen tilvirkning. 

Tabel 11: Oversigt over best/worst scenarier fra scenarieanalysen. Kilde: Egen tilvirkning.  

Tabel 12: Samlet oversigt over modellernes MSE og værdiestimat. Kilde: Egen tilvirkning.  
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11. Bilag 

Bilag 1 – The research onion  

 

Kilde: Saunders, Lewis & Thornhill (2008).  
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Bilag 2 - Interviewguide 

Interviewguide - Repræsentanter fra målgruppen 

Introduktion Kort præsentation                                                     

 

- Selve afhandlingen handler om, at vi forsøger at udvikle et 

machine learning redskab, som kan værdiansætte unoterede 

virksomheder i en udvalgt branche.   

 

- Vores erfaring efter samtale med andre professionelle aktører, at 

de ikke gør brug af nyteknologiske redskaber, såsom machine 

learning i deres værdiansættelsesproces. I andre brancher er 

lignende redskaber til dels implementeret, og vores undren 

bygger derfor på, hvorfor det endnu ikke har vundet indtog hos 

professionelle M&A investorer og finansielle rådgivere.   

 

- Derfor vil vi gerne undersøge det nærmere og forsøge at udvikle 

et sådant redskab. For at kunne gøre det, skal vi indledningsvist 

have noget indblik i, hvordan man værdiansætter unoterede 

virksomheder både ifølge teorien, men også hvordan i 

professionelle gør det.   

Temaer Spørgsmål 
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Tema 1 Kan du ikke starte med at sætte nogle ord på din profil og jeres 

virksomhed?   

 

- Hvordan værdiansætter i unoterede virksomheder hos jer?  

 

- Hvilke finansielle modeller gør i brug af i dag?   

 

- Hvem sidder og laver disse værdiansættelser?   

 

- Hvor mange ressourcer i form af tid, medarbejdere etc. indgår 

ved værdiestimering af et target selskab?  

 

- Hvilket elementer i forbindelse med ovenstående, finder i mest 

ressourcekrævende?   

 
 

Tema 2 Indgår nyteknologiske redskaber såsom machine learning i jeres 

værdiansættelsesproces?  

 

- Hvordan har I forsøgt at optimere og effektivisere måden hvorpå 

I værdiansætter targets elskaber?  

 

- Hvilke umiddelbare begrænsninger ser du i dag for at 

implementere ovenstående redskaber?   

 
 

Afrunding af interview Tak for nu. Vi sætter pris din tid og deltagelse.                                                                

Må vi evt. kontakte dig for at få yderligere uddybninger, hvis det 

bliver nødvendigt?  
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Interviewguide - Mikkel Jordahn 

Introduktion Kort præsentation                                                     

 

- Selve afhandlingen handler om, at vi forsøger at udvikle et 

machine learning redskab, som kan værdiansætte unoterede 

virksomheder i en udvalgt branche.   

 

- Vores erfaring efter samtale med andre professionelle aktører, at 

de ikke gør brug af nyteknologiske redskaber, såsom machine 

learning i deres værdiansættelsesproces. I andre brancher er 

lignende redskaber til dels implementeret, og vores undren 

bygger derfor på, hvorfor det endnu ikke har vundet indtog hos 

professionelle M&A investorer og finansielle rådgivere.   

 

- Derfor vil vi gerne undersøge det nærmere og forsøge at udvikle 

et sådant redskab. For at kunne gøre det, skal vi have noget 

indblik i, hvordan Machine learning allerede benyttes i dag i 

forskellige sammenhænge. 

Temaer Spørgsmål 

Tema 1 Kan du ikke starte med at sætte nogle ord på din profil og jeres 

virksomhed?   

 

- Hvad er den eksisterende brug af Machine Learning redskaber 

hos EY på nuværende tidspunkt, og hvordan har det, til dit 

kendskab, effektiviseret processerne inden for jeres organisation?   

 

- I forlængelse af sidste spørgsmål, hvilket ”niveau” af ML gør 

EY brug af i dag?  
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Tema 2 Er du bekendt med andre finansielle brancher, hvor ML allerede 

er implementeret i processerne? (Kan også være andre brancher).   

 

- I forbindelse med udvikling af prædiktions redskaber inden for 

ML, hvilke fordele og ulemper ser du ved eksempelvis 

regressionsmodeller, og kunne der være andre teknikker indenfor 

ML som kunne bruges til dette formål?  

 

- Kan man angive et minimum af datapunkter, som en 

undersøgelse skal indeholde, før man kan validere dens resultat?   

Afrunding af interview Tak for nu. Vi sætter pris din tid og deltagelse.                                                                   

Må vi evt. kontakte dig for at få yderligere uddybninger, hvis det 

bliver nødvendigt?  

 

Kilde: egen tilvirkning   
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Bilag 3 – Tabel over det samlede litteraturstudie og præsentation af studierne fra 1971-1999. 
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En af de tidligste undersøgelser blev foretaget af Bing (1971), som fandt frem til, at den mest brugte 

model blandt hans respondenter var P/E multipelmetoden. Undersøgelsen viste, at praktikerne på 

dette tidspunkt foretrak værdiansættelsesmodeller, som var mere håndgribelige og simple. Desuden 

kastede undersøgelsen lys på, at der var en kløft mellem de aktieværdiansættelsesteknikker, som 

akademikerne advokerede og dem som praktikerne benyttede.   

Senere lavede Arnold og Mozier (1984) en større undersøgelse, hvor de kiggede nærmere på 

hvordan engelske investeringsanalytikere og fondsforvaltere gik til opgaven. Undersøgelsen gav et 

klart indtryk af, at de adspurgte benyttede sig af fundamentale analyser, hvor de fokuserer på 

dividender, cash flow og vækstrater for det enkelte selskab, når de skulle vurdere virksomheder. 

Hele 76 pct. af investeringsanalytikerne fandt den fundamentale analyse mest brugbar. 

Undersøgelsen fandt endvidere frem til, at et af de vigtigste elementer inden for den fundamentale 

analyse var P/E ratio, som blandt de adspurgte blev brugt til at beregne en virksomheds 

markedsværdi. Arnold og Mozier (1984) kunne også konkludere, at der var forskel på, hvor 

detaljeorienteret henholdsvis investeringsanalytikere og fondsforvaltere gik til opgaven. De fandt 

frem til, at investeringsanalytikere var mere omhyggelige med deres analyser end fondsforvalterne. 

En lignende observation kom til udtryk i interviewet med CapIdea partner, Martin Jørgensen 

(2020). Som fondsforvalter benytter CapIdea sig primært af multipelmetoden, og er ifølge ham ikke 

ligeså omhyggelige og dybdegående som finansielle rådgivere.  

I Arnold et al. (1984) lavede de en komparativ undersøgelse af, hvordan engelske analytikere 

værdiansætter virksomheder i forhold til deres amerikanske kollegaer. Undersøgelsen viste, at 
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selvom analytikerne i begge nationer foretrak den fundamentale analyse, så var der forskel på hvor 

meget vægt de gav disse analyser og hvordan de gik til værks. De amerikanske analytikere fandt 

den fundamentale analyse yderst brugbar, mens de engelske analytikere var mere betænksomme 

ved at give disse analyser for meget vægt, selvom denne tilgang stadig var den mest benyttede. 

Andre studier fra USA, lavet af Carter og Van Auken (1990) og Block (1999) viste også, at 

fundamental analyse var den mest benyttede blandt amerikanske analytikere. Resultaterne fra Block 

(1999) var, at de adspurgte analytikere så stor værdi i EVA modellen, mens de ikke benyttede sig af 

dividendemodellen og CAPM.  

Pike et al. (1993) undersøgte ændringerne i måden, hvordan engelske analytikere værdiansatte 

virksomheder igennem et årti. Dertil indeholdt analysen en sammenligning af forskellen mellem 

engelske og tyske analytikeres metoder, mål og informationskilder til håndtering af 

værdiansættelse. Pike et al. (1993) kunne først og fremmest konkludere, at der skete en ændring i 

måden analytikerne indsamlede information. Flere mente, at personlige virksomhedskontakter var 

den vigtigste kilde til brugbar information. Undersøgelsen viste endvidere, at de mest anvendte 

værdiansættelsesmetoder havde ændret sig lidt i perioden. Den fundamentale analyse med P/E 

multiplen forblev den foretrukne metode. Alternativer til P/E multiplen, som eksempelvis DCF og 

beta analyser havde selvom deres teoretiske overlegenhed mindre støtte blandt praktikerne. De 

tyske analytikere viste sig at have signifikant mere tiltro til den tekniske analyse end deres engelske 

kollegaer. 

Kantor og Pike (1987) var nogle af de første til at undersøge, hvordan praktikerne værdiansatte 

unoterede virksomheder. Undersøgelsen blev foretaget i Canada, hvor 98 pct. af virksomhederne på 

daværende tidspunkt var unoteret. Resultaterne af undersøgelsen var blandt andet, at de fremtidige 

indtjeningsudsigter (future earnings) blev opfattet som den vigtigste variabel i værdiansættelsen af 

unoterede virksomheder. 

Kilde: Egen tilvirkning.   
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Bilag 4 - Interview med Claus Jørgensen, FIH Partners. 

Kan du ikke starte med at sætte nogle ord på FIH-partners og jeres aktiviteter? 

Jo da. FIH Partners er Danmarks førende investeringsbank. Vi laver alt fra opkøb og salg af 

virksomheder, til at rådgive omkring take-over defence eller IPO-rådgivning. Derudover har vi et 

særligt speciale inden for infrastruktur og vedvarende / renewable energy, hvor vi er blandt de 

førende rådgivere i verden hvad angår dette specifikke aspekt.  

Hvordan værdiansætter i unoterede virksomheder hos jer? 

Vi arbejder hovedsageligt med værdiansættelse af unoterede selskaber, så det er selvfølgelig et 

meget relevant og også godt spørgsmål at stille. Vi værdiansætter egentligt relativt ”efter bogen” 

kan man vel sige, hvor vi forsøger at triangulere os ind på en værdi ved anvendelse af flere 

forskellige metoder til værdiansættelse.Vi anvender både DCF, LBO og multipler, hvor LBO’en 

typisk har mere fokus hvis det er en PE-case, hvor DCF’en typisk har mere fokus hvis det er en 

mere strategisk case (altså fra et køber perspektiv).  

• Hvilke finansielle modeller gør i brug af i dag? DCF? Multipler? LBO?  

Vi anvender alle tre, og også nogle gange yderligere (eksempelvis real-options værdiansættelse eller 

lign.). Ifht. Multipler har vi mest fokus på EV/EBITDA og EV/EBIT. 

o Hvem sidder og laver disse værdiansættelser? Alle eller analytiker-niveau? 

Det er lidt delt op. Som analytiker vil man mest sidde med multipelanalysen, men også få 

eksponering overfor DCF’en, f.eks. ved WACC udregning eller lignende. Dog er associates og 

længere oppe også inde over multipelanalysen, både hvad angår transaktioner og peers.  

Hvor mange ressourcer i form af tid, medarbejdere etc. indgår ved værdiestimering af et 

target selskab? 

Puha, det er et svært spørgsmål at svare på. Det vil også tit komme an på hvor langt henne vi er i en 

process. Er vi i et pitch-stadie, hvor vi ikke har fået sagen af kunden endnu, er det klart at alt vi ser 

typisk er ”outside-in” hvilket vil sige vi estimerer uden at få særligt meget information fra kunden, 

f.eks. ifht. En DCF. Denne process vil typisk være markant mere detaljeret (og derved også tage 

længere tid) hvis vi er i et aktivt salgsmandat hvor vi kan se projections fra kunderne og diskutere 

fremtidsudsigter, planer og strategi med management.  
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Jeg kan ganske enkelt ikke svare på hvor meget tid eller medarbejdere der indgår i 

værdiestimeringen, da det varierer meget og som sagt afhænger af hvor vi ligesom ”er henne” i 

processen med den enkelte sag vi arbejder på.  

• Hvilket elementer i forbindelse med ovenstående, finder i mest ressourcekrævende?  

o Screeningprocessen? Estimeringen af de nødvendige inputfaktorer? (WACC, 

Budgettering osv.) 

Hvis vi lige deler op og siger at vi tager DCF og multipler hvert for sig: 

Multipler (både peers og transaktioner): Det mest ressourcekrævende er typisk screeningen og 

korrektioner af tal. Ifht. Screeningen bruges der rigtig meget tid på at forstå business modeller, 

produkter, markeder, vækst historik osv. Ifht. Target selskabet. Især hvis forretningen er meget 

kompleks kan dette være ressourcekrævend at sætte sig ind i, og differentiere mellem de forskellige 

produkttyper eller business modeller, der kan spille ind på en relativ værdiansættelse. Derudover 

kigger vi selvfølgelig også på ting såsom vækst, margin niveau, overall størrelse, hvilke markeder 

man befinder sig i m.v., men selve udregningen af multiplen er i princippet at dividere to tal. Dertil 

kommer der dog tilretninger, hvis eksempelvis nogle af selskaberne rapporterer anderledes end de 

andre, eller har skæve regnskabsår ifht. En NTM (Next Twelve Months) multipel. Dette er også 

meget ressourcekrævende at rette, da det kræver en grundig forståelse for regnskabspraksisen samt 

at kunne differentiere posterne fra forskellige regnskabssystemer, og filtrere støj ud og finde de 

sande tal, og gøre dem sammenlignelige. 

DCF: DCF’en har jo effektivt kun 2 inputs – cash flow og discount rate. Discount rate bruger vi 

naturligvis en del tid på at regne, men cash flows er ofte markant mere komplekse at forstå, så hvis 

jeg skulle angive hvad der er mest ressourcekrævende, er det forecasting af cash flows (og herved 

også forecasting af P&L, Balance sheet osv.), da det kræver flere inputs, større forståelse, og også 

har en større indvirkning på værdien, typisk.  

Indgår nyteknologiske redskaber såsom machine learning i FIHs værdiansættelsesproces? 

Det er relativt begrænset hvad vi har implementeret pt. af ”machine learning” i relation til vores 

værdiansættelsesprocess. Det kommer selvfølgelig også an på hvad man definerer som ”machine 

learning” eller ”automatisering”, men jeg går ud fra vi taler om predictions og neural networks m.v. 

– vi har (mig bekendt) ikke anvendt det store inden for dette område.  
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• Hvordan har FIH forsøgt at optimere og effektivisere måden hvorpå I værdiansætter 

target selskaber? 

Vi har generelt en god forståelse for hvorledes selskaber værdiansættes, og vi anvender selvfølgelig 

al vores erfaring til at optimere og effektivisere hvorledes vi værdiansætter. Dette indebærer også at 

bygge nye modeller der er smartere og mere effektive til at trække det data vi behøver, og mere 

fleksible til at ændre inputs til vores cases.  

• I en ideel situation/verden, hvor udformningen af teknologiske redskaber er frie, 

hvordan vil sådan et redskab formes/tilpasses før at det kunne være relevant at bruge 

for jer 

Sådan som jeg ser problemet for en implementering (hvilket også lidt går over i det næste 

spørgsmål kan jeg se) er at værdiansættelse ikke er objektiv science. Der er ikke et korrekt svar på 

hvad et selskab er værd. En sko teknologi virksomhed er sandsynligvis markant mere værd for Niké 

end den er for Mærsk, selvom de to selskaber kigger ind på det samme cash flow. Damodaran har 

sagt at værdiansættelse mere er et ”craft” som madlavning eller det at male, end det er en egentligt 

videnskab. Dét tror jeg sætter nogle begrænsninger for hvor meget man kan anvende machine 

learning eller teknologiske redskaber.Når det så er sagt, så tror jeg på at hvis man havde helt frie 

tøjler, så ville machine learning ifht. Peer og transaktions udvælgelse være en mulighed. En AI der 

bliver trænet i udvælgelse af sammenlignelige peers på de rigtige parametre vil uden tvivl kunne 

tjekke flere selskaber igennem end et menneske kan, og måske også finde selskaber der ellers ville 

falde igennem eller lign.  

• Hvilke umiddelbare begrænsninger ser du i dag for at implementere ovenstående 

redskaber? 

Føler dette er besvaret ovenfor.  

Kilde: Claus Jørgensen (2020). 
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Bilag 5 – Capital IQ industriinddeling af børsnoterede virksomheder  

 

Kilde: egen tilvirkning.  
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Bilag 6 – Afhandlingens kvantitative datasæt 

Afhandlingens samlede datasæt, som udviklingen af machine learning modellerne baserer sig på, 

kan findes i den vedlagte fil ”Datasæt til udvikling af ML”.  

Kilde: Capital IQ 

 

Bilag 7 – Co-Ro A/S fremtidige formål, mål og strategi  

 

Kilde: Co-Ro A/S. 
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Bilag 8 - Scenarieanalyse baseret på analyser fra Co-Ro A/S seneste regnskabsdata.  

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning.  
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Bilag 9 – Multipler fra Capital IQ 

 

Kilde: Capital IQ.  
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Bilag 10 – Afhandlingens anvendte koder 
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