
 

  

HD. Finansiering 

 

Hovedopgave 

 

Forfatter: Louie Bau Brix 

 

Studienummer: S130185 

 

Vejleder: Palle Nierhoff 

 

 

Antal sider: 72 

 

Antal anslag: 112.462 

 

02-05-2021 

     Værdiansættelse af HusCompagniet A/S 



Side 1 af 75 

 

Abstract  
 

The purpose of this thesis is to estimate the stock price of the Danish company HusCompagniet, 

which was listed on the NASDAQ OMX Copenhagen Stock Exchange on November 18, 2020.  

HusCompagniet is the largest house-building company for private persons in Denmark. 

HusCompagniet primarily builds detached houses, with 89% of HusCompagniet’s revenue coming 

from building detached houses, but they also build semi-detached houses and houses in Sweden. 

The strategic analysis is based on HusCompagniet’s strategy and the strategic analysis for the 

external environment. The external environment will be analyzed using PESTEL, Porter’s Five 

Forces, and then the SWOT analysis. The purpose of these analyses is to find the most important 

factors that affect the value of HusCompagniet. 

The financial analysis is based on historical financial figures from the annual reports for the years 

2016 to 2020. The analysis shows how the company’s financial value drivers have changed since 

2016. The analysis shows that ROE fell from 2016 to 2019 while in the subsequent year there was a 

positive development. 

The strategic and financial analysis is used to forecast the value drivers that will be used to make a 

budget that will be used for the valuation of HusCompagniet. To carry out the valuation two models 

will be used: the DCF and RIDO model. Both of these models use a discount rate, the Weighted 

Average Cost of Capital (WACC). WACC was estimated as 6.958%, which results in an enterprise 

value of 3,234,934,000 DKK and a stock price of 105.27 DKK on November 18, 2020.     
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Indledning og motivation  
 

Indledning  
 

HusCompagniet er Danmarks største typehusselskab, der startede som to typehusselskaber, nemlig 

FM-Søkjær og Interbyg, som blev opkøbt af Axcel i 2006. I 2010 blev selskaberne fusioneret. 

HusCompagniet, der har opført 24.000 huse i tidens løb, har 452 medarbejdere, og deres brand er 

kendt af rigtig mange husejere (HusCompagniets årsrapport 2020, s. 6).  

Inden for de seneste par år har HusCompagniet lukket afdelinger i både Sverige og Tyskland, 

grundet salgsproblemer og problemer med ledelsen i det pågældende land. Derfor har 

HusCompagniet lavet en strategi, der skal gøre, at de kommer mere ind på det danske 

rækkehusmarked og får større markedsandel i Sverige.  

I november 2020 blev HusCompagniet børsnoteret i Danmark. Det var den første børsnotering på 

den danske store fondsbørs i to år. Den seneste børsnotering var Netcompany, der blev noteret 

tilbage i 2018. Så derfor er det ret stort, at et selskab bliver børsnoteret på den danske fondsbørs. 

Grundet børsnoteringen, strategien og tidligere begivenheder i Sverige og Tyskland står selskabet 

over for nogle interessante kommende år. Grundet disse forhold vil det være interessant at lave en 

værdiansættelse af HusCompagniet og sammenligne, om børsnoteringskursen på 117 kr. pr. aktie 

stemmer overens med, hvad jeg estimerer værdien af aktien til.    
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Problemformulering  

Følgende problemformulering er opstillet  

”Hvad er aktiekursen for HusCompagniet på børsnoteringsdagen, 18.11.2020?” 

Ovenstående spørgsmål søges besvaret gennem følgende underspørgsmål:  

Virksomhedsbeskrivelse af HusCompagniet. 

Hvordan er HusCompagniets strategiske plan? 

Hvordan har den økonomiske udvikling været af HusCompagniets regnskab fra 2016 - 2020?  

Hvordan har forskellige faktorer indflydelse på værdiansættelsen af HusCompagniet? 

Hvilket afkastkrav bør en investor forvente i Huscompagniet?  

 

Metode & struktur 
 

I figur 1 vises opgavens struktur. For at kunne besvare problemformuleringen skal de forskellige 

punkter gennemgås.  
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Figur 1. Opgavens struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Introduktion til HusCompagniet  

 

Denne introduktions formål er at give læserne et overblik over HusCompagniet. Dette afsnit vil 

belyse HusCompagniets historie, give fakta om HusCompagniet og gennemgå deres strategi. 

 

Strategisk analyse 

 

Til dette foretages en strategisk analyse af HusCompagniet, der indeholder virksomhedens eksterne 

forhold. De eksterne forhold vil blive analyseret ved brug af tre anerkendte strategimodeller, nemlig 

PESTEL, Porters Five Forces og SWOT. Dette vil være med henblik på, at de faktorer, der bliver 

analyseret, senere vil bidrage til budgetteringen af HusCompagniet. 

Afslutningsvis vil den strategiske analyse bestå af en SWOT-analyse og en delkonklusion, som vil 

gennemgå de vigtigste forhold for HusCompagniet. 

 

Indledning og 

problemformulering 

Introduktion til HusCompagniet 

Regnskabsanalyse Strategisk analyse 

Budgettering 

Værdiansættelse 
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Regnskabsanalysen 

 

Der bliver taget udgangspunkt i årsregnskaberne fra 2016 til og med 2020. Regnskabsanalysens 

formål er at identificere de finansielle value drivere, der har påvirket HusCompagniet.  

Regnskabsanalysen vil blive udarbejdet ved at lave en reformulering, så finansieringsaktiverne og 

driftsaktiviteterne bliver delt op.  Formålet med reformuleringen er at skabe et overblik over 

regnskabet og fjerne unødvendigt ”støj”. Herefter vil der blive udarbejdet en rentabilitetsanalyse 

samt en trend og common size-analyse. Dette er blandt andet med henblik på, at det skal bruges til 

budgetteringen.  

 

Budgettering  

 

Budgetteringen vil blive lavet på baggrund af HusCompagniets strategi, forskellige nøgletal samt 

nogle regnskabsposter. Her vil common size- og trendanalysen blive brugt. Ved brug af 

HusCompagniets strategi, strategisk analyse, common size- og trendanalyse estimeres der på, 

hvordan de forskellige regnskabsposter og nøgletal vil udvikle sig i fremtiden. 

 

Værdiansættelse  

 

Til værdiansættelsen af HusCompagniet vil der blive taget udgangspunkt i en DCF-model. WACC 

er en vigtig del af DCF-modellen, da det er WACC, der bruges til at tilbagediskontere med. WACC 

tager udgangspunkt i tre elementer, som er følgende: kapitalstruktur, 

fremmedkapitalomkostningerne og egenkapitalomkostningerne (CAPM). I 

egenkapitalomkostningerne (CAPM) indgår den risikofri rente, beta og markedsrisikopræmien. 

HusCompagniets beta estimeres på baggrund af sammenlignelige virksomheder.  

For at kunne beregne WACC skal fremmedkapitalomkostningerne også bestemmes. Her bruges den 

risikofri rente, gældsrisikopræmien og selskabsskatteprocenten til at estimere denne. 

Værdien, der estimeres ved brug af DCF-modellen, vil blive efterkontrolleret ved hjælp af RIDO-

modellen. Hvis modellerne har regnet korrekt, giver det den samme værdi. Derudover vil der blive 
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testet igennem i en følsomhedsanalyse, hvordan ændringen i de forskellige value drivers vil påvirke 

aktiekursen.  

 

Data 
 

Dataene udgøres af HusCompagniets årsrapporter samt et børsprospekt fra 2020. Disse dokumenter 

vil blive anvendt hyppigt til opgaven og vil være den væsentlige datakilde. Da årsrapporterne er 

underlagt revisorpligt, må det antages, at informationen fra disse er valid. ThomsonOne skaber også 

et datagrundlag for en del af de elementer, der indgår i værdiansættelsen. Det er blandt andet 

betaværdier fra PEER Group.  

Derudover er der også inddraget rapporter og artikler fra blandt andet PWC og London Business 

School om IFRS 16 og værdiansættelse, og disse er med til at fastlægge faktorer, der benyttes til 

udregning af WACC. Der fremgår også information fra diverse medier til at underbygge en del af 

den strategiske analyse. Derudover vil der blive inddraget modeller og teorier inden for 

regnskabsanalyse samt corporate finance.  

 

Afgrænsning  

 

Hovedopgaven er afgrænset for at opnå en konkret beskrivelse og analyse af den 

problemformulering, der er lavet, og for at kunne besvare underspørgsmålene.   

Opgaven fokuserer på at værdiansætte HusCompagniet. Dette gøres på baggrund af DCF-modellen 

samt RIDO-modellen, som estimeres på baggrund af en strategisk analyse og rentabilitetsanalyse. 

Information, data og anden viden er indhentet fra HusCompagniets børsprospekt, og årsrapporten 

fra 2020 er den nyeste information fra HusCompagniet, der bruges i afhandlingen. Der vil blive 

fokuseret på årsrapporterne fra 2016 til og med 2020, og det vil være disse rapporter, der vil blive 

brugt i regnskabsanalysen. 
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Data, der bruges til opgaven, afgrænses til offentligt tilgængelig information som årsrapporter, 

børsprospekt, artikler, bøger m.v. Derfor vil der ikke blive brugt intern information til udarbejdelse 

af denne afhandling. 

Til udarbejdelsen af værdiansættelsen er der blevet benyttet en DCF-model samt RIDO-modellen. 

Disse modeller er blevet benyttet, da det forventes, at de vil give den mest retvisende værdi af 

selskabet.  

De analyser, der vil blive benyttet i opgaven, vil blive gennemgået objektivt og kritisk, så den mest 

retlige estimering af HusCompagniets værdi findes.  

Da det kun er værdiansættelsen af HusCompagniet, der vil blive analyseret, vil der ikke blive lavet 

en analyse af, om EQT VI har skabt værdi under ejerskabsperioden af HusCompagniet.  

Det vurderes, at de modeller og analyser, der anvendes, er tilstrækkelige for at kunne give den mest 

retvisende konklusion på afhandlingen.  
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Introduktion til HusCompagniet 
 

Beskrivelse af HusCompagniet. 
 

I 1995 blev typehusfirmaet FM-Søkjær grundlagt af Michael Mortensen, som var direktør og 

hovedaktionær fra 1995 til 2006. Mortensen brugte allerede forretningsmodellen ”betal ved 

indflytning” dengang.  I 2006 blev 75 % af aktierne solgt til kapitalfonden Axcel, og samme år 

købte Axcel også Interbyg, som også var en typehusvirksomhed. Både FM-Søkjær og Interbyg var 

til stede på det danske marked, men i forskellige regioner, og de arbejdede også under hver deres 

navn. Virksomhederne blev fusioneret i 2010 og er sidenhen vokset til at være landsdækkende 

under brandet HusCompagniet.  

Da HusCompagniet blev etableret, begyndte selskabet at udvide sine aktiviteter til hele Danmark og 

etablerede kontorer i Herning, Aalborg, Virum og Hillerød. Da HusCompagniet blev etableret, 

ønskede man at hæve standarden for kunderne. Det er blandt andet sket ved koncepter som betaling 

ved levering, fast pris og vilkår samt et større brug af marketing- og forbrugeranmeldelser for at 

promovere brandet.       

I 2010 valgte HusCompagniet at bevæge sig ind på det svenske marked samt rækkehusmarkedet. I 

2011 valgte Axcel at sælge HusCompagniet til en anden kapitalfond, for ca. 1 mia. kr. 

Kapitalfonden, der købte HusCompagniet, var FSN Capital. FSN Capital valgte at gå en lidt anden 

vej end Axcel med hensyn til kundeoplevelsen. De valgte nemlig at opføre en showpark med 

udstillingshuse, og derudover valgte virksomheden også at udvide deres produkter, så det også 

inkluderede eksklusive produkter. Dette er noget, HusCompagniet stadig benytter sig af.   

I 2012 udvidede HusCompagniet deres aktiviteter til Tyskland, og året efter i 2013 erhvervede 

Lego-fonden Kirkbi 50,1% af aktierne i HusCompagniet, mens FSN Capital stadig beholdt kontrol 

af selskabet.  

I 2015 opkøbte EQT VI HusCompagniet fra Kirkbi og FSN Capital, og siden overtagelsen har 

strategien omhandlet optimering af kundeoplevelsen med attraktive vilkår og digitale initiativer som 

3D-tegninger, virtual reality i showhuse og lancering af en app.  
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I 2017 valgte selskabet af styrke sin position på det svenske marked, da de overtog det svenske 

selskab VGH (VårgårdaHus). Dette valgte de at gøre, så HusCompagniet ikke kun havde 

murstenshuse i Sverige, men også præfabrikerede højkvalitetstræhuse, som bliver produceret på 

VGH’s præmisser. Til at sælge husene er et netværk af salgsagenter blevet taget i brug. 

I 2019 valgte HusCompagniet at lukke selskabets afdeling i Tyskland, og den tyske landechef blev 

fyret, da han ifølge HusCompagniet var skyld i, at de tabte en sag til 41 mio. kr. Den tyske afdeling 

havde solgt mere byggeri, end hvad selskabet har kunnet formå at bygge, og derfor måtte de lukke 

kontorer samt ophæve byggeaftaler og indgåede aftaler. Dette har kostet HusCompagniet dyrt 

(Ejendomswatch, 2019). Derudover var det også vanskeligt at etablere et netværk af leverandører 

samt at skabe et varemærke på et nyt marked, som befolkningen vil kunne huske. Derfor lukkede 

HusCompagniet den tyske afdeling og valgte at fokusere mere på det oprindelige kernemarked. I 

2019 valgte HusCompagniet at lukke murstensafdelingen i Sverige af den grund, at efterspørgslen 

på murstenshuse i Sverige er betydeligt lavere end efterspørgslen på træhuse. Derudover er 

salgsprocessen anderledes i Sverige i forhold til i Danmark. Dermed blev de tyske og svenske 

murstenshuseafdelinger lukket i 2020.      

I 2020 valgte HusCompagniet at ændre strategi og komme ind på markedet vedr. business-to-

business-rækkehuse(b2b). Denne strategi er fokuseret på opførsel og levering af rækkehuse til en 

investor i Danmark, som enten vælger at leje eller sælge rækkehusene. HusCompagniet har stor 

erfaring vedr. opførsel af rækkehuse i business-to-consumer segmentet. Denne udvikling i 

strategien skyldes en efterspørgsel fra professionelle investorer, som HusCompagniet har valgt at 

forfølge. 

Den 18. november 2020 gik HusCompagniet på børsen med en børsnoteringskurs på 117 kr. pr. 

aktie. EQT VI har 44,2% af aktiebeholdningen og er dermed den største aktionær. EQT VI er også 

under en lock-up-periode, så de må først sælge de resterende af aktierne 180 dage efter IPO 

(HusCompagniets prospekt 2020, s. 195).  
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HusCompagniets strategi 
 

HusCompagniets strategi har tre hovedpunkter, og det er: 

• Fortsætte med at vækste i villasegmentet i Danmark.  

• Fremskynde væksten af rækkehuse i Danmark med ekstra fokus på B2B. 

• Skabe mere vækst i Sverige ved at forstærke produktudbuddet samt optimere 

agentnetværket.  

Hvert hovedpunkt vil blive gennemgået med henblik på, hvordan de vil komme i mål med 

strategien. 

 

Vækste i villasegmentet i Danmark 

 

For at HusCompagniet kan forbedre væksten, skal hele salgstyrken blive mere effektiv. Dette skal 

ske ved hjælp af bedre leads og ved, at direktionen skal være mere orienteret omkring, hvad der 

foregår med salget for at hjælpe med at optimere det. Dette skal gøres ved at implementere nogle 

forbedringsværktøjer, blandt andet ved et bedre internt salgsakademi. Derudover er der også blevet 

implementeret et nyt it-system i 2019 til at hjælpe til med at øge salget. Et andet it-system, der skal 

være med til at øge væksten, er en ny platform, hvor det er muligt at købe fire forskellige 

standardiserede huse i det billige segment for at imødekomme kundesegmentet, der er mere 

prisfølsomt end det nuværende segment.  

Der skal være flere muligheder for valg af indretningen af husene, og man vil øge differentieringen 

af indretningen ved at introducere designpakker, som køberne kan tilvælge. For at nå i mål med 

strategien skal de interne processer også forbedres.  

Der blev i 2019 også implementeret et andet it-system for at gøre nogle af processerne mere 

standardiserede, og andre processer blev mere effektive, og fejlmargin reduceret. Derudover skal 

flere af de implementerede it-systemer hjælpe med eksterne opgaver, fx projektovervågning med 

byggeledere for at reducere fejl og forbedre effektiviteten hos de eksterne byggeselskaber. 
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Fremskynde væksten af rækkehuse i Danmark med ekstra fokus på B2B 
 

For at fremskynde væksten inden for rækkehuse har HusCompagniet valgt at lave et skræddersyet 

koncept, som er til de professionelle investorer, altså B2B. Dette koncept til B2B er et 

standardiseret nøglefærdigt koncept på tværs af et-, halvanden- og toetagers rækkehuse. Herudover 

er der oprettet et projektteam til at varetage og styre projekterne med de professionelle investorer, 

som også skal håndtere den højere leveringsstørrelse end den, der har været tidligere, når det har 

været private investorer. Projektteamet har også til opgave at indgå i tættere relationer med de 

professionelle investorer. 

Ved levering af de nøglefærdige rækkehuse forventer HusCompagniet at kopiere den model, der 

allerede bruges til villaer. Altså benytte de allerede eksisterende leverandører samt tilføje 

underleverandører til de stigende volumener.  

Fra d. 01.01.2020 til 30.09.2020 havde HusCompagniet underskrevet kontrakter vedr. 161 

rækkehuse. Til sammenligning blev der i 2019, underskrevet 22 kontrakter for hele året.  

 

Skabe mere vækst i Sverige ved at forstærke produktudbuddet samt optimere agentnetværket.  
 

 

Nogle af de initiativer, der skal være med til at drive vækst og markedsandel i Sverige, er blandt 

andet at udvikle og udvide de nuværende tilbud og husmodeller, der allerede er i Sverige. 

Derudover skal der også være mulighed for at ændre i indretningen, som også var en del af 

strategien til at få større markedsandel på villasegmentet i Danmark. Yderligere skal en forbedring 

af salget ske ved at optimere agentnetværket, da der i Sverige er kutyme for at bruge 

tredjepartssalgsagenter. 

Igennem VGH blev der i 2020 tilbudt en ny produktlinje med 31 nye modeller. Disse modeller er 

inspireret fra designet, der har været vellykket i Danmark, og fokuserer på det skandinaviske look. 

Derudover blev der i 2019 også introduceret opførsel af fritidshuse, og disse vil blive solgt gennem 

det allerede eksisterende agentnetværk og nye agenter. Mange af de tiltag, der laves i Danmark for 

at styrke væksten for villasegmentet, bliver også videreført til Sverige for at styrken væksten der. 
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Hele brandgenkendelsen er også noget, der arbejdes på at styrke, da de har en lille markedsandel i 

Sverige og dermed også en lav brandgenkendelse.    

Forretningsområder  
 

HusCompagniets primære forretningsområde er opførsel af villaer i Danmark, men de har også en 

mindre aktivitet i opførsel af rækkehuse samt boliger i Sverige. I figur 2 ses det, hvordan de 

forskellige forretningsområder påvirker nettoomsætningen for år 2020.  

Figur 2. Procentvis nettoomsætning pr. forretningsområde i år 2020. 

 

 

Kilde: HusCompagniets årsrapport 2020 samt egen tilvirkning  

 

 

Aktiekursen 
 

HusCompagniets aktie blev introduceret på børsen 18.11.2020 til en aktiekurs på 117 kr. pr. aktie 

fra børsintroduktionen. 23.03.2021 er aktiekursen steget til 131,4 kr. pr. aktie. Dette er en stigning 

på 11,83 % siden børsintroduktionen. Det bemærkes også, at der har været en del udsving i den 

korte periode.   
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Figur 3. Graf for HusCompagniets aktiekurs. 

 

Kilde: Nordnet 

 

 

Strategisk analyse  
 

I den strategiske analyse vil de værdidrivere, der ikke er finansielle, og forventes at påvirke 

HusCompagniet nu og i fremtiden, blive undersøgt. På makroniveau vil PESTEL-modellen blive 

anvendt til at undersøge de eksterne samfundsmæssige faktorer, der kan have en indflydelse på 

HusCompagniets fremtidige indtjeningsmuligheder. Derefter vil der blive fulgt op med en 

brancheanalyse, hvor Porters Five Forces anvendes som analyseværktøj. Til sidst vil disse analyser 

blive sammenkoblet i SWOT-modellen til opsamling af den strategiske analyse.  
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PESTEL 

 

Politiske forhold  
 

Størstedelen af HusCompagniets fokus ligger på Danmark, da HusCompagniet har lukket samtlige 

aktiviteter i Tyskland og indskrænket deres øvrige aktiviteter i Sverige. Derfor har HusCompagniet 

et kendskab til de lokal politiske forhold, da det kun er disse, de skal forholde sig til. Dette gør, at 

de har et stort lokalt indblik i Sverige og Danmark, og det betyder, at de er mere omstillingsparate i 

form af at kunne imødekomme juridiske og politiske udfordringer.  

Der er for husejere i Danmark en afgift, som alle grundejere skal betale, kaldet grundskyldsafgift. 

Grundskyldsafgift er en afgift for grunden uden huset. Derudover er der også en skat, der kaldes 

ejendomsværdiskat, som både er for grunden og ejendommen.  

I 2024 vil en ny reform, som påvirker, hvordan man opgør beskatningsgrundlaget, træde i kraft. Det 

kan skabe et problem, da grundskyld og ejendomsværdiskatten vil stige markant. Det betyder med 

stor sandsynlighed, at prisen på husstande i Danmark vil falde, da køberne vil betale mindre for 

boligen, fordi de skal betale mere i skat end ejerne af boligen, der har fået en skatterabat frem til 

2024. Ifølge Jyske Bank vil projektboligers årlige boligskat stige væsentligt (Jyske bank, 2019), og 

dette kan skabe et problem i forhold til HusCompagniets strategi, da de ønsker flere B2B-projekter. 

Hvis Jyske Banks forudsigelser holder, vil skatten skabe en negativ værdi for HusCompagniet, da 

denne skat kan medføre færre opførelser af projektboliger og dermed færre B2B-projekter for 

HusCompagniet. 

Det vil kunne skabe et fald i salget af boliger og nybyggerier, hvis skatterne stiger, da det bliver 

dyrere at bo i hus, og dette vil betyde, at rådighedsbeløbet hos huskøbere skal være højere, hvilket 

kan gøre, at færre flytter ud af byen, køber ejendomme og bygger nye huse, mens flere bliver 

boende i en lejebolig eller lejlighed.  

Der kan fra den politiske side komme en kreditstramning i Danmark som i 2018, hvor der kom 

kreditrestriktioner, der indebar, at huskøbere minimum skulle lægge 5 % af ejendommens værdi, og 

man ikke kunne låne mere end fire gange ens årlige indtægt. Dette skabte i 2018 et fald i priserne, 

men ikke nogen signifikant mærkbar betydning i det lange løb. Hvis covid-19-krisen fortsætter, vil 

der være en tendens til, at udbuddet af boliger falder, og priserne stiger, som det også er på 

nuværende tidspunkt, hvor der har ikke været så lidt boliger til salg de seneste 12 år (Boliga, 2020). 
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Dette kunne skabe en mere konservativ lånepolitik, som vil gøre, at færre flytter ud fra byen for at 

rive 1960’er-boliger ned og bygge nye boliger, da priserne er for høje, og det er dette segment, 

HusCompagniet ser som deres største kunder (HusCompagniets prospekt 2020, s. 53).   

I Sverige blev der lavet nogle kreditrestriktioner i både 2016 og 2018, men ikke i samme grad som 

dem i Danmark. Disse restriktioner gjorde, at nybyggeriet steg langsommere end tidligere, men 

stadig med en positiv effekt, og det er også en positiv økonomi. Men da vi også er i en krise grundet 

covid-19, og især i Sverige, som er det hårdest ramte land i Norden, kunne der godt blive lavet flere 

kreditrestriktioner for at være sikker på, at vi ikke ender i en krise som finanskrisen, hvor folk blev 

fyret og ikke kunne betale deres lån. Dette ville skabe et fald i salg af boliger, da det vil påvirke 

økonomien negativt.  

 

Økonomiske forhold  

  

På nuværende tidspunkt er statsgælden lav i både Sverige og Danmark, og statsobligationerne er 

AAA. Dette er med til at sænke renterne. Men hvis Danmark bliver ved med at låne penge for at 

holde Danmark oven vande grundet covid-19, vil dette på længere sigt forringe den danske 

statsobligation, og dette vil få renten til at stige. Det vil skabe en negativ situation for den danske 

økonomi og dermed huskøberne, da det vil koste mere at låne 1 kr., og det vil gøre, at der skal 

betales mere i rente. Dermed vil huskøberne have et mindre rådighedsbeløb, og det vil give færre 

mulighed for at bygge huse, da de ikke kan låne det samme beløb som i et lavrentemiljø.  

Hvis renten fortsætter med at ligge i det nuværende niveau, vil det have en positiv/neutral 

indvirkning på boligmarkedet. I år 2020 er der solgt 59.000 huse, hvilket er det højeste antal huse 

solgt i 10 år og 17 % mere end det antal, der blev solgt i 2019 (Ritzau, 2021). Fra 2015 til 2019 er 

der sket en stigning på 25 % for at opføre en ny bolig på en grund, hvor der allerede står en ældre 

bolig (Home, 2020) 

HusCompagniets produktportefølje består hovedsageligt af rækkehuse og villaer, enten opførsel af 

disse eller projekter, der allerede er opført. Da boligmarkedet er konjunkturfølsomt, betyder det 

også, at markedet, som HusCompagniet opererer i, er konjunkturfølsomt. Boligmarkedet har dog 

ikke været påvirket negativt af den covid-19-krise, vi har p.t., og boligmarkedet reagerer ikke på 

samme måde som under tidligere kriser. Det vurderes dog, at konjunkturen på langt sigt vil have en 

indvirkning på boligmarkedet og dermed også HusCompagniet.  
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En af de seneste store kriser, der har ramt Danmark, var i 1980’erne ved den såkaldte 

Kartoffelkuren, som blev lanceret 1986. Krisen skabte arbejdsløshed, som førte til mindre forbrug, 

og grundet dette kom der en nedgang i nybyggeriet. Senere oplevede vi i 2007 finanskrisen, som 

også skabte en stigning i arbejdsløshed samt et fald i nybyggeri og boligpriser.  

På nuværende tidspunkt har vi en krise (covid-19), men denne har ikke påvirket boligmarkedet 

negativt, og dette vil også blive gennemgået i nedenstående afsnit om sociale forhold. IMF 2003 

World Economic Outlook har lavet en undersøgelse, hvor der analyseres ejendomspriser i 14 

udviklede lande fra 1970 Q1 til 2002 Q3. Her definerede de et krak, hvor ejendommene faldt med 

14 % eller mere, og aktierne med 37 % eller mere. IMF 2003 World Economic Outlook fandt ud af, 

at der kommer et krak i huspriserne hvert tyvende år (Helbling & Terrones, 2003, kapitel 2, s. 63). 

Derudover kommer Lars Tvede også ind på, at de store kriser kommer mellem hvert 18. og 20. år, 

og her tager han udgangspunkt i flere forskellige analyser, blandt andet også ovenstående analyse 

(Tvede, 2015, s. 230-231).     

Sociale forhold  
    

Befolkningstilvæksten har været stigende i både Danmark og Sverige siden 2010. I Danmark har 

der siden 2010 og frem til 2019 været en gennemsnitlig tilvækst på 0,5 % pr. år (HusCompagniets 

prospekt, 2020, s. 60)., hvor størstedelen af tilvæksten skyldes immigranter. I Sverige har der været 

en gennemsnitlig tilvækst på 0,6 % pr. år (HusCompagniets prospekt, 2020 s. 70). Ifølge Danmarks 

statistik forventes det, at tilvæksten fra 2020 til 2030 stiger med 3,7 % i alt (Danmarks statistik, 

2021a). Dette vil betyde, at der vil mangle boliger, og det vil med stor sandsynlighed skabe et behov 

for opførelse af nye boliger.  

Der kommer en befolkningstilvækst, og flere mennesker, især unge, søger mod de store byer som 

Odense, Aarhus og København grundet en pull-faktor i form af uddannelsesmuligheder som KU, 

CBS, AU og Syddansk Universitet, bedre jobmuligheder og fremtidsmuligheder.  

I Figur 4 vises det, at befolkningstilvæksten er større i de største byer, end den er i hele Danmark. 

Størstedelen af bebyggelsen i de tre ovenstående byer, er lejlighedskomplekser, men da 

HusCompagniet hovedsageligt gør sig i villaer og rækkehuse, vil dette kunne skabe en negativ 

effekt, hvis tendensen med, at folk søger mod de store byer, bliver ved. Dette vil skabe en 

tiltrækningskraft, og da priserne så også vil følge med grundet udbud og efterspørgsel, vil dette 

gøre, at ejendommene uden for storbyerne vil stige i pris, fordi befolkningen stadig vil være tæt på 
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byerne. Det gør, at folk ikke har råd til at købe ældre villaer med henblik på at rive dem ned og 

opføre ny bolig på samme grund.   

Huspriserne stiger uden for storbyerne. Fx har Ballerup Kommune haft en stigning i 

kvadratmeterpris fra 19.495 kr. i 2015 til 23.773 kr. i 2020. Dette kan gøre, at befolkningen ikke har 

råd til at købe og opføre, hvis de ikke ønsker at flytte for langt væk fra byerne.  

Figur 4. Befolkningstilvækst. 

   

 Kilde: Egen tilvirkning samt folketal og Danmarks Statistik 

I 2007, inden boblen sprang, var huspriserne steget voldsomt. Dette gjorde, at folk med en 

gennemsnitlig indkomst ikke havde mulighed for at købe bolig i hovedstaden og derfor var nødt til 

at købe huse længere ude. I takt med at priserne steg, rykkede folk længere væk fra hovedstaden, og 

flere flyttede blandt andet til Vest- og Sydsjælland (der fokuseres på Sjælland), hvor det vurderes, at 

huspriserne ikke har oversteget priserne i 2007. Jyske Realkredit anslår, at 40.000-45.000 familier, 

der købte bolig inden finanskrisen, ikke kan sælge boligerne uden et tab (Jyllands-Posten, 2021). 

Hvis nogle af de 40-45.000 familier gerne vil have noget nyt at bo i, men ikke ønsker at sælge huset 

med et tab, er det en god mulighed at bygge et nyt hus oven på deres nuværende grund og rive det 

gamle hus ned, da man på den måde kan få et nyt hus, der er præcis, som man drømmer om. Dette 

vil også kunne sænke udgifterne til forsikringer, vand, el og varme. Faktisk så erstatter 10 % af de 

nye nybyggerhuse de gamle huse på samme grund (HusCompagniets årsrapport, 2020, s. 11). 
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Det ses også, at der er et tydeligt fald i antallet af villaer til salg fra 01.02.2016 til 01.02.2020, hvor 

salget af villaer er faldet med 36,59 % (Boliga, 2021). Når udbuddet falder, stiger prisen, og dette 

kan gøre, at nogle personer ikke har råd til at købe nyt grundet den prisstigning, der har været. I 

gennemsnit fra 31.03.2016 til 31.12.2020 har der været en stigning i boligpriser på 28,97 %, og 

dette kan gøre, at førstegangskøbere ikke har råd til at købe et hus eller ikke ønsker det, da det rette 

hus ikke kommer til salg. Dette medfører, at nogle vælger at blive, hvor de er, og i stedet bygger et 

nyt hus.  

Det kan også have en positiv tendens for HusCompagniet, hvis prisen på husene stiger, og dem, der 

allerede er boligejere, godt vil have noget nyt at bo i, men ikke ønsker at fraflytte, da de synes 

boligpriserne er for høje i deres område. Det kan give en større sandsynlighed for, at flere vælger at 

renovere eller bygge et nyt hus, da de så kan blive boende i det samme område.  

Det ses også, at det er blevet populært at købe en byggegrund, hvor man kan få bygget en ejendom, 

som man ønsker. Fra første kvartal i 2014 og frem til første kvartal i 2018 har der været en stigning 

af solgte byggegrunde på 86 % (Boligsiden, 2019). Det er blandt, fordi det er muligt at låne mere i 

banken til at købe en villa. I grove træk vil man kunne låne for 1,6 mio. kr. mere, fordi de faste 

udgifter falder. Det vil også betyde, at hvis man er ejere af en villa og vælger at bygge et nyt hus, vil 

ens faste udgifter falde, samtidig med at man kan få den bolig, som man ønsker, der ikke kræver 

meget vedligeholdelse (Home, 2019).      

 

Teknologiske faktorer 

 

Husbyggeri udføres primært af manuel arbejdskraft. Teknologi udgør således på dette område 

fortsat kun en lille del af arbejdet, og det må anses, at mulighederne for at finde innovative 

løsninger på kort sigt er begrænsede, og opførelse af ejendomme er udført af underleverandører. 

Teknologien kan dog optimeres, så kunden, der ønsker et hus, kan designe og tegne, hvordan 

ejendommen skal se ud, og der kan skabes en femdimensional tegning af huset, så kunden får en 

bedre oplevelse i forhold til med en almindelig todimensional tegning. I hele kunde- og marketing-

digitaliseringen vil man med optimering kunne skabe flere kunder og holde fast i kunden ved at de 

kan lave størstedelen på nettet. Dette vil gøre det lettere for kunden plus sænke omkostningerne, da 

HusCompagniet ikke skal aflønne lige så mange rådgivere. Det ses af HusCompagniets strategi, at 
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det allerede bliver implementeret, så man gør mere brug af og udvikler it-programmer for at gøre 

kundeoplevelsen bedre og bruger også systemerne til at holde mere øje med de forskellige 

projekter. 

 

Miljømæssige forhold  

 

HusCompagniet har siden 2019 styrket deres bæredygtighed og engagement til de ti principper 

inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, korruption og miljø. I 2021 er det meningen, at 

HusCompagniet skal øge deres fokus på mindre CO2-udledning, og de har et mål om, at de i 2025 

skal have reduceret deres CO2-udledning fra byggematerialer med 35 %. De vil have skiftet alle 

deres køretøjer til elkøretøjer og sælge 60 % af deres huse med en alternativ energikilde (i 2019 

havde 48 % en alternativ energikilde). I 2030 ønsker HusCompagniet at have reduceret deres CO2-

udledning med 70 % (HusCompagniets prospekt, 2020, s. 80).       

Det giver god mening, at HusCompagniet laver disse reguleringer, da den danske regering lavede en 

målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Den reducering, som 

HusCompagniet foretager, er derfor i overensstemmelse med de målsætninger, den danske regering 

lavede. Derudover er den danske befolkning også blevet mere miljøbevidste, så de reduceringer i 

CO2, som HusCompagniet laver, vil med stor sandsynlighed ikke skabe en negativ omtale.   

Konklusion på PESTEL-analyse 

   

Den nuværende covid-19-situation kan skabe en ændring i de nuværende kreditrestrektioner i både 

Sverige og Danmark, som skaber et dårligere lånemiljø for kunderne af HusCompagniet. Da 

ejendomsmarkedet er et konjunkturfølsomt marked, vil det kunne have en stor indvirkning på salg 

af grunde og projektboliger. Hvis det nuværende renteniveau fortsætter, vil dette med stor 

sandsynlighed have en positiv indvirkning på hussalget, som det også har haft de senere år, og 

dermed også betyde flere solgte projektboliger for HusCompagniet.   

Den stigende befolkningsvækst i Danmark er positiv, da der er behov for flere boliger, men hvis 

flere og flere søger mod byen, og færre søger væk fra de større byer, som er den største del af 

HusCompagniets kundesegment, kan dette skabe et problem. Da boligpriserne stiger, og 

befolkningen ikke har råd til at købe en villa, vil flere bygge deres nuværende bolig om eller købe 

en byggegrund, da der vil kunne lånes flere penge grundet faldet i de faste udgifter, og det kan ses 
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som en stigning i salget af byggegrunde. Da HusCompagniet er et firma, der har afdelinger i 

Sverige og Danmark, betyder det, at de har et godt kendskab til de politiske forhold i de to lande, 

blandt andet med hensyn til miljøpolitikken i Danmark, hvor de følger trop med den danske 

regering.  

 

Porters Five Forces 

 

Porters Five Forces er en model, der analyserer og identificerer fem konkurrencedygtige kræfter, 

som skaber alle brancher og hjælper med at identificere styrker og svagheder i den pågældende 

industri. 

Porters Five Forces bruges til at identificere en industris struktur til at finde ud af, hvad 

virksomhedens strategi er. Modellen kan benyttes til et hvert udsnit af økonomien og bruges til at 

forstå niveauet af konkurrence inden for den branche, det pågældende selskab opererer i, og 

forbedre virksomhedens langsigtede rentabilitet.  

 

Figur 5. Porter Five Forces   

 

Kilde : youfreetemplates.com 

Threat of new entrants 

 

Markedet for opførsel af ejendomme, har en relativt stor adgangsbarriere. Denne begrundelse skal 

findes i, at der er høje adgangskrav grundet investering ved opførsel af selskabet.  
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Hvis man fx ønsker et byggeselskab som HusCompagniet, Lind & Risør og Hybel, skal der betales 

til underleverandøren, og de nævnte virksomheder har en forretningsgang, hvor man først betaler, 

når huset står færdigopført dette kræver en stor kapitalbinding.  

Men der også en anden mulighed, hvor der er lavere adgangsbarriere, og det er, hvis et 

håndværkerfirma opfører huse. De kan nemlig opføre meget af huset selv, og derfor behøver firmaet 

ikke at have lige så mange underleverandører som ovenstående firmaer og vil kunne komme ind på 

markedet på en anden måde.    

Men det må vurderes, at nye indtrængere vil have svært ved at komme ind på markedet og opnå en 

tilstrækkeligt stor volume for at kunne opnå stordriftsfordele. HusCompagniet bruger 

underentreprenører og kan dermed få store driftsfordele. Da HusCompagniet opfører projektboliger 

eller står for opførsel af nye boliger, så ved de underentreprenører, som HusCompagniet bruger, 

godt, at HusCompagniet kommer til at opføre flere ejendomme fremadrettet. Derfor kan de blive 

valgt igen til et nyt projekt, hvis de giver et godt tilbud. Et nyopstartet firma vil ikke på samme 

måde kunne presse prisen på underentreprenøren, hvis de ikke er sikre på, hvornår der kommer en 

ny sag.  

HusCompagniet har også et samarbejde med HTH, som er en af de største køkkenfirmaer på det 

danske marked. Det samme samarbejde har Lind & Risør, og dette gør med stor sandsynlighed, at 

de får nogle stordriftsfordele. De fordele har nye konkurrenter på markedet ikke.  

Samlet set anses truslen fra nye markedsdeltagere ikke at være stor. 

 

Threat of substitutes 

 

Substituerende produkter kan påvirke branchens konkurrenceniveau og attraktivitet, og derfor kan 

det være en trussel for HusCompagniet, hvis der kommer flere præfabrikerede huse i Danmark. 

Dette er allerede noget, de kører med i Sverige, men i Danmark tager byggefasen fem-seks måneder 

(HusCompagniet, 2021) .  

I forhold til opførsel af nye huse er der som sådan ikke nogen klassisk substitut. Substituerende 

produkter kan opfylde de samme behov, som HusCompagniet kan. Et substituerende produkt kan 

skabe en trussel ud fra flere forskellige antagelser, hvor det ene er kundeloyalitet. De fleste 

kundegrupper har en præference, men når det gælder boligbyggeri, har de fleste mennesker ikke 
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skabt en loyalitet for et byggefirma, da det for det meste kun er noget, de fleste familier gør brug af 

en enkelt gang i livet. 

 Når det er huse, man sammenligner, handler det meget om, hvad folk ”føler”, samt deres 

mavefornemmelse, når de ser huset. Når man sammenligner byggefirmaer som HusCompagniet, 

Lind & Risør og Hybel med et firma, der laver præfabrikerede huse, er der forskel på flere 

parametre. Hvis HusCompagniet skal opføre et, hus tager det fem-seks måneder, hvor et 

præfabrikeret hus er lavet på fabrikken og tager ca. fem dage at opføre. Derudover er 

præfabrikerede boliger for det meste billigere, da elementerne bliver lavet på fabrikken, og en 

betydelig del af produktionen bliver udført af robotter. Dermed kan prisen holdes nede. Det er også 

kun træ- og betonelementer, der bliver præfabrikeret, og i Danmark er størstedelen af husene 

murstenshuse. Af de huse, der blev solgt i 2018-2020 var ca. et ud af 20 træhuse. På det svenske 

marked er der en større efterspørgsel på præfabrikerede huse, og der leverer HusCompagniet også 

præfabrikerede huse. Hvis der var en markant efterspørgsel på præfabrikerede huse, er det 

sandsynligt, at HusCompagniet ville kunne omstille sin danske afdeling relativt hurtigt. 

Alt i alt ses substituerende produkter ikke på nuværende tidspunkt som en trussel, da den måde, der 

bygges huse i Danmark på, er via manuel arbejdskraft, og der ses ikke noget produkt, som kan 

erstatte dette på nuværende tidspunkt. I Sverige er der som sagt efterspørgsel på præfabrikerede 

boliger, og dette kan effektiveres ved teknologiske fremskridt. Derfor kan HusCompagniet være 

med til en eventuel forandring og implementere nye løsninger med henblik på at effektivisere 

driften i Sverige.   

Competitive Rivalry      

 

Den største konkurrencemæssige påvirkning stammer fra branchen selv, og det er konkurrencen 

mellem de nuværende udbydere, der har den største indflydelse på konkurrencesituationen. 

I 2019 leverede HusCompagniet 1.325 villaer og 75 rækkehuse i Danmark, og i Sverige leverede de 

165 huse. 

På rækkehusmarkedet har HusCompagniet 1% af markedsandelen, og toptre har 15 % af 

markedsandelene. Resten af markedsandelene er spredt ud på mange små selskaber, der opfører 

rækkehuse. 
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Figur 6. Markedsandele af opførte rækkehuse.   

 

Kilde: HusCompagniets prospekt samt egen tilvirkning. 

På det svenske marked har de ti største markedsledere 62 % af markedsandelene, og topfem har 40 

%. HusCompagniet havde en markedsandel på det svenske marked på 2,6 % i 2019 

(Huscompagniet 2020, s. 70) 

På HusCompagniets største marked, som er opførsel af villaer i Danmark, er der fem konkurrerende 

virksomheder, der har 50 % af markedsandelene. HusCompagniet havde den største markedsandel 

på 24 % i 2019. Se figur 7.   

 

Figur 7. Markedsandele af opførte villaer.   
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Kilde: HusCompagniets prospekt samt egen tilvirkning. 

 

 

Fra 2014 og frem til 2019 er nybyggersegmentet steget med i gennemsnit 5% om året. Der har altså 

været en stigning af leverede huse på 5 % om året, hvor HusCompagniet har haft en stigning i 

leverede huse på 8 % i gennemsnit pr. år fra 2014 og frem til 2019. HusCompagniets markedsandel 

er steget fra 21 % i 2014 til 24 % i 2019 (HusCompagniets prospekt, 2020, s. 61). Da 

befolkningsantallet blandt andet også er stigende, forventer HusCompagniet, at hele 

nybyggersegmentet vil stige med 6 % i gennemsnit pr. år fra 2020 til 2024 (HusCompagniets 

prospekt, 2020, s. 51).   

Så HusCompagniet har haft en højere stigning i antal af leverede villaer i forhold til gennemsnittet 

af markedet. Der er en stor rivalisering på markedet, da der er mange udbydere. Det gode ved høj 

rivalisering er, at det kan medføre begrænset aktivitet over for nye indtrængere, der ikke har det 

samme budget, som de store boligopførelsesvirksomheder har. Profitten vil afhænge af, hvor stor og 

intens konkurrencen er mellem de rivaliserende virksomheder.   

 

 

Bargaining power of customers 

 

Den forhandlingskraft, som kunderne besidder, kan have en stor indvirkning på mulighederne for at 

kunne skabe profit. I dette tilfælde er det de enkelte familier, der vælger at opføre et hus, og man 

vælger et hus, der passer til en ud fra HusCompagniets modeller. Ud fra disse modeller har man 

mulighed for at lave tilvalg, og dette koncept benytter Eurodan, Hybel og Lind & Risør sig også af.  

Det betyder også, at kunderne vil kunne samle flere tilbud sammen fra de forskellige selskaber og 

bruge dette til forhandling, og de vil være sammenlignelige, da de fleste typehusfirmaer tilbyder 

noget nær samme løsning. HusCompagniet er dog i den billigere halvdel. Men da det er en privat 

kunde, der køber en opførsel af et hus, er der ikke altid så meget at forhandle med, da kunden ikke 

kommer tilbage og skal opføre flere huse, som hvis det var et selskab. Men da HusCompagniet 

blandt andet bruger HTH til levering af blandt andet køkkener og burde have en god margin på 

disse produkter, skulle det også være muligt at forhandle med prisen på blandt andet dette og andre 

ting, hvor der er en stor margin.  
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Ud fra HusCompagniets strategi ønsker de større markedsandel på B2B-markedet. B2B-kunden 

forventes at have en større forhandlingskraft end de private, da de enten opfører større projekter 

eller ønsker at opføre flere projekter i fremtiden. Derfor vil HusCompagniet være villig til at lade 

sig presse på prisen, da de ikke ønsker at tabe sagen til de andre boligopførselsselskaber.  

Forhandlingstyrken er også forskellig, alt efter om det går godt eller ej. På nuværende tidspunkt, 

hvor HusCompagniet har en stigning på leverede huse på 8 %, det går godt, og de har meget at lave, 

burde det være sværere at forhandle med prisen. Hvis det var nedgangstider, og der ikke blev 

bygget så meget, var der større chance for, at der kunne forhandles lidt mere om prisen.  

På nuværende tidspunkt og ud fra tidligere nævnte oplysninger i PESTEL vurderes det, at 

HusCompagniet har en stærk position på markedet og derfor vil fastholde eller fravige meget lidt på 

deres produkter, og det vil give en højere indtjening.      

 

 

Bargaining power of suppliers 
 

HusCompagniet har over 400 underentreprenører tilknyttet, og disse underentreprenørers 

forhandlingskraft er ikke så stærk, fordi der er mange om buddet. I 2018 var der 33.306 bygge- og 

anlægsfirmaer (Danmarks Statistik, 2021b), og dette viser, hvor lille en del HusCompagniet 

benytter sig af, og hvor mange der er om buddet. Derfor vil deres forhandlingskraft heller ikke være 

så stor, fordi disse 400 underentreprenører vil have fast arbejde. Da HusCompagniet har mange 

husopførelser, må det vurderes, at underentreprenørerne ikke vil forhandle for meget, da dette kan 

gøre, at HusCompagniet finder en anden underentreprenør, der er villig til at gøre det til den pris, de 

ønsker. Dermed kan underentreprenøren miste en stor indtægt.  

Men hvis markedet for underentreprenøren er sådan, at der er masser at arbejde, og HusCompagniet 

efterspørger arbejdskraft, vil der alt andet lige kunne forhandles mere om prisen, end hvis der ikke 

var en efterspørgsel. Det vurderes dog, at forhandlingsmulighederne er lave, fordi udbuddet af 

bygge- og anlægsvirksomheder er så højt.  

I forhold til de virksomheder, der leverer inventar til husene som fx køkken, vurderes der ikke at 

være den store forhandlingskraft, fordi der er mange køkkenselskaber, og de forskellige selskaber 

som HTH, Kvik, Svane og Invita, kan lave de samme slags køkkener. Derfor vurderes det ikke, at 

der kan forhandles særligt meget, for så finder HusCompagniet en anden samarbejdspartner. 
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Grundet HusCompagniets størrelse er de en attraktiv kunde, og i kombination med anvendelsen af 

mange forskellige leverandører og underentreprenører vil det skabe en lav afhængighedsgrad af 

enkelte leverandører. Dette giver HusCompagniet stor forhandlingskraft. Der er mange forskellige 

leverandører og underentreprenører, der kan levere materialer og arbejdskraft, og derfor er det 

forholdsvist let at skaffe nye leverandører og underentreprenører, hvis dette viser sig at være 

nødvendigt.  

Det vurderes, at forhandlingsstyrken hos leverandører og underentreprenører er relativt lav. 

 

Konklusion af Porters Five Forces  
 

Konkurrenceintensiteten er blevet vurderet, og dermed kan det konkluderes, at HusCompagniet er 

markedsledende på det danske marked inden for villaer med 24 %, men inden for rækkehuse har de 

en markedsandel på ca. 1%, og på det svenske marked har de heller ikke en særligt stor 

markedsandel – den ligger på 2,6 %. 

 De fem største boligopførelsesselskaber i Danmark har en markedsandel på 50 %, og derfor 

vurderes det, at nye indtrængere på markedet ikke vil kunne opnå samme stordriftsfordele som de 

fem største virksomheder og derfor heller ikke de samme priser. Derfor vil de til at starte med ikke 

opnå en markedsandel, der vil skabe en utryghed hos HusCompagniet.   

Det vurderes, at private kunders forhandlingskraft er forholdsvist lav, da HusCompagniet er 

markedsledende på villaer i Danmark og dermed vil fastholde eller fravige mindst muligt fra dette, 

da de har mange kunder og bygger mange nye villaer. Selvom der er mange udbydere, som kan 

presse prisen, vurderes det, at prisen hos de forskellige virksomheder er meget lig hinanden, og 

HusCompagniet ligger i den forholdsvist billige gruppe af typehusfirmaer. Derfor vil det ikke være 

muligt for private kunder at forhandle synderligt meget med prisen.  

Når det omhandler B2B-segmentet forventes de dog at have bedre forhandlingsmuligheder end 

private kunder. 

Det vurderes ikke, at substituerende produkter vil påvirke boligopførelsesmarkedet på nuværende 

tidspunkt i Danmark, da det er meget manuelt arbejde, der bliver udført, fordi størstedelen af de 

huse, der bliver opført i Danmark, er murstensvillaer. Forhandlingsstyrken hos leverandørerne og 



Side 29 af 75 

 

underentreprenørerne er relativt lav grundet HusCompagniets størrelse, og at firmaet ikke er 

afhængig af en leverandør eller underentreprenør, fordi udbuddet af underentreprenør og 

leverandører er relativt stort, og der er mange om buddet. Derfor vil HusCompagniet kunne presse 

prisen mere ned, end leverandører eller underentreprenører vil kunne presse prisen op.       

 

Sammenfatning af den strategiske analyse 

 

For at lave en samlet konklusion på den strategiske analyse er der lavet en SWOT-model. Nedenfor 

er de vigtigste punkter fremhævet. Punkterne er opdelt i interne og eksterne forhold, der kan 

forventes at påvirke HusCompagniets fremtidige performance.     

 

Figur 8. SWOT-analyse af HusCompagniet 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Regnskabsanalyse 
 

For at kunne udarbejde en værdiansættelse af HusCompagniet skal der udarbejdes en 

regnskabsanalyse af firmaet, hvor der vil blive analyseret på de finansielle nøgletal i perioden 2016-

2020. Regnskaber er opbygget på den måde, at både resultatopgørelsen og balancen indeholder 

både operationelle og finansielle aktiviteter, og da disse aktiviteter påvirker virksomhedens 

regnskab, bliver der lavet en reformuleret resultatopgørelse og balance. Grunden til, at man gør det, 

er fordi størstedelen af værdiskabelsen sker igennem driften i selskabet, hvor finansieringen støtter 

                                                                                                         Interne forhold

Strenghts Weaknesses

- Stærkt brand - Konjunktturfølsom

- Stordriftsfordele - Konkurrencepræget marked

- Lavt renteniveau

- Generelt høj forhandlingsstyrke med leverandør eller underentreprenør 

- Høje indtrængningsbarrierer

- Begrænset afhængighed af enkeltkunder og leverandører

                                                                                                                    Eksterne forhold

Opportunities Threats

- Nye markeder - Økonomisk stilstand

- Prisstigning på boligmarkedet - Nye deltagere i markedet

- Befolkningstilvækst - Fald i efterspørgsel

- Teknologisk innovation - Politiske reguleringer

- Covid-19

- Større fokus på miljøet, i forhold til hvad HusCompagniet havde taget højde for

- Strammere kreditregler i både Sverige og Danmark
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op om driften. Ud fra reformuleringen vil der blive skabt et fundament til udarbejdelse, derefter 

udvindes nøgletal fra selskabet og laves en rentabilitetsanalyse.  

 

Reformulering af resultatopgørelsen  

 

I det nedenstående vil der blive beskrevet og diskuteret omkring de enkelte poster i 

resultatopgørelsen. Årsagen til reformulering af resultatopgørelsen er at fjerne forstyrrende 

elementer og ujævnheder i regnskabet samtidig med at opdele virksomhedens indtjening i 

finansiering og drift. Det gøres ved at opdele de forskellige poster fra resultatopgørelsen i 

driftsoverskud og netto-finansielle omkostninger (Sørensen, 2017 s. 217).    

Tabel 1. Officiel resultatopgørelse.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående fremgår den officielle resultatopgørelse for årene 2016-2020.  

 

 

 

Financial statements for HusCompagniet (tusinder)

Resultatopgørelse (Tusinder)

2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsætning 2.746.701,0 3.063.515,0 3.349.194,0 3.758.915,0 3.598.408,0

Produktionsomkostninger -2.217.563,0 -2.469.751,0 -2.694.927,0 -3.048.915,0 -2.842.835,0

Bruttoresultat 529.138,0 593.764,0 654.267,0 710.000,0 755.573,0

Personaleomkostninger -203.295,0 -246.584,0 -267.681,0 -316.135,0 -296.330,0

Andre driftsudgifter -75.298,0 -91.959,0 -109.180,0 -124.225,0 -113.114,0

Andre driftsindtægter 571,0 121,0 0,0 740,0 311,0

EBITDA før special items 251.116,0 255.342,0 277.406,0 270.380,0 346.440,0

Special items -39.734,0 -10.925,0 -84.607,0 -136.591,0 -78.879,0

Afskrivninger -48.204,0 -28.882,0 -19.646,0 -47.011,0 -47.357,0

Resultat af primær drift 163.178,0 215.535,0 173.153,0 86.778,0 220.204,0

Finansielle indtægter 3.191,0 6.326,0 20.698,0 14.152,0 27.897,0

Finansielle omkostninger -49.374,0 -62.285,0 -67.570,0 -73.144,0 -73.106,0

Resultat før skat 116.995,0 159.576,0 126.281,0 27.786,0 174.995,0

Selskabsskat -32.198,0 -48.245,0 -36.237,0 -27.553,0 -16.419,0

Resultat efter skat for perioden fra ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 -66.411,0

Årets resultat 84.797,0 111.331,0 90.044,0 233,0 92.165,0

Totalindkomstopgørelse

Årets resultat 84.797,0 111.331,0 90.044,0 233,0 92.165,0

Valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder -227,0 3.344,0 -2.625,0 78,0 3.236,0

Værdiregulering, hedging af fremtidige pengestrømme -3.918,0 -1.782,0 2.024,0 0,0 0,0

Skat vedrødrende anden totalindkomst 862,0 392,0 -445,0 0,0 0,0

Årets anden totalindkomst efter skat -3.283,0 1.954,0 -1.046,0 78,0 3.236,0

Årets totalindkomst i alt 81.514,0 113.285,0 88.998,0 311,0 95.401,0
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Tabel 2. Reformuleret resultatopgørelse.  

 

Kilde: Egen virkning 

 

I reformuleringen af resultatopgørelsen findes først EBIT og NOPAT for den primære drift, der 

består af salgsaktiviteterne. Herefter findes resultatet af andre driftsmæssige aktiviteter, og nogle af 

disse poster er allerede oplyst efter skat. Der bliver derfor lavet en korrektion i skatten allokeret til 

disse poster. Dette skaber et efter-skat-resultat på alle posterne, der vedrører anden drift sammen 

med NOPAT, som blev opgjort tidligere, hvilket vil give det samlede driftsmæssige resultat efter 

skat. Herefter vil de finansielle poster blive opgjort, og tilsammen vil dette give de nettofinansielle 

poster. Hvis disse bliver trukket fra hinanden, vil det give en totalindkomst på 441.841 tusinde. kr. i 

2020 med en effektiv skatteprocent på 9,4 %.    

I tabel 2 ses den reformulerede resultatopgørelse. Regnskabet giver en del information, og noterne 

giver en del information om posterne. Det er dog ikke alle poster, der er noter omkring, men det 

giver en vejledning omkring de enkelte poster.  

 

Resultatopgørelse (Tusinde)

2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsætning 2.746.701,0 3.063.515,0 3.349.194,0 3.758.915,0 3.598.408,0

Produktionsomkostninger -2.217.563,0 -2.469.751,0 -2.694.927,0 -3.048.915,0 -2.842.835,0

Bruttoresultat 529.138,0 593.764,0 654.267,0 710.000,0 755.573,0

Personaleomkostninger -203.295,0 -246.584,0 -267.681,0 -316.135,0 -296.330,0

Andre driftsudgifter -75.298,0 -91.959,0 -109.180,0 -124.225,0 -113.114,0

Andre driftsindtægter 571,0 121,0 0,0 740,0 311,0

EBITDA før special items 251.116,0 255.342,0 277.406,0 270.380,0 346.440,0
Special items -39.734,0 -10.925,0 -84.607,0 -136.591,0 -78.879,0

Afskrivninger -48.204,0 -28.882,0 -19.646,0 -47.011,0 -47.357,0

EBIT - Resultat af primær drift - DO før skat 163.178,0 215.535,0 173.153,0 86.778,0 220.204,0

Resultat efter skat for perioden fra ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 -66.411,0

Selskabsskat -32.198,0 -48.245,0 -36.237,0 -27.553,0 -16.419,0

 - korrektion skat af finansielle indtægter/omkostninger -12.709,9 -16.918,2 -13.450,2 -58.497,3 -4.241,8

NOPAT - Driftresultat fra Salg (DOSalg)  - efter skat 118.270,1 150.371,8 123.465,8 727,7 133.132,2

Valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder -227,0 3.344,0 -2.625,0 78,0 3.236,0

Resultat af andre driftsmæssige aktiviteter før skat -227,0 3.344,0 -2.625,0 78,0 3.236,0
Skat af anden totalindkomst 862,0 392,0 -445,0 0,0 0,0

 - korrektion skat af finansielle del af anden totalindkomst -1.078,3 -538,8 580,8 0,0 0,0

Driftresultat fra Andet (DOAndet)  - efter skat -443,3 3.197,2 -2.489,2 78,0 3.236,0

Resultat af driftsmæssige aktiviteter efter skat (DO) 117.826,8 153.569,0 120.976,6 805,7 136.368,2

Finansielle poster

Finansielle indtægter 3.191,0 6.326,0 20.698,0 14.152,0 27.897,0

Finansielle omkostninger -49.374,0 -62.285,0 -67.570,0 -73.144,0 -73.106,0

SK32:K50 skat af finansielle indtægter/omkostninger 12.709,9 16.918,2 13.450,2 58.497,3 4.241,8

Værdiregulering, hedging af fremtidige pengestrømme -3.918,0 -1.782,0 2.024,0 0,0 0,0

Skat af finansielle del af anden totalindkomst 1.078,3 538,8 -580,8 0,0 0,0

I alt netto finansielle omkostninger (NFO) -36.312,8 -40.284,0 -31.978,6 -494,7 -40.967,2

Årets totalindkomst i alt (NO) 81.514,0 113.285,0 88.998,0 311,0 95.401,0

Effektiv skatteprocent 27,5% 30,2% 28,7% 99,2% 9,4%

Reformuleret resultatopgørelse for HusCompagniet
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Nettofinansielle poster  
 

I teorien kan de finansielle poster indeholde forskellige indtægter og omkostninger og deri visse 

underposter, og der kan skabes tvivl om, hvorvidt disse poster er relateret til finansieringen eller 

driften. Finansielle poster kan blandt andet indeholde valutaomregningsdifferencer, renteindtægter 

og renteomkostninger. 

”Der kan argumenteres for, at valutaomregningsdifferencer på tilgodehavende og leverandørgæld 

burde indgå som en del af driftsoverskuddet, mens omregningsdifferencer, der måtte vedrøre lån, 

optaget  i fremmed valuta er en finansiel post” (Sørensen, 2017, s. 226-227). Det samme gør sig 

gældende ved dagsværdiændring af hedging-instrumenter.    

Resultat af ophørte aktiviteter 
 

I 2019 og 2020 valgte HusCompagniet at stoppe deres aktivitet vedr. murstenshuse i Sverige og 

Tyskland. Derfor figurerer resultatet af ophørt aktivitet kun i 2020, og for 2020 blev 

driftsaktiviteterne nedskrevet med 7,5 mio. kr. Resultatet af ophørt aktivitet blev ikke berørt i 

årsrapporten fra 2019, hvorfor det først kan ses i år 2020 i resultatopgørelsen.  

Special items  
 

Der ses, at special items har en stigende negativ værdi fra 2017 til 2019, og der sker et fald i 2020, 

blandt andet grundet afdelingen i Tyskland. Den negative stigning i 2018 skyldtes omkostninger 

vedr. forpligtelser, den tyske ledelse havde indgået. I 2019 skyldtes de negative stigninger blandt 

andet nedskrivninger af goodwill og omkostningerne relateret til aktiviteterne, der blev lukket i 

Tyskland og en del af Sverige. I 2020, hvor special items blev mindre negativ, skyldtes størstedelen 

af den negative værdi omkostninger relateret til børsnoteringen. 
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Reformulering af balancen  
 

Balancen viser selskabets aktiver og passiver og klassificerer, om de hører til driften i 

virksomheden eller til finansieringen af driften. Det formål, som reformuleringen af balancen har, er 

at ”matche” de aktiver, der indgår i driften, med den finansiering, der finansierer driften. Ved dette 

skilles de driftsrelaterede fra det finansieringsrelaterede.     

Tabel 3. Reformuleret balance. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Reformuleret Balance (tusinder)

2016 2017 2018 2019 2020

Driftsmæssige aktiver

Immaterielle aktiver 1.858.281,0 2.141.806,0 2.145.684,0 53.303,0 46.472,0

Materielle aktiver 30.654,0 53.582,0 56.319,0 25.563,0 19.945,0

Goodwill 0,0 0,0 0,0 2.027.554,0 2.036.580,0

Brugsretlige aktiver 0,0 0,0 0,0 114.449,0 93.717,0

Udskudt skatteaktiv 7.419,0 20.017,0 32.308,0 43.374,0 4.634,0

Varebeholdninger 253.990,0 450.367,0 434.047,0 402.927,0 359.661,0

Tilgodehavender 139.936,0 131.847,0 78.422,0 153.076,0 207.451,0

Byggekontrakter 513.542,0 578.849,0 593.895,0 687.676,0 547.977,0

Tilgodehavende fra tilknyttet virksomheder 0,0 1.886,0 0,0 0,0 0,0

Tilgodehavende skat 12.744,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Forudbetalte omkostninger 3.079,0 3.473,0 5.582,0 9.242,0 13.378,0

Likvide beholdninger til drift (1% af omsætning) 27.467,0 30.635,2 33.491,9 37.589,2 35.984,1

I alt driftsmæssige aktiver (DA) 2.847.112,0 3.412.462,2 3.379.748,9 3.554.753,2 3.365.799,1

Driftsmæssige forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 21.637,0 24.180,0 18.744,0 19.745,0 2.966,0

Hensatte forpligtigelser 5.247,0 5.082,0 5.472,0 8.020,0 9.520,0

Andre forpligtelser 0,0 0,0 0,0 6.098,0 0,0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 10.438,0 3.523,0 406,0 2.399,0 13.718,0

Byggekontrakter 10.590,0 11.159,0 2.704,0 11.505,0 102.501,0

Hensatte forpligtelser 20.790,0 20.327,0 21.888,0 32.078,0 31.407,0

Indkomstskat tilgodehavende 50.788,0 47.186,0 46.105,0 36.180,0 35.905,0

Anden gæld 166.290,0 256.525,0 289.756,0 145.441,0 176.537,0

I alt driftsmæssige forpligtelser (DF) 285.780,0 367.982,0 385.075,0 261.466,0 372.554,0

Netto driftsaktiver / Invested Capital (NDA) 2.561.332,0 3.044.480,2 2.994.673,9 3.293.287,2 2.993.245,1

Finansielle aktiver

Øvrige finansielle aktiver 3.625,0 3.815,0 4.797,0 0,0 0,0

Likvide beholdninger 310.994,0 513.572,0 773.272,0 1.010.822,0 77.916,0

 - korrektion for likvid beholdning drift -27.467,0 -30.635,2 -33.491,9 -37.589,2 -35.984,1

I alt finansielle aktiver (FA) 287.152,0 486.751,9 744.577,1 973.232,9 41.931,9

Finansielle forpligtelser

Langfristet rentebærende gæld 787.387,0 905.552,0 812.130,0 683.465,0 671.163,0

Leasing-forpligtelser 0,0 0,0 0,0 99.877,0 82.812,0

Lån 218.281,0 530.276,0 746.137,0 1.010.142,0 448,0

Leasing-forpligtelser 0,0 0,0 0,0 21.020,0 20.563,0

Handel og andre betalinger 309.989,0 407.366,0 403.947,0 674.669,0 402.998,0

I alt finansielle forpligtelser (FF) 1.315.657,0 1.843.194,0 1.962.214,0 2.489.173,0 1.177.984,0

Nettofinansielle forpligtigelser (NFF) 1.028.505,0 1.356.442,2 1.217.636,9 1.515.940,2 1.136.052,1

Aktiekapital 14.366,0 14.689,0 14.689,0 14.689,0 100.000,0

Andre reserver 1.518.461,0 1.673.349,0 1.762.347,0 1.762.658,0 1.757.192,0

Egenkapital i alt (EK) 1.532.827,0 1.688.038,0 1.777.036,0 1.777.347,0 1.857.192,0

Kontrol (=0) 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

Opdeling af NDA i Anlægskap og arbejdskap

Anlægskapital 1.862.051,0 2.166.126,0 2.177.787,0 2.187.006,0 2.184.228,0

Arbejdskapital 699.281,0 878.354,2 816.886,9 1.106.281,2 809.017,1

Netto drifts aktiver (NDA) 2.561.332,0 3.044.480,2 2.994.673,9 3.293.287,2 2.993.245,1

Reformuleret Balance for HusCompagniet
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Når der skal ske en værdiansættelse af egenkapitalen og balanceposterne skal bruges til et 

analyseformål, skal balancen reformuleres. Dette sker ved en opdeling af virksomhedens 

driftsaktiviteter, driftsforpligtelser, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Der vil først blive 

fundet de driftsmæssige aktiviteter og derefter de driftsmæssige forpligtelser. Når disse to poster 

bliver fratrukket hinanden, vil det give de nettodriftsaktiver (NDA) for HusCompagniet, som udgør 

2.993.245,1 tusinde. kr. i 2020. 

Herefter vil de finansielle aktiver og finansielle forpligtelser blive fundet. Disse to poster fratrukket 

hinanden vil give nettofinansielle forpligtelser (NFF) på 1.136.052,1 tusinde. kr. Den sidste post vil 

udgøre HusCompagniets egenkapital, som er på 1.857.192 tusinde. kr. Hvis beløbet fra de netto 

finansielle forpligtelser bliver tillagt egenkapital, vil dette give 2.993.245,1 tusinde. kr., så det ses, 

at selvom der er blevet lavet en reformulering, skal aktiv- og passivsiden stemme overens.  

Goodwill 
 

Fra 2018 til 2019 er der blevet lavet en ændring i balancen vedr. goodwill. Goodwill er ikke blevet 

vist i selve balancen før 2019, men har ligget under immaterielle aktiver. Dette ses også i 

årsopgørelsen (HusCompagniets årsrapport, 2018, s. 58), men i balancen fra årsregnskabet i 2019 

og 2020 er goodwill blevet udspecificeret som vist i ovenstående tabel 3. 

Goodwill dækker som udgangspunkt over den merpris, som betales for en virksomhed ud over 

prisen af aktiver og passivers nettoværdi. Denne merpris opstår grundet de forventninger, 

virksomheden har til merindtjening ud over det, der følger med til forrentningen af denne 

virksomheds aktiver. Værdien af goodwill er fx overtagelse af en virksomheds kundekreds, 

omdømme og effekten af reklamekampagner samt andre faktorer. Værdien af goodwill kan dække 

over indtægter, der ikke er realiseret endnu.  

Goodwill afskrives heller ikke og bliver testet en gang om året. Desuden vil goodwill blive 

nedskrevet til genindvindingsværdien, hvis den regnskabsmæssige værdi er højere end den 

beregnede genindvindingsværdi. Derudover er goodwill ikke fradragsberettiget. 

 

 

 

 

 



Side 35 af 75 

 

Udskudte skatteaktiver 
 

Almindeligvis skabes udskudte skatteaktiver af underskudsfremførsel fra de tidligere år eller fra 

aktiver, som er blevet indregnet i balancen til en lavere regnskabsmæssig værdi end den 

skattemæssige (Petersen, Plenborg og Kinserdal, 2017, s. 117). I noterne bliver det ikke uddybet, 

om de udskudte skatteaktiver er en direkte konsekvens af driften eller finansieringen. Udskudte 

skatteaktiver bliver vurderet til at være relateret direkte til driften og bliver derfor sat ind under 

driftsaktiviteter i reformuleringen.  

Leasingforpligtelser  
 

I 2019 indførte HusCompagniet IFRS 16 vedr. leasing, der betyder, at der ikke længere vil være 

forskel mellem driftsleasing og finansiel leasing, da de alle skal angives som leasingforpligtelser. 

Der er dog en undtagelse, og det er kortsigtet leasing på under 12 måneder. Disse er undtaget, hvis 

der ikke er indbygget nogle muligheder for at købe aktivet ved udgang af perioden. Det krav, der er 

vedr. indregning af alle leasingaftaler i balancen, betyder, at virksomhedens materielle 

anlægsaktiver og leasingforpligtelser vil stige, og dermed vil virksomhedens samlede balancesum 

blive større (PWC, 2016). 

  

Likvidbeholdning  

     

Likvidbeholdning kan både bestå af driftslikviditet og overskydende likviditet, men denne opdeling 

er ikke omtalt i årsrapporterne. For at kunne betale de daglige udgifter, en virksomhed har, er 

virksomheden nødt til at have likvidbeholdning. Hvor meget likviditet, ledelsen skønner, der skal 

bruges på den nødvendige drift, bliver ikke oplyst, og derfor må dette estimeres. Man anvender ofte 

en tommelfingerregel, der hedder mellem 0,5 og 2 % af nettoomsætningen, og dette beløb bliver så 

klassificeret som et driftsaktiv, og de resterende likvide beholdninger bliver klassificeret som et 

finansielt aktiv (Sørensen, 2017, s. 207). I reformulering af balancen er det blevet vurderet, at en 

passende likvid beholdning vil være på 1 %. 
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Trendanalyse  

 

Når der foretages en trendanalyse af HusCompagniets resultatopgørelse, kan der hurtigt skabes et 

overblik over de forskellige indtægts- og omkostningsmæssige poster. Perioden, der analyseres, er 

2016-2020, og det år, der er basisåret for indekseringen, er 2016. Der vil så blive analyseret, om 

HusCompagniet har været i stand til at tilpasse selskabets omkostninger i forhold til den udvikling, 

der har været i omsætningen. 

Tabel 4: Udvalgte poster fra trendanalysen af reformuleret resultatopgørelse. 

  
Kilde: egen tilvirkning  

I tabel 4 ses det, at nettoomsætningen er steget fra 2016 frem til 2019, hvor den fra 2019 til 2020 

havde et fald på 5,9 procentpoint. Overordnet har der været en stigning i nettoomsætningen fra 2016 

til 2020 på 31 procentpoint. Det samme mønster går igen ved personaleomkostninger, som har 

været stigende fra 2016 til 2019, og fra 2019 til 2020 oplevet et fald. Det tyder derfor på, at 

HusCompagniet ikke har holdt en stram styring af personaleomkostningerne, da de er steget mere 

end nettoomsætningen.  

Det ses også, at EBITDA har haft en stigning, og samlet set har nettoomsætningen og EBITDA 

været korreleret, på nær i 2019. Der ses også en stigning i personaleomkostninger, og dette påvirker 

EBITDA i 2019.  

Special items har også haft en betydelig stigning. Fra 2016 til 2020 er der en stigning på 98,5 

procentpoint, og i 2019 er der en stigning på 243,8 procentpoint. Det er, som også omtalt tidligere, 

blandt andet grundet de lukkede afdelinger i Tyskland og Sverige. 

NOPAT har været stigende, men med relativt mindre end nettoomsætningen siden 2016. 

Udvalgte poster fra trendanalysen af den reformuleret balance 

2016 2017 2018 2019 2020

Immaterielle aktiver + Goodwill 100,0% 115,3% 115,5% 112,0% 112,1%

Materielle aktiver + brugsretlige aktiver 100,0% 174,8% 183,7% 456,7% 370,8%

Tilgodehavende 100,0% 94,2% 56,0% 109,4% 148,2%

Byggekontrakter 100,0% 112,7% 115,6% 133,9% 106,7%

I alt driftsmæssige aktiver (DA) 100,0% 119,9% 118,7% 124,9% 118,2%

I alt driftsmæssige forpligtelser (DF) 100,0% 128,8% 134,7% 91,5% 130,4%

Netto driftsaktiver / Invested Capital (NDA) 100,0% 118,9% 116,9% 128,6% 116,9%

Nettofinansielle forpligtelser (NFF) 100,0% 131,9% 118,4% 147,4% 110,5%

Egenkapital i alt (EK) 100,0% 110,1% 115,9% 116,0% 121,2%
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De nettofinansielle omkostninger har haft en negativ effekt på totalindkomsten, og de 

nettofinansielle omkostninger har været stigende fra 2016 til 2020, hvor de er steget med 12,8 

procentpoint.   

Tabel 5. Trendanalyse af den reformulerede balance.   

   

Kilde: Egen tilvirkning 

I tabel 5 er der udvalgt nogle poster fra trendanalysen af den reformulerede balance. 

I forhold til goodwill og immaterielle aktiver er disse blevet lagt sammen for at kunne analysere på, 

hvordan posten har udviklet sig. I 2019 lavede HusCompagniet om i balancen, så goodwill også 

fremgik af den, og derfor er goodwill lagt sammen med immaterielle aktiver. Det samme gør sig 

gældende med materielle aktiver og brugsretlige aktiver, der også er blevet lagt sammen.   

Nettodriftsaktiviteter fra 2016 og frem til 2020 er steget med 16,9 procentpoint, og denne udvikling 

er blandt andet de brugsretlige aktiver og den likvide beholdning.  

Rentabilitetsanalyse 
 

Det er ikke kun relevant at få fastlagt den værdi, som virksomheden skaber fra driften, det er også 

relevant at finde ud af, hvor rentabel virksomheden er. Det er vigtigt at forstå de faktorer, der ligger 

bag rentabiliteten, samt hvad det er i virksomheden, der bestemmer disse faktorer (Sørensen, 2017, 

s. 279). Hvis en virksomhed omsætter for 1.000 kr., og dette er baseret på 100 kr. i aktiver, vil det 

være bedre, end hvis en virksomhed omsatte for 1000 kr., og dette var baseret på 10.000 kr. i 

aktiver.  

Udvalgte poster fra trendanalysen af reformuleret resultatopgørelse

2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsætning 100,0% 111,5% 121,9% 136,9% 131,0%

Personaleomkostninger 100,0% 121,3% 131,7% 155,5% 145,8%

EBITDA før special items 100,0% 101,7% 110,5% 107,7% 138,0%

Special items 100,0% 27,5% 212,9% 343,8% 198,5%

EBIT 100,0% 132,1% 106,1% 53,2% 134,9%

NOPAT 100,0% 127,1% 104,4% 0,6% 112,6%

Nettofinansielle omkostninger 100,0% 110,9% 88,1% 1,4% 112,8%

Totalindkomst 100,0% 139,0% 109,2% 0,4% 117,0%
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For at analysere virksomhedens rentabilitet fra en analytikers synspunkt vil DuPont-pyramiden 

kunne benyttes. Den øverste del af DuPont-pyramiden er egenkapitalforretningen, som også kaldes 

ROE (Return On Equity) og kan ses i nedenstående figur 9. ROE vil blive opdelt i nogle enkelte 

komponenter nede igennem pyramiden, og analysen vil så fokusere på niveau 1, 2 og 3 som vist i 

figur 9.  

Figur 9: Analyse af egenkapitalforrentningen, ROE 

 

Kilde: Sørensen, Ole (2017) Analyse af regnskabskvalitet, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang 
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Niveau 1 – Dekomponering af ROE 
 

Tabel 6. - Dekomponering af ROE. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Afkastet på egenkapitalen bliver vist ved ROE, og dette udgør afkastet på driftsaktiviteterne samt 

afkastet på finansieringsaktiviteterne. HusCompagniets ROE har fra 2017 til 2020 haft et 

gennemsnit på 4,36 % for hver 100 kr. investeret i virksomheden. Dette betyder, at for hver 100 kr. 

har der været et årligt afkast på 4,36 kr. 

Rent matematisk bliver ROE defineret som = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + (𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟)) 

Dette betyder, at afkastet på egenkapitalen er lig med afkastet på den investerede kapital plus 

niveauet af den finansielle gearing, som er ganget med forskellen på den investerede kapital minus 

den gennemsnitlige lånerente.   

Formlen siger, at hvis et selskab har rentebærende gæld, så vil den finansielle gearing faktisk løfte 

forrentningen af egenkapitalen, og leddet 𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟) vil nemlig være positivt, så længe 

ROIC er større end lånerenten, som i formlen er r. Det betyder, at den finansielle gearing vil skabe 

værdi for ejerne, og det vil den gøre, så længe afkastet på den investerede kapital er højere end 

lånerenten på den rentebærende gæld (Worldpress, 2009).  

Da ROIC er større end lånerenten i dekomponeringen af ROE, skaber gearingen værdi for ejerne. 

ROIC har været større end lånerenten i alle årene, på nær i år 2019, hvor lånerenten var større end 

ROIC. Så i 2019 har den finansielle gearing ikke skabt værdi for HusCompagniet, men samlet set 

har den finansielle gearing overordnet skabt værdi for ejerne af HusCompagniet. 

ROIC, som betyder ”Return On Invested Capital”, er afkastet på driftsaktiviteterne. Dette beregnes 

som det samlede driftsoverskud efter skat, over nettodriftsaktiviteterne. ROIC har fra 2017 til 2020 

været faldende, der var et fald i 2018 og et i 2019, ligesom ROE også har været faldende og havde 

et betydeligt fald i både 2018 og 2019. Det er blandt andet grundet, at driftsoverskuddet – som er 

Dekomponering af ROE - niveau 1

2017 2018 2019 2020 Gennemsnit:

ROE = ROIC + FGEAR * (ROIC - r): 7,03% 5,14% 0,02% 5,25% 4,36%

ROIC: 5,48% 4,01% 0,03% 4,34% 3,46%

Finansiel gearing (FGEAR): 74,05% 74,29% 76,91% 72,97% 74,55%

r: 3,38% 2,48% 0,04% 3,09% 2,25%

Spread (ROIC - r): 2,10% 1,52% -0,01% 1,25% 1,22%

FGEAR * (ROIC - r): 1,56% 1,13% -0,01% 0,91% 0,90%

OBS! Beregnet på gennemsnitsbalancetal
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med til at påvirke ROIC og ROE – også havde et betydeligt fald i 2018 og 2019. Dette fald stammer 

blandt andet fra special items, som blandt andet skyldes  nedskrivninger af goodwill og 

omkostninger relateret til aktiviteterne, der blev lukket i Tyskland og en del af Sverige 

(HusCompagniets årsrapport, 2019, s. 56).  

Nettodriftsaktiviteterne har været stabile, hvis vi ser på samme periode, som dekomponeringen af 

ROE analyseres ud fra. Overordnet har der været en stigning fra 2016 til 2020, fordi 

nettodriftsaktiviteterne var betydeligt lavere i 2016 end i de følgende år.  

Fra år 2017 til 2020 følges ROE og ROIC ad, og de falder og stiger synkront. I 2019 falder ROE til 

0,02 %, hvor ROIC falder til 0,03 %, så ROIC er større end ROE, lånerenten er større end ROIC, og 

leddet (𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟) vil dermed være negativt. Det betyder, at gearingen vil få en negativ 

effekt på ROE. 

Det sidste led, der er i formlen for ROE, udtrykker afkastet, der er på finansieringsaktiviteterne. Ud 

fra dette kan det aflæses, at når ROIC > r, så vil finansieringsaktiviteterne bidrage positivt til 

HusCompagniets ROE. 

 

Niveau 2 – Dekomponering af ROIC 
 

 Tabel 7. - Dekomponering af ROIC. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den matematiske definition på ROIC er: Overskudsgraden * aktivernes omsætningshastighed.  

Det ses også i tabel 7, at ROIC i 2017 bliver skabt på baggrund af en relativt høj overskudsgrad, og 

at brancher med en høj overskudsgrad typisk har en lavere omsætningshastighed ligesom i 

byggebranchen. Overskudsgraden er så faldet frem til 2020 (Sørensen, 2017, s. 288).   

Det, overskudsgraden konkluderer, er, hvor god HusCompagniet er til at skabe et overskud på sin 

omsætning. HusCompagniets overskudsgrad har samlet set været faldende fra 2017 til 2020. Dette 

betyder, at HusCompagniet er blevet dårligere til at skabe overskud fra omsætningen, der bliver 

Dekomponering af ROIC - niveau 2

2017 2018 2019 2020 Gennemsnit:

Overskudsgrad: 5,01% 3,61% 0,02% 3,79% 3,11%

Aktivernes Omsætningshastighed: 1,09 1,11 1,20 1,14 1,14

ROIC = Overskudsgrad * AOH 5,48% 4,01% 0,03% 4,34% 3,46%

OBS! Beregnet på gennemsnitsbalancetal
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skabt, men fra 2018 til 2020 har der samlet set været en stigning i overskudsgraden. På de enkelte år 

er der et fald i overskudsgraden fra 2017 til 2018, og igen fra 2018 til 2019. I de samme år falder 

ROIC også. Dette betyder, at overskudsgraden bidrager til det fald, som der bliver observeret i 

ROIC i niveau 1 i de pågældende år, og det har, som også tidligere nævnt, omkostninger grundet 

deres tyske og svenske afdeling. To af de poster, der blandt andet påvirker overskudgraden kraftigt, 

især i 2019, er personaleomkostningerne, som stiger fra 2018 til 2019 med 18,10 %, og special 

items, som stiger med 61,44 %.   

Aktivernes omsætningshastighed udtrykker, hvor mange gange HusCompagniets 

nettodriftsaktiviteter omsættes på et år i forhold til omsætningen. Desto højere aktivernes 

omsætningshastighed er, desto mere effektiv vil virksomheden være til at skabe omsætning via 

deres driftsaktiver. Aktivernes omsætningshastighed for HusCompagniet har haft en stigning i 

perioden, der bliver observeret, altså fra 2017 til 2020. Der har været nogle små udsving, og der er 

et samlet gennemsnit på 1,14. Der ses, at når der sammenlignes med faldet i ROIC fra 2017 til 

2018, er der en stigning i aktivernes omsætningshastighed, det stiger fra 1,09 til 1,11. Fra 2018 til 

2019 er der en stigning fra 1,11 til 1,20, så aktivernes omsætningshastighed er ikke med til at skabe 

et fald i ROIC.     

 

 

Niveau 3 – Analyse af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed 
 

Tabel 8. Analyse af OG og AOH 

      

Kilde: Egen tilvirkning  

I tabel 8 ses EBIT- og NOPAT-margin, og derudover ses aktivernes omsætningshastighed både 

samlet og hver for sig som anlægs- og arbejdskapital. Det erfares, at analysen af overskudsgraden 

på niveau 3 af HusCompagniets er vedr. den primære drift, og det er salget, hvorimod ved niveau 2 

bliver overskudsgraden udregnet på baggrund af det samlede driftsoverskud. 

Analyse af OG og AOH - niveau 3

2017 2018 2019 2020 Gennemsnit:

Overskudsgrad på salg (EBIT-margin): 7,04% 5,17% 2,31% 6,12% 5,16%

Overskudsgrad på salg (NOPAT-margin): 4,91% 3,69% 0,02% 3,70% 3,08%

1/Aktivernes Omsætningshastighed - Anlægskapital 1,52 1,54 1,72 1,65 1,61

1/Aktivernes Omsætningshastighed - Arbejdskapital 3,88 3,95 3,91 3,76 3,88

1/Aktivernes Omsætningshastighed - samlet 1,09 0,90 0,84 0,87 0,93

OBS! Beregnet på gennemsnitsbalancetal
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Samlet set har HusCompagniet haft faldende EBIT- og NOPAT-margin fra 2017 til 2020, og de to 

nøgletal har fulgt hinanden forholdsmæssigt. 

Der er ved aktivernes omsætningshastighed fundet den inverse værdi (1/AOH). AOH måler salget 

pr. kr., der er investeret i nettodriftsaktier, og den inverse værdi giver en beskrivelse af, hvor meget 

der er bundet i nettodriftsaktiver til at skabe salg for 1 kr. (Sørensen, 2017, s. 286). 

HusCompagniets inverse AOH er ret stabil, og samlet set er der en let stigning fra 2017 til 2020, 

som er bundet mellem 0,84 – 0,91 kr. i nettodriftsaktiviteter, for at der skabes salg for 1 kr. Der er 

en positiv udvikling, da den inverse AOH er faldet fra 0,91 i 2017 til 0,87 i 2020, og da 

virksomheder ønsker, at AOH skal være så lav som mulig, ses det som en positiv udvikling.  

Ideelt set ønsker en virksomhed så lav investering i arbejdskapitalen som muligt for at lave et salg, 

men dette kan være svært at lave om på. I dette tilfælde kan det blandt andet være udstillingshuse. 

Men hvis man minimerer investeringen i udstillingshuse, kan det få konsekvenser, da kunderne ikke 

fysisk ville kunne se de huse, de ønsker at bygge, og så vil det i stedet kunne skade virksomheden.  

Vækstanalyse 
 

Den historiske salgsvækst giver et svingende billede. Der er en salgsvækst på 11,53 % i 2017, men 

HusCompagniet formår ikke at holde denne vækst oppe i 2018, og dermed falder den med 2,2 

procentpoint. I 2019 stiger salgsvæksten igen, og den stiger med 2,9 procentpoint. Men dette 

niveau, som salgsvæksten er steget fra 2017 til 2019, formås dog ikke at holde, og i 2020 er 

salgsvæksten -4,27 %, hvilket kan henledes til de lukkede afdelinger i Sverige og Tyskland. 

Residualoverskuddet har været meget svingende, og der har været et fald fra 2017 til 2019, men i 

2020 stiger residualoverskuddet igen.  
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Tabel 9. Vækstanalyse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Delkonklusion 
 

Regnskaberne er generelt blandede finansielle aktiviteter og operationelle aktiviteter, og der er i det 

ovenstående foretaget reformuleringer af resultatopgørelsen og balancen, hvori driften og 

finansieringen er blevet delt op. Hermed er det gjort det muligt at udlede nogle regnskabsmæssige 

nøgletal. Regnskabsanalysen fra rentabiliteten viser, at fra 2017 til 2019 har ROE været påvirket 

negativt, og det efterfølgende år fra 2019 til 2020 har ROE været positiv. Afskrivningerne og 

omkostningerne vedr. lukningen af afdelinger i Sverige og Tyskland har påvirket ROE negativt, og 

da ROIC var mindre end lånerenten i 2019, har finansieringsaktiviteterne bidraget negativt til ROE.   

Dekomponeringen af ROIC viser, at HusCompagniet opererer med en relativt høj overskudgrad på 

mellem 0,02 og 5,01, hvor der i 2019 ses et kraftigt fald i overskudgraden, som blandt andet skyldes 

to omkostningstunge poster, nemlig personaleomkostninger og special items.  

Personaleomkostninger har haft et stabilt niveau med en lille stigning, hvor special items har haft en 

kraftig negativ stigning fra 2017 til 2018, og fra 2018 til 2019 har der også været en kraftig negativ 

stigning, hvorefter der var et positivt fald i 2020.  

Det konstateres, at potentialet for forbedring i overskudgraden ses som en mulighed grundet special 

items, hvor personaleomkostningerne har været konstante og ikke ses som en faktor, der vil kunne 

påvirke overskudgraden positivt. Da personaleomkostningerne ikke ses som en faktor, der kan 

ændres på, skal effektiviteten forbedres.  

Historisk salgsvækst:

2017 2018 2019 2020 Gennemsnit:

Salgsvækst: 11,53% 9,33% 12,23% -4,27% 7,21%

Residualoverskud:

2017 2018 2019 2020 Gennemsnit:

Totalindkomst: 113.285,0 88.998,0 311,0 95.401,0 74498,75

Ejernes afkastkrav: 6,96% 6,96% 6,96% 6,96% 6,96%

Primo Egenkapital: 1.532.827,0 1.688.038,0 1.777.036,0 1.777.347,0 1.693.812,0

Residualoverskud: 6.632,9 -28.453,5 -123.332,9 -28.264,5 -43.354,5

Residualoverskud i forhold til egenkapital: 0,43% -1,69% -6,94% -1,59% -2,45%

Permanent driftsmæssig rentabilitet:

2017 2018 2019 2020 Gennemsnit:

Overskudsgrad på salg (NOPAT-margin): 4,91% 3,69% 0,02% 3,70% 3,08%

Samlet driftsoverskud (margin): 5,01% 3,61% 0,02% 3,79% 3,11%

ROIC permanent overskud: 5,48% 4,01% 0,03% 4,34% 3,46%

OBS! ROIC permanent overskud er beregnet på gennemsnitsbalancetal
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Budgettering  
 

For at der kan beregnes en værdiansættelse, skal der laves en budgettering, og denne skal deles op i 

budgetperiode samt terminalværdiperiode. Når budgetperioden fastlægges, antages det, at vækst, 

overskudsgrad og omsætningshastigheden i terminalværdiperioden når deres ”steady state”-niveau.  

I forhold til de forudsætninger, der bliver lavet i forhold til ovenstående variabler, vil det have en 

stor effekt på værdien af HusCompagniet. Derfor er det også vigtigt, at de forudsætninger, der 

bliver foretaget, er troværdige og kan forbindes med de antagelser, resultater, og konklusioner, der 

blev foretaget i den strategiske analyse.  

Den vigtigste variabel er vækst i omsætningen, for hvis virksomhedens vækst i omsætningen vokser 

med mere end økonomien, vil det betyde, at den over tid vil udgøre en større del af økonomien for 

til sidst at udgøre hele økonomien (Sørensen, 2017, s. 323).    

Når forudsætningerne i budgetteringen laves, vil der blive taget udgangspunkt i de foregående afsnit 

om strategisk analyse og regnskabsanalysen, som tidligere er blevet gennemgået, så de finansielle 

drivere bliver sammenholdt med niveauet og udviklingen for de historiske nøgletal. De ikke-

finansielle drivere, som blev behandlet i den strategiske analyse, vil kobles sammen med de  

finansielle drivere, så der bliver estimeret et troværdigt budget. De finansielle value driveres, der 

blev analyseret i regnskabsanalysen, vil skabe et troværdigt udgangspunkt i forhold til budgettet.  

Når der skal laves et budget, skal der findes ud af, hvor lang budgetperioden skal være. Flere 

faktorer er med til at give et praj om dette – såsom hvilken branche analysen bliver lavet på, og hvor 

meget tilgængelig information der er.  

Derudover skal budgetperioden være lang nok for at være sikker på, at den overnormale vækst 

forsvinder. Budgetperioden vil være en 10-årig periode, fordi byggebranchen er forholdsvist følsom 

for konjunkturcykler samt eksponeret over for udbuds- og efterspørgelseschok. Derudover er 

byggebranchens vækstudsigter en afgørende faktor for længden af budgetperioden. Årsagen til dette 

er de brancher, der vækster, og vækst kan skabe regnskabsmæssig støj i overskudsgraden. Derfor 

bliver det anbefalet, at budgetperioden har en vis længde, så vækstraten i branchen rammer 

vækstraten i økonomien (Sørensen, 2017, s. 320-321).  
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Derudover er der også taget afsæt i tabel 10, hvor der er taget udgangspunkt i, at vækstudsigten for 

branchen er medium, og at der ingen virksomhedsspecifikke konkurrencefordele er. 

Tabel 10. Budgetperiodens længde. 

         

Kilde. Sørensen, Ole (2017) Analyse af regnskabskvalitet, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang samt egen tilvirkning. 

 

 

Finansielle value drivers 
 

Nettoomsætning 
 

Den value driver, der er mest afgørende for HusCompagniet, er omsætningen. Der har været en 

gennemsnitlig vækst i nettoomsætningen på 7,21 % siden 2016. Denne stigning i omsætning 

skyldes både organisk vækst og vækst gennem opkøb. Det ses, at i 2016 til 2017 bliver der ejet flere 

selskaber i Sverige. Den strategi, som HusCompagniet vil føre fremadrettet, er, at de skal forsætte 

værdiskabelsen af familiehuse/villaer, og så vil de skabe en større vækst på rækkehuse, samt B2B-

muligheder. Derudover vil de skabe en større vækst i Sverige med et større produktudbud plus et 

bedre agentnetværk.  

Antallet af villaer og rækkehuse, der bliver bygget i Danmark, er steget med i gennemsnit 8 % pr. 

år. I figur 10. ses det, at der har været en konstant stigning pr. år siden 2013. HusCompagniet har 

haft en markedsandel på villaer på 24 %, og på rækkehuse har de haft en markedsandel på 1 % 

(HusCompagniets årsrapport, 2020 s. 11). 

  

Virksomhedsspecifik Lav Medium Høj

 konkurrencemæssig fordel (Moden) (Konsolidering) (Opstart)

Ingen 5 år 10 år 20 år

Ja, på kort sigt 5 år 10 år 20 år

ja, på langt sigt 10 år 20 år 20 år

Vækstudsigt for branchen
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Figur 10. Antal opførte villaer og rækkehuse i Danmark fra 2005 til 2020. 

 

Kilde: HusCompagniets årsberetning 2020. 

Det svenske marked er steget med 12 % for villaer, og VårgardaHus’ markedsandel steg med 0,9 % 

i 2019 fra 3,2 % til 4,2 %. Antallet af nybyggede huse i Sverige i perioden fra 2010 til 2019 var 

betydeligt højere, end det var i Danmark, og antallet af nybyggede villaer i Sverige i 2019 var 5.273 

(HusCompagniets årsrapport, 2020, s. 11). 

Budgettering af nettoomsætningen er lavet over 10 år, og derefter er det terminalperioden. De 10 år 

vil blive delt op og derefter gennemgået.    

 

 

 

Budgettering 2021-2027  
 

I det marked, der er på nuværende tidspunkt, vurderes det, at nettoomsætningen vil være stigende i 

2021 og 2022, hvor nettoomsætningen vil have en vækst på 8 % og 9 %. Dette skyldes blandt andet, 

at der fra 2016 til 2020 har været en gennemsnitlig vækst på 7,21 %. Da HusCompagniet har lukket 

deres afdeling i Tyskland og nogle af afdelingerne i Sverige de seneste par år, forventes det, at dette 

vil påvirke HusCompagniet. Det forventes ikke, at Huscompagniet vil styrke sin position voldsomt i 

Sverige i 2021 og 2022, da de har en lav markedsandel, men det forventes, at HusCompagniets 

vækst vil vokse både i Sverige og Danmark, da det stadig forventes, at der vil være en positiv 
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ændring i markedsandelen i Sverige, samt at der i Danmark vil være flere opførehuse, og at 

HusCompagniet kommer mere ind på B2B-området, som er med til at påvirke væksten positivt.  

 I Danmark forventes det, at der ikke kommer nogle kreditstramninger fra politisk side, da covid-19 

ikke har haft indflydelse på boligmarkedet, som finanskrisen havde. Men det ses også, at der har 

været en stigning i solgte grunde, som forventes at fortsætte. Vedr. villaer forventes det, at 

HusCompagniets markedsandel hverken svækkes eller forstærkes, da det forventes, at de fire andre 

store konkurrerende byggefirmaer ikke kommer til at gøre noget ekstraordinært, som de ikke 

allerede har prøvet på, som vil tage markedsandel fra HusCompagniet. Stigningen i solgte 

nybyggede villaer fortsætter, og dette skyldes blandt andet, at det forventes, at boligpriserne vil 

blive med at stige, og derfor forventes det, at flere opfører nybyggede huse i stedet for at købe 

eksisterende huse.  

Markedsandelen på rækkehusmarkedet forventes at være let stigende, da det vil tage lidt tid at slå 

igennem på dette marked, selvom de allerede har haft en positiv effekt, efter de begyndte at operere 

mere på B2B-markedet. Dette ses også i HusCompagniets strategi, som er gennemgået tidligere, 

hvor der tages udgangspunkt i, at det kan være sværere at komme ind på sådan et marked. Derfor vil 

det tage lidt tid, før man vil gå ind og tage større markedsandele på dette marked, da virksomheder, 

der har byggefirmaer til at opføre rækkehuse, allerede har et samarbejde oppe at køre, hvilket gør 

markedet sværere at komme ind på. Derfor ses der svag vækst i omsætningen. 

Fra år 2023 til 2027 ses der en vækst i nettoomsætningen i forhold til de to tidligere år, og flere 

parametre har indvirkning på dette. Det forventes, at renten forbliver på det niveau, den er på 

nuværende tidspunkt, eller lavere, så dette vil det ikke få en negativ indvirkning på 

nettoomsætningen, da det er forholdsvist billigt at optage et obligationslån. Dermed forventes det 

ikke, at covid-19 kommer til at påvirke den danske statsobligation, og dermed forventes det heller 

ikke, at de to ovenstående scenarier vil have en negativ effekt på boligmarkedet.  

I forhold til markedsandelen på villamarkedet vil HusCompagniet holde omtrent den samme 

markedsandel med en let positiv udvikling. Markedet bliver ved med at stige, og derfor forudsættes 

det, at en stor del af HusCompagniets kræfter vil blive brugt til at få en større markedsandel på 

rækkehus-, B2B-markedet og det svenske marked. Fra år 2019 til 2020 havde HusCompagniet en 

stigning fra 87 til 260 solgte rækkehuse, hvilket er en stigning på 198 %. Denne procentvise 

stigning forventes ikke at fortsætte på rækkehuse, men det antages, at markedsandelen på 
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rækkehusmarkedet kommer til at stige, og at der dermed bliver bygget flere rækkehuse. Dermed 

skabes flere B2B-forbindelser, som giver mere nettoomsætning.  

I forhold til det svenske marked var der i 2019 en stigning i markedsandelen fra 3,2% til 4,3% 

(HusCompagniets årsrapport, 2020, s.12). Men da HusCompagniet har lukket deres afdeling vedr. 

murstenshuse i Sverige og kun opfører træhuse, forventes det ikke, at HusCompagniet vil få en 

meget større markedsandel, da der er mange om buddet. De fem største ejendomsopførere i Sverige 

har 40 % af markedet, men alligevel vil der stadig være en positiv udvikling. Opførelsen af villaer 

og rækkehuse i Sverige er faldet fra 2017 til 2019, og derfor bliver det også sværere for 

HusCompagniet at skaffe en meget større markedsandel. Det sidste år af budgetteringen, altså 2027, 

forventes nettoomsætningen at falde, da der forventes at komme en krise, som vil påvirke 

boligmarkedet. Dette vil blive omtalt nærmere i næste afsnit og budgetteringen af 

nettoomsætningen, som kan ses i tabel 11.  

Budgettering 2028-2031 
 

I 2028 er det 20 år siden, at vi havde den sidste store krise, som havde en betydelig påvirkning på 

hele den danske økonomi og verdensøkonomien. Det forventes, at der kommer en krise, som vil 

påvirke den danske økonomi i år 2027-2028. Dette er også blevet begrundet i afsnittet om politiske 

forhold i PESTEL-analysen, hvor det bliver begrundet, at der kommer en stor krise ca. hvert 20 år. 

Det kan også ses i budgetteringen, at sådan en krise vil påvirke nettoomsætningen negativt. Det ses i 

figur 10, at fra 2007 til 2010 sker der et betydeligt fald i opførelsen af villaer og rækkehuse. Det ses 

i figur 10, at opførelsen af rækkehuse påvirkes betydeligt mere end opførelsen af villaer. Det må 

forventes, at HusCompagniet ikke har en lige så stor markedsandel på rækkehusmarkedet som på 

villamarkedet, selvom det må forventes, at de har opnået en større markedsandel grundet B2B-

strategien i forhold til på nuværende tidspunkt, hvor HusCompagniet stadig er et relativt nye på 

markedet. Det vil betyde, at et stort fald i opførslen af rækkehuse stadig vil påvirke 

HusCompagniet, da de er på dette marked. Det forventes, at B2B vil blive betydeligt påvirket af en 

krise, da banker ikke er særligt lånevillige ved kriser, og derfor ses det ofte, at byggerier går i stå, 

og entreprenøren og underentreprenøren går konkurs, da der ikke er den samme kapital til rådighed 

(Tvede, 2015, s. 228).  
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Det samme gør sig gældende på det svenske marked, da HusCompagniet ikke har en så stor 

markedsandel, og som nævnt i ovenstående afsnit forventes det heller ikke, at de får taget en stor 

del af markedet frem til 2028. Derfor vil en krise påvirke HusCompagniet, men ikke i så høj grad, 

da de ikke har en så stor markedsandel. 

Faldet i opførelsen af villaer forventes ikke at falde helt så meget som rækkehuse, hvis der 

udelukket sammenlignes med, hvad der skete under finanskrisen. Der vil stadig være et betydeligt 

fald i opførelsen af villaer, og dette vil påvirke HusCompagniet, da de har en markedsandel på ca. 

en fjerdedel. Det forventes, at faldet skyldes, at flere bliver arbejdsløse grundet konkurser, at der 

bliver lavet flere kreditstramninger, og at obligationsrenten vil stige, i forhold til hvad der ses på 

nuværende tidspunkt. I figur 11 ses det, hvordan renten reagerede under sidste krise frem til nu, og 

det ses, at den lange rente først falder i 2009. Grundet ovenstående forventes det, at 

nettoomsætningen ændres med -15 % i 2028, -20 % i 2029, og -5 % i 2030. I 2031 vil væksten være 

på 1 %. Det forventes, at regeringen har lært noget efter sidste krise og dermed kan reagere 

hurtigere og få skabt vækst i økonomien, så derfor er der kun budgetteret med tre års minusvækst. 

Figur 11. 

 

Kilde: Finans Danmark og egen tilvirkning 
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Core EBIT 
 

I forhold til regnskabsanalysen har HusCompagniet historisk set formået at holde et forholdsvist 

stabilt niveau, hvis der ses bort fra 2019, som er en outlier i forhold til de andre år. De væsentlige 

poster, som har haft en indvirkning på Ebit-margin, er personaleomkostningerne, andre 

driftsudgifter, afskrivninger og special items. 

Personaleomkostningerne har været stigende og fulgt nettoomsætningen, og i forhold til 

årsrapporterne har der fra 2018 til 2020 være et fald i antal ansatte på 52 ansatte. Der blev ved 

lukningen af afdelingen i Tyskland opsagt 20 ansatte. I denne periode har der været en stigning i 

personaleomkostninger, og der har i denne periode også været en stigning i lønningerne. Dette er en 

del af, at personaleomkostningerne er steget, og i forhold til trendanalysen ses det, at 

personaleomkostningerne følger nettoomsætningen. Der budgetteres med, at HusCompagniet får det 

meste ud af deres personale, og det må forventes, at der kun er ansat det personale, der er brug for. 

Det ses, at der under covid-19-krisen var et fald på 24 medarbejdere. Da lønudviklingen i Sverige 

og Danmark er stigende (HusCompagniets prospekt, 2020, s. 59 & 68)., og da HusCompagniet er 

budgetteret til at vokse, må det konkluderes, at personaleomkostningerne er stigende.  

Andre driftsudgifter forventes også at følge udviklingen i nettoomsætningen i budgetteringen, som 

den ifølge trendanalysen har gjort årene før.  

Afskrivningerne har ifølge trendanalysen været faldende i 2017 og i 2018, hvilket har været 

positivt, mens der fra 2018 til 2019 skete en stigning med 56,8% procentpoint. Denne stigning 

skyldes implementeringen af IFRS 16 samt softwareudviklingen af et ERP-system for at forbedre 

datasikkerheden i 2019. I 2020 stiger afskrivningerne negativt i forhold til 2019, og dette er primært 

grundet ophørte aktiviteter. Da implementeringen af IFRS 16 er sket, og da det ikke forventes, at 

der skal lukkes flere afdelinger, vil afskrivningerne ikke have en så stor negativ påvirkning på Core 

EBIT, og afskrivningerne vil dermed falde til det niveau, der ses i 2017 og 2018. 

Special items har haft en høj negativ værdi især i 2018, 2019 og 2020. I 2018 var det grundet 

omkostninger i forbindelse med ledelsen i Tyskland, som havde indgået forpligtelser, der var uden 

for deres beføjelser. I 2019 var der en højere stigning i special items end i 2018 grundet 

omkostningerne vedr. lukningen af afdelingen i Tyskland samt afdelingerne omkring opførelsen af 

murstenshuse i Sverige. Derudover var nedskrivninger af goodwill i Tyskland og Sverige med til at 

øge special items. I 2020 ses et fald i forhold til de to sidste år, hvor den omkostning, der påvirkede 
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special items mest, var børsintroduktionen, som har kostet en del og været med til at påvirke Core 

EBIT negativt. 

Det forventes ikke i det fremtidige budget, at special items vil have den samme negative effekt på 

Core EBIT, som det har haft fra år 2018 til 2020, og dette er der taget højde for. I budgettet følger 

Core EBIT nettoomsætningen, og derfor observeres det også, at der er nogle store udsving grundet 

forventningen om en større markedsandel på rækkehuse og på det svenske marked, og fordi en del 

af omkostningerne er blevet formindsket, samtidig med der er en forventning om en økonomisk 

krise. I budgetteringen svinger Core EBIT fra -7 % til 13 %, for at terminalperioden ender på 7,5 %. 

HusCompagnies gennemsnitlige Core EBIT er på 5,68 %, og derfor menes det ikke, at 7,5 % i 

terminalværdiperioden virker urimeligt.  

 

Selskabsskatteprocenten 

 

HusCompagniet har historisk haft en effektiv skattesats, der har været svingende og for det meste 

højere end den danske selskabsskat, der lyder på 22 %. Der er derfor budgetteret med, at der 

anvendes den danske selskabsskat på 22%, da det vurderes, at dette er det mest retvisende.   

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 
 

Aktivernes omsætningshastighed har ligget rimeligt stabilt for HusCompagniet jf. 

rentabilitetsanalysen niveau 2. Der forventes en forsat stabilitet af AOH frem til 2028, hvor det 

forventes, at en krise vil påvirke AOH, så der vil være et fald og efterfølgende en stigning igen op 

til 1,20. Dette niveau forventes fortsat i terminalperioden. Det viser, at virksomhedens evner til at 

udnytte sine aktiver er blevet bedre over tid. 

 

Tabel 11. Budgettering. 

 

 

Procentvis budgettering 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032-

Omsætningsvækst 8,00% 9,00% 10,50% 12,00% 12,00% 13,00% 8,00% -15,00% -20,00% -5,00% 1,00% 2,50%

Gordons "g" = vækst i omsætning i TP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,50%

Driftsoverskud fra salg, før skat (CoreEBIT) 9,00% 10,00% 11,00% 12,00% 13,00% 12,50% 9,00% -7,00% -2,00% 2,00% 1,00% 7,50%

Selskabsskatteprocent 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%

Vækst anden indkomst - efter skat 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

AOH (Aktiver=Anlægskapital) - ultimo tal 1,65 1,65 1,70 1,70 1,75 1,70 1,70 1,69 1,65 1,65 1,70 1,70

AOH (Aktiver=Arbejdskapital) - ultimo tal 3,8 3,7 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Kapitalomkostninger 
 

WACC  
 

For at kunne værdiansætte HusCompagniet skal WACC (Weighted Average Cost og Capital) 

fastlægges. WACC udgør selskabets vægtede kapitalomkostninger, og WACC er det forventede 

afkastkrav til egenkapitalen samt det forventede afkast til fremmedkapitalen. Til at værdiansætte 

HusCompagniet benyttes DCF-modellen samt RIDO-modellen, hvor WACC benyttes som 

tilbagediskonteringsfaktoren.   

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝐸𝐾 ∗  𝑅𝐸𝐾 +  𝑊𝐹𝐾 ∗  𝑅𝐹𝐾 ∗ (1 − 𝑡𝑐) 
 

Hvor:  

𝑊𝐸𝐾 = 𝑉æ𝑔𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   

𝑅𝐸𝐾 = 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 

𝑊𝐹𝐾 = 𝑉æ𝑔𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   

𝑅𝐹𝐾 = 𝐹𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 

𝑡𝑐 = 𝑆𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 
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Fastlæggelse af egenkapitalomkostningerne 

 

For at kunne beregne værdien af HusCompagniets egenkapital skal egenkapitalens afkastkrav 

beregnes. Det, som egenkapitalens afkastkrav udtrykker, er aktionærernes minimumsafkastkrav for 

at investere i virksomheden. Men for at kunne bestemme egenkapitalens afkastkrav skal den 

risikofri rente, selskabets beta og markedsrisikopræmien estimeres. Estimeringen af egenkapitalens 

afkastkrav bliver lavet med udgangspunkt i CAPM (Capital Asset Pricing Model). Den 

forudsætning, som CAPM bygger på, er, at en investor, der har en veldiversificeret portefølje, kun 

vil betale for den risiko, der kan diversificeres væk, og det er altså de systematiske risici. Sagt på en 

anden måde: En risikoavers investor i et givet aktiv kræver en markedsmæssig kompensation for at 

påtage den ekstra risiko.    

 

 

Matematisk er CAPM udtrykt som følgende: 

𝑟𝐻𝑢𝑠𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑒𝑡 =  𝑟𝑓 +  𝛽𝐻𝑢𝑠𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑒𝑡 ∗ (𝑟𝑚 −  𝑟𝑓) 

𝑟𝑓 = 𝐷𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝛽𝐻𝑢𝑠𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑒𝑡 = 𝐾𝑢𝑟𝑠𝑓ø𝑙𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛(𝑟𝑖𝑠𝑘𝑜𝑒𝑛)𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑖 𝑓𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑡𝑖𝑙  

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑜  

𝑟𝑚

= 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛 (𝑟𝑚 𝑟𝑓) 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛  

𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡 𝑜𝑔 𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑚 (𝑅𝑃𝑚). 

 

 

Den risikofrie rente 

 

Den risikofrie rente bliver estimeret på baggrund af det risikofrie afkast, som en investor kan opnå, 

hvis han investerer i et risikofrit aktiv. Der findes ikke et 100 % risikofrit aktiv, men der vil på 

normalvis bruges AAA-ratede statsobligationer, da den underliggende antagelse er, at 
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statsobligationer er risikofrie, så statsobligationen ses som en proxy til den risikofrie rente 

(Petersen, Plenborg og Kinserdal, 2017, s. 346). 

I Danmark er det praksis at bruge renten på en 10-årig statsobligation til at estimere den risikofrie 

rente, hvor lande som USA og Tyskland blandt andet bruger statsobligationer, der har en løbetid på 

20 år (PWC, 2021, s. 3).  

Estimeringen af den risikofrie rente har været udfordret grundet det negative renteniveau, der kan 

konstateres på statsobligationerne i de lande, der har en høj kreditværdighed. PWC har lavet en 

undersøgelse, hvor de spørger ind til respondenternes forventninger til et langsigtet normaliseret 

niveau for den risikofrie rente, og denne forespørgsel er lavet de sidste fire år. I 2020-undersøgelsen 

var det gennemsnitlige normaliseringsniveau 2,3 %, hvor medianen i 2020 var 2,0 %, og medianen i 

2019 var også 2,0%. Der er en forventning til en faldende vurdering af det langsigtede 

normaliserede renteniveau, som på nuværende tidspunkt er stabiliseret til mellem 2,0 % og 2,5 % 

(PWC, 2021, s. 4).  

Ud fra ovenstående vil der til værdiansættelsen af HusCompagniet blive benyttet en risikofri rente 

på 2,0 %. 

 

Estimering af beta 

 

Beta (𝛃𝐸) er et udtryk for den systematiske risiko på egenkapitalen: Jo højere den systematiske 

risiko er, jo mere forventer investorerne i kompensation for investeringen i HusCompagniet. En 

estimering af 𝛃𝐸 er baseret på historiske aktieafkast, og det er alt værdirelevant information faktisk 

(Petersen, Plenborg og Kinserdal, 2017, s. 347). 

Hvis en investering har et beta, der er større end 1, så har investeringen større risiko end 

markedsporteføljen, og det gør, at en investor kræver en højere risikopræmie end 

markedsporteføljen. Hvis beta er 1, er risikoen den samme som markedsporteføljen, og hvis beta er 

mellem 0 og 1, har investeringen en mindre risiko end markedsporteføljen. Hvis beta er 0, er det lig 

med en risikofri investering.  

Så beta viser aktiens kursfølsomhed i forhold til markedsporteføljen, og dermed vil beta påvirke 

ejernes afkastkrav til investeringen. 
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Tabe 12. Tolkning af beta. 

 

Kilde: Kilde: Sørensen, Ole (2017) Analyse af regnskabskvalitet, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang samt egen tilvirkning. 

 

Beta kan beregnes ved at lave en korrelation mellem afkastet på aktien og markedsafkastet, og dette 

indikerer, hvor meget afkastet på aktien følger markedet. 

𝑅𝑖 = 𝛼 +  𝛽 ∗ 𝑅𝑚 +  𝜀 

I ovenstående regression ville beta kunne udledes,  𝑅𝑖 er afkastet på aktien, 𝑅𝑚 er afkastet på 

aktieindekset, og 𝛽 er hældningen på regressionen. Det, der kan vurderes med beta, er, om 

investeringen er mere risikofyldt, end hvis der investeres i markedsporteføljen. Til udregning vil der 

i stedet for markedsporteføljen gøres brug af en proxy, da det antages, at markedsporteføljen 

indeholder alle aktiver i verden. Dette vil derfor give nogle udfordringer i praksis, og derfor kan et 

passende indeks bruges som proxy. Når beta udregnes, er udregningen baseret på historisk data, og 

dette er ikke altid retvisende for den fremadrettede udvikling af virksomheden. Derfor anbefales 

det, at der bruges som minimum 60 forskellige datapunkter. 

Fordi HusCompagniet for nyligt er kommet på børsen, skabes der en række udfordringer. I og med 

at Huscompagniet har været et unoteret selskab, har der ikke været nok markedsobservationer, og 

da disse ikke findes for HusCompagniet, er det ikke muligt at lave en regresionsanalyse for at 

estimere beta. Grundet at firmaet for nyligt er kommet på børsen, er det heller ikke muligt at 

fremfinde estimater på beta fra anerkendte finansielle kilder som Reuters og ThomsonOne.   

 

 

 

 

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end 

markedsporteføljen

β = 1 Risiko som markedsporteføljen

β > 1 Højere risiko end markedsporteføljen
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Estimering af beta ud fra homebuilding industri 

 

Når der er manglende markedsdata for HusCompagniet, vil der i stedet blive fortaget beta-

estimering fra børsnoterede peers og beta for industrien. For at estimere et beta for industrien er der 

blandt andet taget udgangspunkt i Damodaran, som offentliggjorde betaværdier for 

”homebuilding”-industrien i Europa i januar 2021. Betaet er baseret på 45 selskaber, hvori 

HusCompagniet også indgår. Beta for industrien er 1,10, og unlevered beta er 0,45. Den unlevered 

beta vil blive relevered med HusCompagniets kapitalstruktur, og ud fra det bliver der beregnet en 

relevered beta. Så ved brug af nedenstående ligning beregnes en relevered beta på 1,25. 

𝛽𝐸 =  𝛽𝑈 ∗ (1 + (1 − 𝑡) ∗
𝐷

𝐸
 

𝛽𝐸 =  1,01 ∗ (1 + (1 − 0,22) ∗ 0,302 = 1,25 

 

Damodaran tager udgangspunkt i lande, som HusCompagniet ikke opererer eller har opereret i, som 

blandt andet United Kingdom, Polen og Frankrig. Dette kan medvirke til, at den estimerede 

betaværdi ikke er retvisende, da den er beregnet ud fra markeder som HusCompagniet ikke opererer 

i.      

 

Estimering af beta ud fra peers 

De peers, der bruges til at estimere beta, er peers, der er inden for samme segment som 

HusCompagniet og de svenske og tyske virksomheder, som er på markedet, HusCompagniet er eller 

har været på.  

Tallene fremgår af ThomsonOne, og der er et gennemsnitligt beta, der ligger på 0,94. Det ses i 

Tabel l3: 
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Tabel 13. Branchebeta fra peers. 

  1 

Kilde: ThomsonOne og egen tilvirkning. 

Det gennemsnitlige beta, som er på 0,94, er et ”raw”-beta, og dette skal omregnes til et adjusted 

beta, hvilket giver et beta på 0,96. Hvorfor beta omregnes til et adjusted beta skyldes, at beta over 

tid vil bevæge sig mod 1, som er beta på markedet. 

Derfor vægtes det historiske beta og markedsbeta, og dette er adjustet beta. 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑡𝑎 = (
2

3
) ∗ 0,94 +  (

1

3
) ∗ 1,0 = 0,96 

 

Det ses, at det adjustede beta er meget tæt på 1. Dette betyder, at i forhold til betaet, der er blevet 

estimeret på baggrund af peers, er der næsten den samme risiko som ved markedsporteføljen ved 

investering i HusCompagniet. 

Peers, som bruges i tabel 13 til at estimere beta, opererer i markeder, der er de samme som der, hvor 

HusCompagniet opererer, eller er meget lig de samme markeder rent geografisk. Derfor bliver beta 

med værdi 0,96 brugt. 

 

 

 
1 Kilde besøgt 10.04.2021 

Selskab Beta

Besqab AB 0,84

Bonava AB 1,4

Götenehus Group AB 0,87

Helma Eigenheimbau Aktiengesellschaft 0,77

JM AB 1,14

Oscar properties Holding AB 2,05

Zenergy AB 1,18

The Grounds Real estate develoment -0,25

Traumhaus AG 0,47

Gennemsnit 0,94

Branchebeta
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Estimering af markedsrisikopræmien 

Markedsrisikopræmien er et udtryk for den præmie, som en investor skal have for at investere i 

markedsporteføljen i stedet for at investere sine midler i risikofrie aktiver, som fx statsobligationer. 

Matematisk defineres markedsrisikopræmien som (𝑟𝑚 −  𝑟𝑓), og dette bestemmer afkastet på 

markedsporteføljen minus den risikofrie rente.  

Det teoretiske begreb markedsportefølje kan være et problem at estimere i praksis, fordi 

markedsporteføljen er svær at definere. I undersøgelsen fra PWC, som også tidligere har været 

nævnt, ligger respondenterne vedr. markedsrisikopræmien i et spænd fra 2,5 % til 7,5 %. Dette 

giver også et indblik i, at der ikke er enighed om, hvad markedsrisikopræmien skal være.  

Ud fra et gennemsnit fra respondenterne er markedsrisikopræmien på 5,8 %. Ifølge en artikel fra 

Global Evidence on the Equity Risk Premium, hvor de havde hentet historiske data fra årene 1900- 

2002 fra 16 forskellige lande, kom de frem til, at markedsrisikopræmien skulle ligge omkring de 5 

%, men at Danmark har en lavere markedsrisikopræmie end de 5 %, ifølge denne artikel (Dimson, 

Marsh, Staunton, 2003, s. 30). Som det ses i figur 12, har der været en stigning i 

markedsrisikopræmien siden 2003, så undersøgelsen fra PWC og artiklen fra Global Evidence on 

the Equity Risk Premium stemmer overens, og på den baggrund vil der til udregning af CAPM 

blive brugt en markedsrisikopræmie på 5,8 %   

Figur 12. Udviklingen i den gennemsnitlige MRP inkl. tillæg.

    

Kilde: PWC, Værdiansættelse af virksomheder, 2021  
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Ud fra ovenstående input kan afkastkravet til HusCompagniets egenkapital findes som: 

 

𝒓𝑯𝒖𝒔𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒊𝒆𝒕 =  𝟐% +  𝟎, 𝟗𝟔 ∗ 𝟓, 𝟖% = 𝟕, 𝟓𝟕𝟐% 

 

Fastlæggelse af fremmedkapitalomkostninger 

 

Fremmedkapitalomkostningerne er afkastkravet, som en långiver forventer i afkast for den kapital, 

han stiller til rådighed for HusCompagniet.   

Matematisk kan afkastkravet på fremmedkapitalen udtrykkes som følgende: 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠)(1 − 𝑡𝑠) 

 

 

Hvor: 

𝑟𝑓 = Risikorente 

𝑟𝑠 = Selskabsspecifikt risikotillæg 

𝑡𝑠 = Selskabsskatteprocenten 

 

Estimering af den risikofrie rente 

 

Den risikofrie rente udregnes som et gennemsnit af den 10-årige danske statsobligation. Dette er 

gjort over de sidste 10 år og giver en risikofri rente på 0,92 %. Der kunne være belæg for at bruge 

den samme risikofrie rente, som der er blevet brugt til at fastlægge omkostningerne til 

egenkapitalen. Det skal dog bemærkes, at den risikofrie rente, der bliver brugt til at fastlægge 

omkostningerne på egenkapitalen, er de danske virksomheders forventninger til et fremtidigt 
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renteniveau, der er normaliseret, hvor den rente, der bruges til at fastlægge 

fremmedkapitalomkostningerne, er bagudskuende. Dette menes at være en nødvendig forskel for at 

opnå en realistisk værdiansættelse af HusCompagniet, da afkastkravet på fremmedkapitalen ville 

være for højt i forhold til aktualiteten, hvis der benyttes en risikofri rente på 2 %. 

 

Estimering af selskabsspecifikt risikotillæg   

 

Det selskabsspecifikke risikotillæg kan estimeres ved brug af flere metoder, hvor nogle af 

metoderne vil blive forklaret. En af de metoder, der forklares, har udgangspunkt i den sidste kredit-

rating, der er blevet foretaget at et kreditvurderingsbureau som fx Moodys og Standard and Poors. 

Den rating, som de oplyser, vil sammenholdes med den syntetiske kredit-rating-tabel, som 

Damodaran har lavet, se tabel 14. Den giver et estimat for, hvad et selskab kan låne for med den 

pågældende rating. 

 

 

Tabel 14. Syntetisk kredit-rating   

 

Kilde: Aswath Damodarans hjemmeside samt egen tilvirkning. 

interest coverage ratio Rating Spread

12,5 AAA 0,69%

9,5 AA 0,85%

7,5 A+ 1,07%

6 A 1,18%

4,5 A- 1,33%

4 BBB 1,71%

3,5 BB+ 2,31%

3 BB 2,77%

2,5 B+ 4,05%

2 B 4,86%

1,5 B- 5,94%

1,25 CCC 9,46%

0,8 CC 9,97%

0,5 C 13,09%

-100000 D 17,44%
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Da HusCompagniet ikke er ratet, eller det i hvert fald ikke har været muligt at finde denne 

estimerede kredit-rating, er der derfor taget udgangspunkt i nogle sammenlignelige selskaber, der 

opererer i Tyskland, Sverige eller Norge og alle har med ejendomme at gøre. Det er ikke de samme 

peers, som blev brugt til estimering af beta, men i tabel 15 kan ratings og det selskabsspecifikke 

risikotillæg ses for hvert selskab.  

Tabel 15. Selskabsspecifikke risikotillæg fra peers. 

 

Kilde Moodys, Aswath Damodarans hjemmeside samt egen tilvirkning. 

Af tabel 15 fremgår det, at gennemsnittet for de forskellige peers ligger på 1,71 %, så det er dette, 

der vil udgøre det selskabsspecifikke risikotillæg for HusCompagniet.  

Men da de peers, der er brugt til at estimere det selskabsspecifikke risikotillæg, ikke er dem, der 

bruges til at estimere beta, og selskaberne i tabel 15 ikke kun opfører villaer og rækkehuse, men 

også andre projekter, vil dette ikke give et retvisende billede af selskabsspecifikke risikotillæg. 

Selskaberne blev dog taget med, da det var de eneste selskaber inden for ”real estate” i Tyskland, 

Sverige og Norge, som Moodys havde ratet. 

I stedet vil risikotillægget blive estimeret ved at beregne virksomhedens rente på de finansielle 

forpligtelser. HusCompagniet havde i 2020 finansielle forpligtelser for i alt 1.177.984 tusinde kr. og 

betalte en renteudgift på 72.753 tusinde kr. Det vil sige, at HusCompagniet har betalt en rente på i 

alt 6,18 % (72.753.000/1.177.984.000*100).  

Dette resultat er også meget forskelligt i forhold til det risikotillæg fra peers, der tidligere blev 

nævnt, så for at få et andet input til HusCompagniets soliditet, er Altmanns Z-score blevet beregnet. 

Det, som Altmanns Z-score udtrykker via et tal, er sandsynligheden for, at HusCompagniet vil gå 

konkurs inden for de næste 24 måneder. Z-scoren skal være så høj som muligt, og er den over 3, vil 

           Selskabsspecifikt risikotillæg fra Peers Rating Spread

DEMIUE deutsche mittelstand real estate AG Ba3 1,71%

TAG Immobilien AG BAA3 1,71%

Unibail-Rodamco-Westfield SE Baa2 1,71%

Rodamco Sverige AB Baa2 1,71%

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Baa2 1,71%

Gennemsnit 1,71%
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det være usandsynligt at selskabet vil gå konkurs inden for de næste 24 måneder. Hvis Z-scoren er 

mellem 2,7 og 3, er der ved långivning en grund til at være påpasselig. Hvis Z-scoren er mellem 1,8 

og 2,7, er der en stor risiko for konkurs (Andresen, 2017, s.171).  

I forhold til Altmanns Z-score blev der beregnet et tal, der lyder på 2,892. Så ud fra dette udtrykker 

Z-scoren, at der ikke er stor risiko for, at selskabet går konkurs inden for de næste 24 måneder, men 

ved långivning skal man være påpasselig. Så ud fra ovenstående fastsættes risikotillægget til 6,18% 

og det er denne der vil blive brugt til udregning af afkastkravet på fremmedkapitalen.    

 

Selskabsskattesatsen      

 

Der antages en selskabsskatteprocent på 22 %, og dette er også selskabsskattesatsen for 

kapitalselskaber jf. selskabsskattelovgivningen.  

 

 

Dermed kan afkastkravet for HusCompagniets fremmedkapital beregnes til følgende: 

 

𝒓𝒈 = (0,922% + 6,18%)(1-22%) = 4,82% 

 

Beregning af kapitalstruktur  
 

Andelen af egenkapitalen i selskabet findes som: 
𝑀𝑉𝐸𝐾

𝑀𝐾𝐸𝐾+𝑁𝐹𝐹
=  

(131,4∗20.000)

(131,4∗20.000)+1.136.052 
= 0,698 

 

Andelen af fremmedkapitalen findes som residualen: 1-0,698 = 0,302 

 

 

 

 

 
2 Se vedlagte excel-ark 
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Beregning af WACC 
 

  

 

Tabel 16 opsummerer beregningerne for WACC. 

 

Ejernes afkastkrav beregnes til: 

𝒓𝑯𝒖𝒔𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒊𝒆𝒕 =  𝟐% +  𝟎, 𝟗𝟔 ∗ 𝟓, 𝟖% = 𝟕, 𝟓𝟕𝟐% 

 

Afkastkravet på fremmedkapital beregnes til: 

 

𝑟𝑔 = (0,922% + 6,18%)(1-22%) = 4,82% 

 

Alle komponenterne til beregning af HusCompagniets WACC er nu blevet fastsat, og derfor kan 

WACC beregnes til følgende: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑊𝐸𝐾 ∗  𝑅𝐸𝐾 + 𝑊𝐹𝐾 ∗  𝑅𝐹𝐾 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝟔𝟗, 𝟖% ∗ 𝟕, 𝟓𝟕% + 𝟑𝟎, 𝟐% + 𝟓, 𝟓𝟒% =   𝟔, 𝟗𝟓𝟖% 

 

Tabel 16.  WACC-komponenter

CAPM: Afkastkrav på egenkapitalen:

Branchebeta fra damodarian: 1,25

Branchebeta gennemsnit: 0,94

Adjusted beta baseret på gnsm: 0,96

Risk free rate: 2%

Afkast på markedet: 6%

Afkastkrav på fremmedkapitalen:

Risikopræmie: 6,18%

Risikofri rente (gnsm. af 10-årig stats obl): 0,92%

Skatteprocent: 22,00%

Kapitalstruktur:

Andel af EK 0,698

Andel af FK: 0,302
Kilde: Egen tilvirkning
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Et problem, der er med WACC, er det, der hedder cirkularitetsproblemet. Det ses i WACC-

udregningen at markedsværdien af virksomheden bliver benyttet til at finde WACC, og WACC 

bruges til at bestemme markedsværdien af virksomheden. 

Cirkulationsproblemet kan blive løst ved, at der estimeres en værdi af selskabet. Derefter vil WACC 

blive genberegnet, og dette resulterer i en ny WACC. Det bliver gentaget et antal gange, indtil 

kursudsvinget er blevet så forsvindende lille som muligt. Dette ses i tabel 17.  

 

Tabel 17. Løsning af cirkulationsproblemet. 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses i tabel 17, har cirkulationsproblemet en indflydelse på WACC. Den oprindelige 

beregning af WACC gav følgende 6,958 %, og efter justering for cirkulationsproblemet beregnes 

WACC til 6,935% for HusCompagniet. 

 

Værdiansættelse  
 

Til udarbejdelse af værdiansættelsen tages der udgangspunkt i budgettet samt de samlede 

kapitalomkostninger for HusCompagniet, og ud fra dette kan en værdiansættelse foretages. 

HusCompagniet værdisættes ud fra en afvejning mellem Discounted Cash Flow og 

residualindkomstmodellen for at kunne estimere selskabets værdi. 

Esttimering af WACC og justering af cirkulationsproblemnet 

rf 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Beta 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090

Risikopræmie 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

Afkastkrav EK 7,572 7,572 7,572 7,572 7,572 7,572 7,572 7,572 7,572 7,572 7,572 7,572

Afkastkravet til NFF efter skat 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537

Kapitalstruktur:

MV-EK/EV 0,698 0,6595 0,6926 0,6841 0,6893 0,6876 0,6867 0,6869 0,6868 0,6868 0,6868 0,6868

MV-NFF/EV 0,302 0,3405 0,3074 0,3159 0,3107 0,3124 0,3133 0,3131 0,3132 0,3132 0,3132 0,3132

WACC beregning 6,958 6,8790 6,9466 6,9292 6,9397 6,9362 6,9345 6,9348 6,9347 6,9347 6,9347 6,9347

WACC som modellen henter 6,958

Kurs hentes 90,82

"Kørsler" - forsøg/ gennemregninger Start (0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kurs. Et valgt niveau kan fx være den aktuelle børskurs * antal udestående aktier 131          110 128 123 126 125 124,5 124,6 124,55 124,555 124,555 124,555

WACC 6,958 6,8790 6,9466 6,9292 6,9397 6,9362 6,9345 6,9348 6,9347 6,9347 6,9347 6,9347

(1) Kursen på børsen er 23.03.2021: 131,4 ned op ned op ned op ned op ned - -

Kursændring fra forsøg til forsøg -21,4 18 -5 3 -1 -0,5 0,1 -0,05 0,005 0 0
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DCF-modellen  
 

Den primære model til at værdiansætte HusCompagniet har været DCF-modellen, der er den mest 

brugte værdiansættelsesmodel (SKAT, 2021).  Denne består af to budgetperioder, en budgetperiode 

og en terminalperiode, og størstedelen af værdien, der udledes, kommer fra terminalværdiperioden. 

Der er forskellige muligheder for, hvordan budgetteringen skal estimeres på kort sigt og på langt 

sigt.  

WACC og forventede fremtidige pengestrømninger (FCFF) er i følge DCF-modellen de to 

komponenter, der vil påvirke markedsværdien af et selskab. Der kan dog være usikkerhed ved brug 

af denne model, fordi der bliver taget udgangspunkt i den fremtidige budgettering. 

Enterprise Value af selskabet udregnes ved, at de forventede fremtidige pengestrømninger bliver 

tilbagediskonteret. Dette gøres for at finde nutidsværdien af disse. Det er WACC, der bliver brugt til 

at tilbage diskontere med, og WACC er blevet beregnet til at være 6,93 % for HusCompagniet.  

DCF-modellen er defineret som: 

𝐸𝑉0 = 𝑆𝑢𝑚 
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+  

𝐹𝐶𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗  

1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

 

𝐹𝐶𝐹𝑡 𝑒𝑟 𝑒𝑡 𝑢𝑑𝑡𝑟𝑦𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑡𝑟𝑦𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (6,93%) 

𝑔 𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑡𝑟𝑦𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑖𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑣æ𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 (2,5%) 

  

På baggrund af de tidligere analyser samt estimeringer og beregning af WACC og nøgletal 

estimeres værdien af HusCompagniets enterprise value til 3.152.459.000 kr. Når halvårseffekten 

bliver inddraget, estimeres enterprise value til 3.259.934.000 kr. 

Dette skal derefter tilbagediskonteres, da det er pr. børsnoteringsdagen (18.11.2020), at enterprise 

value af HusCompagniet skal findes, og det er estimeret til 3.234.286.000 kr. Kursen findes, og pr. 

den dag er kursen på aktien blevet estimeret til 105,27 kr. Dette ses i tabel 18.  
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RIDO-modellen 
 

Som et supplement til DCF-modellen er der udarbejdet en residualindkomstmodel, også kendt som 

RIDO-modellen. Denne model er ligesom DCF-modellen en absolut værdiansættelsesmodel, og 

denne model er også blevet mere populær hos analytikerne.  

 

𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡 =  𝐷𝑂𝑡 − (𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝑁𝐷𝐴𝑡−1) 

𝐸𝑉0 = 𝑆𝑢𝑚 
𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+ 

𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗ 

1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
−  𝑁𝐹𝐹0 

 

I denne opgave bliver RIDO-modellen brugt som kontrol. RIDO-modellen tager udgangspunkt i det 

samme budget, som er blevet lavet til brug for DCF-modellen. Hvis modellerne har regnet korrekt, 

skal det give det samme resultat i både DCF- og RIDO-modellen. Så RIDO-modellen er et godt 

værktøj til at kontrollere, at det er de rigtige værdier, der bruges korrekt i udregningerne.    

RIDO-modellen estimerer værdien af et selskab ved at beregne afkastet af aktiverne. Dette baseres 

på WACC. Det, RIDO bliver beregnet til for hver af de budgetterede år samt terminalperioden, 

bliver ligesom ved DCF-modellen tilbagediskonteret med en diskonteringsrente. Denne rente er 

WACC, og dette ses også i ovenstående formel. 

Der opnås ved estimering af både DCF- og RIDO-modellen en tilsvarende enterprise value samt 

equity value, så dette er en indikator for, at alle beløbene er indregnet rigtigt i modellerne.  

Ved brug af RIDO-modellen estimeres kursen til 100,82 kr. før inddragelse af halvårseffekten. 

Dette er den samme kurs, der estimeres ved brug af DCF-modellen, og ved begge modeller er 

equity value og estimeret til samme værdi. Dette ses i tabel 18.  
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Tabel 18. Værdiansættelse af HusCompagniet med modellerne DCF og RIDO. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Det ses i tabel 18, at Nordea og SEB har nogle højere forventninger til værdien på kursen end det, 

der er blevet estimeret i afhandlingen. Det skal dog bemærkes, at estimeringen, der er blevet lavet i 

afhandlingen, er baseret på den dag, HusCompagniet blev børsnoteret, mens kursmålet for de 

respektive banker er lavet nogle måneder senere. Det ses, at bankernes gennemsnitskursmål er 

højere end det, der er blevet estimeret i afhandlingen. Kursen, der er blevet estimeret i opgaven, er 

105,27 kr. Dette er en forskel på 56,74 % fra gennemsnitskursmålet fra bankerne.    

Værdiansættelse af HusCompagniet med modellerne DCF og RIDO

1.000 kr. Kurs

PV FCFF ultimo 2020 (budget 2021-2031) 1.153.926

PV RIDO ultimo 2020 (budget 2021-2031) 21.507

PV TV FCFF ultimo 2020 (TP fra 2032- og frem) 1.998.534

PV TV RIDO ultimo 2020 (TP fra 2032- og frem) 137.707

Nettodriftsaktiver (NDA), ultimo 2020 2.993.245

Netto fin forpligtelser (NFF), ultimo 2020 1.136.052

Enterprise value (FCFF), ultimo 2020 3.152.459

Enterprise value (RIDO), ultimo 2020 3.152.459

Equity Value (FCFF) ultimo 2020 2.016.407 100,82

Equity Value  (RIDO) ultimo 2020 2.016.407 100,82

Størrelsen af aktiekapitalen i 1.000 kr., ultimo 2020 100.000 

Stk. størrelsen i hele kr. 5,00 

Antal aktier i 1.000 stk 20.000 

Inddragelse af 1/2 års effekt

EV * (1+wacc)^0,5 3.259.934 kr.

Markedsværdi af NFF (ultimo 2020) 1.136.052 kr.

Markedsværdi af EK (ultimo 2020) 2.123.882 kr.

Kurs - Værdi pr. aktie per 31.12.2020 106,19

Tilbagediskontering af kursen via EV til 18.11.2020

EV med 1/2 års effekten indraget * (1 + WACC)^-(43/365) 3.234.286 kr.

Renten på NFF 5,537%

Markedsværdien af NFF tilbagediskonteres med renten r(NFF) til 18.11.2020 1.128.863 kr.

Markedsværdi af EK pr. 18.11.2020 2.105.423 kr.

Kurs - Værdi pr. aktie per 18.11.2020 105,27
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Tabel 18 Kursmål for HusCompagniet. 

 
 
Kilde: Nordnet samt egen tilvirkning 

Denne forskel i kurs kan skyldes, at ved estimeringen af kursen på 105,27 kr. pr. aktier er der blevet 

taget nogle mere pessimistiske forventninger, i forhold til hvad bankerne har taget. Derudover kan 

det også være, de har brugt en anden WACC, og denne kan have meget indflydelse på kursen af 

aktien. Dette vil blive belyst yderligere i nedenstående afsnit.  

 

Følsomhedsanalyse 
 

Budgettering og værdiansættelse er baseret på en række antagelser og estimater omkring den 

fremtidige udvikling af HusCompagniet. Det er svært at sige noget om fremtiden, og de 

forudsætninger, der er sat, kan ændre sig og er dermed forbundet med en usikkerhed.  

Nedenfor er der udført følsomhedsanalyser, hvor den langsigtede vækst bliver holdt op imod 

WACC og core EBIT. Dette er for at vise, hvordan små ændringer vil påvirke værdiansættelsen. 

Der vil blive testet på terminalperioden, da størstedelen af HusCompagniets fremtidige 

markedsværdi udgøres i terminalperioden.  

 

Tabel 19. Aktiekurs ved ændring i WACC og vækst.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses i tabel 19, at aktiekursen er følsom over for små ændringer i både WACC og vækstraten i 

terminalperioden, og dette skaber store ændringer i kursen. Hvis vækstraten er fastholdt på de 0 %, 

Nordea(29.12.2020)    SEB(14.04.2021) Gennemsnit

Kursmål for HusCompagniet 168 162 165

Ændring i WACC

-1,0% -0,5% 0,0% 0,5%

-1,00% 143,94 121,97 103,64 88,63

Ændring i -0,50% 148,72 124,54 104,79 88,88

Vækst 0,00% 154,89 127,76 106,19 89,19

0,50% 163,16 131,92 107,96 89,57

1,00% 174,82 137,50 110,24 90,04
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og WACC er mellem 5,93 % og 7,43 %, ved disse ændringer i WACC, er der en betydelig ændring 

i aktiekursen, der går fra 154,89 kr. pr. aktie til 89,19 kr. pr. aktie.  

Det ses, at hvis en ændring på -0,5 % i WACC og vækstraten fastholdes, vil dette give en højere 

aktiekurs, som svarer til en stigning fra 106,19 kr. pr. aktie til 127,76 kr. pr. aktie. Dette vil være en 

procentvis stigning på 20,13 %, hvor en positiv ændring på 0,5 % i WACC vil give en lavere kurs, 

og aktiekursen vil falde fra 106,19 kr. pr. aktie til 89,19 kr. pr. aktie. Dette er et fald på 16,01 %. 

Det vises ud fra disse små ændringer i WACC, at aktiekursen er meget følsom over for disse 

ændringer.  

Hvis WACC fastholdes, og vækstraten er mellem 1,5 % og 3,5 %, vil der være en ændring i kursen. 

Kursen vil ligge i intervallet 103,64 kr. pr. aktie til 110,24 kr. pr. aktie. 

Når væksten ændres med -0,5 %, giver dette en lavere aktiekurs. Der er et fald fra 106,19 kr. pr. 

aktie til 104,79 kr. pr. aktie, hvilket svarer til et fald på 1,32 %. Hvis væksten ændres positivt med 

0,5 %, vil det have en positiv indvirkning på aktiekursen, og kursen vil gå fra 106,19 kr. pr. aktie til 

107,96 kr. pr. aktie. Dette er en stigning på 1,67 %. 

I begge tilfælde er der ændringer i kursen, men WACC påvirker aktiekursen betydeligt mere end 

vækstraten.  

 

Tabel 10. Aktiekurs ved ændring i Core EBIT og vækst. 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

I tabel 20 ses det, at ændringen i Core EBIT påvirker aktiekursen. Hvis det kun er Core EBIT, som 

ændres fra 7,0 % til 8,5 % har det den betydning for aktiekursen, at den ændres fra 95,77 kr. pr. 

aktie til 127,04 kr. pr. aktie. Hvis der laves en ændring i Core EBIT på -0,5 %, og vækstraten 

fastholdes, giver dette en lavere aktiekurs, og kursen vil falde fra 106,19,86 kr. pr. aktie til 104,79 

Ændring i Core EBIT

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

-1,00% 95,22 103,64 112,06 120,48

Ændring i -0,50% 95,47 104,79 114,11 123,43

Vækst 0,00% 95,77 106,19 116,62 127,04

0,50% 96,15 107,96 119,76 131,57

1,00% 96,65 110,24 123,82 137,41
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kr. pr. aktie. Dette er et fald på 13,10 %. Hvis Core EBIT er på 0,5%, vil dette skabe en højere 

aktiekurs, og den vil gå fra 106,19 kr. pr. aktie til 116,62 kr. pr. aktie. Dette er en stigning på 9,82 

%. 

Så alle tre faktorer påvirker aktiekursen, men det er WACC, som værdiansættelsen er mest følsom 

overfor.    

Det ses ved følsomhedsanalysen, at hvis WACC falder med 1 %, og væksten stiger med 1 %, så er 

kursen 174,82 kr. pr. aktie, og det gør faktisk, at gennemsnitskursen fra bankerne, som lyder på 165 

kr. pr. aktie, har en lavere værdi, end hvis der sker en ændring af WACC med -1 % og væksten med 

+1 %. Det viser, at små ændringer i faktorerne kan ændre værdien af kursen en hel del. 

 

Delkonklusion på værdiansættelsen  
 

Den værdiansættelse, der er blevet beregnet for HusCompagniet, er der en vis usikkerhed omkring. 

Det er der, fordi DCF-modellen er blevet brugt til værdiansættelsen, og denne model tager 

udgangspunkt i det fremtidige estimerede cashflow. De estimater, der er blevet benyttet til 

værdiansættelsen, er alle velovervejede og begrundet.  

Det ses også i følsomhedsanalysen, at aktiekursen påvirkes med små ændringer i WACC, vækst og 

Core EBIT, og dette er med til at underbygge usikkerheden.  

Ifølge værdiansættelsen er aktiekursen blevet estimeret til 105,27 kr. på børsnoteringsdagen 

18.11.2020. Dette er 10,41 % lavere end børsnoteringskursen på 117 kr. pr. aktie.  

Så i forhold til hvad aktiekursen er blevet estimeret til på baggrund af budgettering og strategisk 

analyse, vil anbefalingen være salgsanbefaling af aktien, da det tyder på, at aktien er overvurderet. 

Dog vurderes det, at aktiekursen, der er blevet beregnet, er tæt på markedskursen.  
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Konklusion 
  

Afhandlingens resultat kan samles i denne konklusion. Formålet med afhandlingen har været at 

finde den fair value af aktieprisen for HusCompagniet på børsnoteringsdagen (18.11.2020).  

Ifølge den strategiske analyse ser HusCompagniets strategiske situation positiv ud, da de er 

markedsledende på villasegmentet i Danmark og prøver at få større markedsandel på 

rækkehussegmentet samt markedet i Sverige. På disse to markeder ses der en positiv udvikling på 

overtagelse af markedsandel. HusCompagniet ønsker at investere og har allerede lavet tiltag for at 

få en større markedsandel på rækkehussegmentet samt fremgangen i Sverige.  

Udviklingen af økonomien i HusCompagniet har fra år 2016 til 2020 været meget svingende, og 

det, der har haft stor indflydelse på svingningerne, har blandt andet været lukningen af flere 

forretninger i Sverige og Tyskland samt problemer med ledelsen i Tyskland. Derudover har der 

været en stor omkostning vedr. børsnoteringen. Det ses, at ROE og ROIC faldt kraftigt i 2019, og 

det samme gjorde overskudsgraden. Fra år 2019 til 2020 ses der en positiv udvikling i 

regnskabsanalysens nøgletal.      

Ud fra den strategiske analyse er der blevet udarbejdet en budgettering med en budgetperiode på 10 

år. I budgetteringen estimeres med, at der vil være vækst i nettoomsætningen – dette skyldes 

HusCompagniets strategi, den strategiske analyse og gennemgangen af regnskabsanalysen. Dette vil 

fortsætte indtil det ottende år i budgetperioden, da der estimeres med, at der kommer en krise, som 

vil påvirke nettoomsætningen negativt de efterfølgende tre år.   

Til værdiansættelsen af HusCompagniet er DCF-modellen samt RIDO-modellen blevet brugt til 

estimeringen af værdien. Begge modeller bruger en diskonteringsfaktor, og denne faktor er WACC. 

For at kunne beregne WACC skal afkastkravet for egenkapitalen samt fremmedkapitalen estimeres. 

Til estimeringen af egenkapitalen bruges CAPM, og for at kunne beregne WACC skal beta, den 

risikofrie rente, og en markedsrisikopræmie estimeres. Til estimering af afkastkravet til 

fremmedkapitalen skal den risikofrie rente, det selskabsspecifikke risikotillæg og skatteprocenten 

estimeres.  

Når WACC er estimeret, kan værdiansættelsen laves for HusCompagniet. Der bliver estimeret 

enterprise value, og denne værdi skal fremdiskonteres for at inddrage halvår effekten. Derefter skal 

værdien tilbagediskonteres for at finde aktiekursen pr. 18.11.2020.  
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Aktiekursen er blevet estimeret til 105,27 kr. pr. aktie pr.18.11.2020. 

Det ses dog også via følsomhedsanalysen, at små ændringer i de forudsætninger, der er benyttet til 

at udarbejde budgettet eller diskonteringsfaktoren, vil påvirke aktiekursen. 
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Værdiansættelse af virksomheder: Sådan gør du i praksis (pwc.dk) (2021) 

 

Porter’s five forces template - Free PowerPoint Templates (yourfreetemplates.com) 

 

HusCompagniet A/S (HUSCO) aksje - Nordnet 

 

Fyring og retssag æder af overskuddet hos Huscompagniet (ejendomswatch.dk) 

 

 

Databaser 
 

pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

 

https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.t

homsonone.com&IsSsoLogin=True 

 

https://www.huscompagniet.dk/altomnybyg/byggefasen
https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/rapporter/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374-august-1999/kapitel-11-goodwill/
https://www.pwc.dk/da/nyt/2016/leasingstandard-ifrs-16.pdf
https://upsido.wordpress.com/2009/05/11/kan-du-sige-roic/
https://www.boliga.dk/indeks
https://www.boligsiden.dk/nyheder/2019/04/flere-og-flere-koeber-byggegrunde-saa-meget-koster-det-at-bygge-et-nyt-hus/
https://home.dk/bolignyt/flere-artikler/maj-2019/flere-bygger-fra-bunden-paa-grunden/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Growth-and-Institutions
https://finansdanmark.dk/tal-og-analyser/boligstatistik/obligationsrenter/
https://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/Projektudvikling/article11433062.ece
https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/vaerdiansaettelse-af-virk-pub.pdf
https://yourfreetemplates.com/porters-five-forces-template/
https://www.nordnet.no/market/stocks/17380442-hus-compagniet
https://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/Projektudvikling/article11433062.ece
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.com&IsSsoLogin=True
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.com&IsSsoLogin=True
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Ratings and Coverage Ratios (nyu.edu) 

Ba3/BB- Definition (investopedia.com) 

 

Skat.dk: 3.4 Anvendte værdiansættelsesmodeller i praksis 
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