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Abstract 

This thesis addresses the issue of valuing young growth companies. Young growth companies 

are notoriously known for possessing a challenging nature to model through traditional corpo-

rate financial valuation frameworks which has catalyzed the following research question: How 

should a conceptual framework for valuing young growth companies be designed? Though 

valuation of young growth companies is a complex task the relevancy is nonetheless not to be 

understated. Young growth companies are constantly on the seek of external capital which 

demands valuation of these companies with high frequency. This thesis seeks to uncover how 

one ought to approach the returning exercise of valuing such companies.  

Firstly, the typical characteristics of young growth companies is determined. By conducting an 

analysis of the typical life cycle of companies we unravel how a company’s development is 

connected to the need of raising external funds. Young growth companies are often associated 

with high risk which forces both companies and investors to source alternative ways of financ-

ing the future growth. We find that this circumstance entails greater complexity to the valuation 

process. By designing a conceptual framework specifically for young growth companies, we 

provide a guidance as to how an analyst should incorporate alternative ways of funding into 

the valuation and present theoretically sound valuation models which captures the uncertain 

nature of these companies. We find that over the course of a company’s life cycle different 

valuation models yields different applicabilities. Through our theoretical analysis we conclude 

that real options possess a great ability to capture the managerial flexibility and uncertain en-

vironment that young growth companies operate in.  

Furthermore, we seek to address the practical implications of both the presented valuation mod-

els as well as our conceptual framework. This is done through a practical analysis where we 

partly conduct a meta-analysis of existing empirical studies in the research sphere and partly 

carry out interviews with practitioners. In this regard we find, that as the company matures 

more practitioners tend to the use of DCF and multiples but disregard real options on a broad 

note.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“There can be no denying the fact that young companies pose the most difficult estimation 

challenges in valuation”  

- Aswath Damodaran, 2009 
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1. Introduktion 

Unge vækstselskaber er notorisk kendetegnet ved at være vanskelige at værdiansætte af flere 

årsager. Nogle af de unge vækstselskaber består udelukkende af idéer og mangler stadig at 

generere omsætning, hvor andre selskaber har etableret en indtjening, men har så kort en histo-

rik, at estimering af fremtidig drift forbliver en udfordring. Mange af de unge vækstselskaber 

har yderligere brug for løbende finansiering for at kunne eksekvere på deres vækstplaner, hvil-

ket gør klassisk værdiansættelse gennem prognosticering af cash flows, vækstrater og diskon-

teringsfaktorer vanskelig at udføre. Ydermere bliver værdiansættelsen udfordret af det faktum, 

at størstedelen af unge vækstselskaber ikke overlever på lang sigt, idet usikkerheden forbundet 

med konkursrisikoen kan være besværlig at estimere.  

Mange empiriske studier, som beskæftiger sig med værdiansættelsesmodeller for unge vækst-

selskaber, tester blot for anvendelsen af modeller blandt praktikkerne og tager modellernes 

grundantagelser for givet. Ingen af artiklerne fremlægger deres bud på, hvordan et konceptuelt 

framework bør udformes. ”While these surveys provide a good description of valuation me-

thods used in practice, they remain silent about the usefulness of these methods” (Dittmann et 

al., 2004, s. 612). Ligeledes ses det i litteraturen, som ikke er empirisk orienteret, at disse stud-

ier ”[…] can potentially identify successful methods, but it is uncertain whether these methods 

are actually applied in this particular way in practice” (Dittmann et al., 2004, s. 612). Ydermere 

har den eksisterende litteratur påvist, at der ikke findes en fælles metodisk fremgangsmåde 

blandt praktikere til værdiansættelse af unge vækstselskaber. På tværs af institutionelle miljøer 

og geografiske områder ses det i empirien, at brugen af værdiansættelsesmodeller og dertilhø-

rende kapitalkrav divergerer (Manigart et al., 2000; Locket et al., 2002; Dittmann et al., 2004; 

Wright et al., 2004; Kantaukov & Sander, 2016).  

Qua manglende konsensus mellem teori og praksis samt Damodarans (2009) erkendelse af, at 

værdiestimering af unge vækstselskaber besidder de største udfordringer inden for disciplinen 

værdiansættelse, ser vi et behov for, både i litteraturen og den praktiske verden, at få et fælles 

framework til værdiansættelsesprocessen for unge vækstselskaber. Enkelte litterære artikler 

beskæftiger sig med dele af værdiansættelsesprocessen for vækstselskaber, men vi har endnu 

ikke set et fyldestgørende værk, som forener den teoretiske viden og praktiske erfaring. Vi ser 

en kløft mellem teori og praktisk ageren, som vi ønsker at udfylde gennem besvarelse af føl-

gende forskningsspørgsmål:  
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1.1 Forskningsspørgsmål 

 

Til at besvare ovenstående forskningsspørgsmål består følgende afhandling af syv dimensio-

ner. I kølvandet af introduktionen vil det videnskabelige paradigme som denne afhandling er 

udarbejdet under blive fremlagt parallelt med den metodiske fremgangsmåde, som har til for-

mål at tilsikre validitet og reliabilitet. Dernæst vil klassisk teori vedrørende virksomhedens 

livscyklus inddrages med henblik på at belyse behovet for at værdiansætte unge vækstselskaber 

i praksis og cementere afhandlingens aktualitet. Hernæst vil vi gennemgå en teoretisk diskus-

sion af, hvad der skaber værdi samt hvordan dertilhørende value drivers identificeres og esti-

meres, som har til formål at definere nødvendige attributter til værdiansættelsesmodellernes 

inputfaktorer. Klassiske værdiansættelsesmodeller vil herefter blive analyseret og evalueret in-

den for afhandlingens problemfelt, hvor formålet er at klarlægge muligheder og begrænsninger 

af disse ved brug på unge vækstselskaber. Efterfølgende vil empiriske undersøgelser inddrages 

som datagrundlag for en klarlæggelse af praktikernes brug af værdiansættelsesmodeller samt 

deres tilhørende behov. Til sidst vil et konceptuelt framework fremlægges, som bygges på de 

teoretiske udledninger af muligheder og begrænsninger af værdiansættelsesmodellerne kombi-

neret med implikationerne fra den empiriske erfaring. En klarere definition af unge vækstsel-

skaber vil følge i metodeafsnittet.    

2. Metode 

Udførelsen af nærværende afhandling sker indenfor det samfundsvidenskabelige forsknings-

felt, og deraf foreligger der ikke en naturlig videnskabsteoretisk og metodisk tilgang lige for. 

Når mennesker sættes i sociale kontekster, har det historisk givet anledning til store videnska-

belige disputter, og følgende kapitel har til formål at præsentere, hvilke videnskabsteoretiske 

og metodiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med udførelsen af denne afhandling. 

Kapitlet har således til formål at introducere det videnskabelige paradigme indenfor hvilket 

afhandlingen bygges op omkring indledningsvist, for efterfølgende at fremlægge den metodi-

ske tilgang til besvarelsen af vores forskningsspørgsmål. Afslutningsvist søger vi i dette kapitel 

at belyse, hvilke teoretiske fundamenter der vil blive gjort til genstand for analyse samt hvor-

 

Hvordan opstilles et konceptuelt framework til værdiansættelse af unge  

vækstselskaber? 
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ledes afhandlingens empiri er indsamlet, analyseret og kontekstualiseret til den teoretiske be-

grebsramme. Nærværende kapitel skal dermed bidrage til at klarlægge, hvordan vi som for-

skere er i stand til at producere viden inden for det valgte videnskabelige paradigme og dermed 

besvare afhandlingens forskningsspørgsmål.  

2.1 Videnskabeligt paradigme  

På baggrund af afhandlingens forskningsspørgsmål søges en forklaringsmodel til, hvorledes et 

konceptuelt framework defineres for værdiansættelse af unge vækstselskaber. Forsknings-

spørgsmålets formulering lægger dermed op til, at nærværende afhandling søger at fremlægge 

et framework som såvel teoretikere som praktikere kan anvende, videreudvikle eller forkaste 

gennem yderligere belysning af forskningsområdet. Tilgangen er derfor normativ og kontekst-

afhængig, hvortil det videnskabsteoretiske paradigme kritisk realisme ses som værende rele-

vant at inddrage. Det ontologiske udgangspunkt for den kritiske realisme er, at verden er reali-

stisk og dermed eksisterer uagtet om vi som mennesker undersøger den eller ej (Wad, 2012).  

Erkendelsesteorien inden for den kritiske realisme tager sit afsæt i, at vi som videnssøgende 

forskere ikke blot kan opstille hypoteser og på baggrund af indsamlet data antage, at vores 

konklusioner transcenderer vores egen begrebsramme til en generel lovmæssighed. Vi bør der-

imod snarere søge at belyse, hvilke strukturer der gør sig gældende inden for det analyserede 

område, hvorved vores konklusioner bliver det bedst mulige løsningsforslag afhængigt af den 

givne kontekst. Kritisk realisme besidder hermed en relativistisk epistemologi, som betyder at 

vores viden er usikker og fejlbarlig, hvorfor den ikke kan anses som en definitiv sandhed (Wad, 

2012).  

Kritisk realismes forklaringsmodel bygger på lokal og kontektsbestemt viden, hvorfor vi ser et 

relativt kausalitetsbegreb (Wad, 2012). Givet det relative kausalitetsbegreb er det umuligt un-

der den kritiske realisme at opstille deterministiske forklaringsmodeller og teorier ud fra uni-

verselle lovmæssigheder. Vi som forskere har derfor til formål at opstille en forklaringsmodel, 

som kan belyse de objekt- og systemspecifikke kausale mekanismer, som interagerer i åbne 

systemer. Det er derfor vores opgave gennem abstraktion og refleksion at producere teorier, 

som kan fremstå som bedst mulige forklaringsmodeller givet den analyserede kontekst. 

Modsætningsvis en typisk positivistisk tankegang, søger vi ikke at fremstille en generel værdi-

ansættelsesmodel for derefter at teste den på en population af unge vækstselskaber. Vi aner-

kender at unge vækstselskaber, der er objekt for analysen, såvel som analytikeren, der udfører 

værdiansættelsen, besidder sin egen unikke kontekst. Vi ser det derfor uhensigtsmæssigt under 
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den kritiske realisme at fremstille en generisk værdiansættelsesmodel, som blot har til formål 

at producere et værdiestimat. Formålet med denne afhandling er derfor at producere et koncep-

tuelt framework, og derved give analytikeren værktøjer og begreber til at identificere den kon-

tekst og de strukturer det analyserede objektet er underlagt og yderligere anvende de rette in-

putfaktorer samt modelleringsværktøjer til at producere et realistisk værdiestimat. Ved at in-

kludere unge vækstselskabers kontekst gennem specificerede karakteristika, vil vi opstille for-

skellige værktøjer, som giver analytikeren fleksibilitet i analysen til at tilpasse disse til det 

individuelle selskab. Ligeledes ønsker vi at inddrage analytikerens kontekst gennem både kva-

litative såvel som kvantitative data for at tilsikre at frameworket kan anvendes i praksis.  

Vi ser her et påtaget pragmatisk sandhedsbegreb, hvor en påstand er defineret som sand såfremt 

den er nyttig på lang sigt (Lippert-Rasmussen, 2012). Ved inddragelse af et pragmatisk sand-

hedsbegreb opstår diskussionen omkring hvem den er nyttig for. Vi søger ikke at præsentere 

en forklaringsmodel, som favoriserer den ene profession frem for den anden. Vi ser et problem 

som både teoretikere og praktikere står over for, hvorfor denne afhandlings fremlæggelse af et 

konceptuelt framework er tilegnet således, at både teoretikere og praktikere kan drage nytte 

heraf. Vi anerkender dog, givet kritisk realismes relativistiske epistemologi, at vores viden er 

usikker og fejlbarlig af natur. Aktører kan derfor opleve, givet de befinder sig en kontekst, som 

ikke er afspejlet eller har ændret sig ift. denne afhandlings analyse, at modellen synes unyttig. 

Det vil her være nødvendigt at revurdere det fremlagte framework gennem et nyt studie vedrø-

rende en kontekstualisering af teoretikeres såvel som praktikeres brug af værdiansættelsesme-

toder på unge vækstselskaber.  

2.2 Metodisk fremgangsmåde 

Grundet den kontektsafhængige natur som epistemologien er underlagt, anvendes abduktion 

som metodisk fremgangsmåde. Målet er hverken gennem observation at komme frem til at en 

teoretisk slutning, som ved den induktive tilgang, eller opnå en teoretisk falsi- eller verifikation, 

som ved den deduktive tilgang (Wad, 2012). Idet viden anskues som usikker og fejlbarlig søger 

vi gennem abduktion at producere den bedst mulige forklaringsmodel til besvarelse af forsk-

ningsspørgsmålet givet en kontekstrelevant begrebsramme. Vi har valgt af afgrænse problem-

feltet til det vi definerer som unge vækstselskaber. Berger og Kuckertz (2018) konkluderer, at 

der ikke forekommer en konsensusdefinition på unge vækstselskaber, hvilket tyder på et frag-

menteret forskningsfelt. For at kunne samle fremtidig forskning og kunne deltage i den viden-

skabelige samtale ses der et behov for en fælles begrebsramme. Med inspiration fra Miller og 

Friesen (1984), Petersen et al. (2006), Damodaran (2009), Berger og Kuckertz (2018) og Köhn 
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(2018), udformer vi vores egen definition af unge vækstselskaber, som har til formål at sætte 

rammerne for fremtidig analyse gennem et klart defineret referencepunkt.  

Vi anser unge vækstselskaber for selskaber, som har eksisteret i under 10 år. Dette har den 

naturlige konsekvens, at der forekommer en lav track-record, hvilket mindsker det tilgængelige 

informationsniveau. Qua navnet er det også et krav, at selskaberne enten har et højt vækstpo-

tentiale, gennemgår en høj vækst eller har afsluttet en højvækstfase inden for en kort tidshori-

sont. Vækstpotentialet fordrer, at selskabet har behov for at rejse ekstern kapital. I vores defi-

nition medtager vi kun privatejede selskaber, som derfor ikke handles på offentlige børser. Den 

risikovillige kapital har typisk et krav om et fremtidig exit for at kunne realisere sit afkast. Vi 

ser det derfor nødvendigt at inkludere selskaber, som har været gennem vækstfasen, da disse 

nødvendigvis ikke har fortaget et exit gennem eventuel børsnotering eller M&A. Vi definerer 

dermed unge vækstselskaber ud fra følgende karakteristika: 

• Selskabet har en levetid på mellem 0-10 år 

• Selskabet har et højt vækstpotentiale, gennemgår høj vækst eller inden for kort tid har 

afsluttet en højvækstfase 

• Selskabet har et nutidigt eller fremtidigt behov for ekstern finansiering 

• Selskabet er unoteret og privatejet 

Hovedspørgsmålet ved en abduktiv tilgang er at undersøge den tillagte mening ved et fænomen 

under den valgte begrebsramme. Fænomenet som undersøges, er værdiansættelse af unge 

vækstselskaber, hvor vores begrebsramme vil tage udgangspunkt i eksisterende finansiel teori 

vedrørende værdiansættelse. Den eksisterende teori kommer til at danne fundamentet gennem 

begrebsrammen, som vil blive anvendt til at tilsikre reliabiliteten i empiriindsamlingen. Teo-

rien og empirien kommer hermed til at indgå i en symbiose, hvor den ene ikke kan stå alene 

uden den anden. Vi anerkender derfor, at den anvendte teori, indsamlede empiri og præsente-

rede forklaringsmodel er nært forbundne og afhængige af hinanden. Hermed vil en signifikant 

ændring af enten teori eller empiri have store betydninger for modparten og deraf også forkla-

ringsmodellen. Med reference til den relativistiske epistemologi anerkender vi derfor, at det 

ikke er muligt eller ønskværdigt at producere en definitiv forklaringsmodel, men ud fra be-

grebsrammen og konteksten at opstille et normativt og konceptuelt framework, som er funderet 

i teorien og er anvendelig i praksis, for at skabe den manglende kongruens.  
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2.2.1 Valg af teori og empiri 

Til at definere afhandlingens begrebsramme tager vi udgangspunkt i finansielle lærebøger samt 

videnskabelige artikler. Under bilag 1 fremgår en oversigt med inddraget litteratur, som anven-

des i løbet af opgaven til at definere begrebsrammen. Ved præsentation af litteraturen og teo-

riens tilgang til værdiansættelse generelt og for unge vækstselskaber foretages der en analyse, 

som har til formål at kontekstualisere den eksisterende videnskabelige samtale til denne af-

handlings emnefelt. Der ses dermed allerede en formning af teorien ved inddragelse, før denne 

anvendes til at analysere den indsamlede empiri og dermed producere en forklaringsmodel.  

Den valgte empiri besidder både en kvalitativ og kvantitativ natur. Vi inddrager eksisterende 

kvantitative studier for at lave en metaanalyse af deres præsenterede resultater på baggrund af 

vores fremlagte begrebsramme. De eksisterende empiriske studier kan inddeles i to grupper – 

værdiansættelse af unge vækstselskaber og værdiansættelse generelt. Til indsamling af empi-

riske studier tager vi udgangspunkt i Köhns (2018) foreliggende arbejde, hvor han præsenterer 

en relativt udtømmende og struktureret gennemgang af eksisterende studier indenfor dette felt. 

Yderligere har Köhn (2018) filtreret for de artikler, som ikke kunne præstere tilfredsstillende 

SJR og JCR score, som anvendes til at vurdere videnskabelige artikler. Idet vi medtager flere 

studier, som er foretaget på tværs af geografier og tidspunkter i metaanalysen, øges reliabilite-

ten.  

De kvantitative empiriske studier vil blive komplementeret af kvalitative interviews med prak-

tikere, som gennem deres profession arbejder inden for afhandlingens problemfelt. Hvor de 

kvantitative resultater fra respondenterne i de empiriske studier har til formål at bidrage med 

generelle tendenser, har de kvalitative interviews til formål at bidrage med underlæggende be-

væggrunde for disse tendenser. De foretagne interviews har været semistrukturerede på bag-

grund af begrebsrammen, hvor der er mulighed for, at respondenten kan komme med uventede 

svar. Ved at strukturere interviewene på baggrund af begrebsrammen tilsikres definitionsvali-

diet, da der forekommer kohærens mellem medtaget teori og den undersøgte empiri. Reliabili-

teten er søgt tilsikret gennem interviews med forskellige professioner. Der er foretaget inter-

views med to investorer, som beskæftiger sig med forholdsvis pre-seed- og seedkapital samt 

venturekapital. Disse interviews er blevet komplementeret med en respondent fra corporate 

finance, som qua sin erfaring har beskæftiget sig med mange forskellige selskaber på tværs af 

industrier og livsstadier. Det har været muligt at sidestille respondenternes svar med både de 

kvantitative resultater og de andre kvalitative interviews, hvilket har givet en indikation af 
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sandfærdighed. Vi anerkender, at reliabiliteten kunne styrkes gennem inddragelse af flere in-

terviews, men da disse ikke udgør det fulde empiriske grundlag, anses empiriindsamlingen for 

at opnå et tilstrækkeligt niveau af reliabilitet, hvor begrebsrammen tilsikre definitionsvaliditet.  

2.3 Research design 

Afhandlingen er opbygget gennem følgende research design:  

FIGUR 1: RESEARCH DESIGN (EGEN TILVIRKNING) 

 

Denne afhandling vil bestå af syv dimensioner, hvor vi pt. befinder os i nr. to – metodisk til-

gang. Herefter vil vi udføre en teoretisk analyse, som består af tre underdimensioner. Først vil 

den nuværende teori vedrørende unge vækstselskabers livscyklus blive analyseret for at belyse 

de dertilhørende karakteristika for selskaber, som denne afhandlings kontekstualisering er cen-

treret omkring. Dette skal tilmed cementere det praktiske behov for at udføre værdiansættelser 

med perspektiv på unge vækstselskaber. Dernæst vil en teoretisk analyse af eksisterende finan-

siel teori udføres med henblik på at udlede, hvordan litteraturen anskuer værdiskabelse gennem 

value drivers, identificering af value drivers samt estimering af disse. Til sidst i den teoretiske 
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analyse vil eksisterende værdiansættelsesmodeller inddrages, hvor deres applikation på unge 

vækstselskaber vil blive analyseret på baggrund af resultaterne fra de tidligere teoretiske ana-

lyser. De teoretiske analyser har til formål at producere et teoretisk argument for, hvilke vær-

diansættelsesmodeller som anses for anvendelige ved værdiansættelse af unge vækstselskaber 

på tværs af livsstadierne. Hernæst inddrages den empiriske analyse, som har til formål at belyse 

den eksisterende praksis samt generelle tendenser og bevæggrunde. Afsnittet skal bidrage med 

en belysning af de praktiske implikationer ved anvendelse af de præsenterede værdiansættel-

sesmodeller på unge vækstselskaber. Vi søger dermed at præsentere et konceptuelt framework, 

der udover at være teoretisk funderet også skal have en anvendelighed i praksis på baggrund af 

den pragmatiske tilgang til besvarelsen af forskningsspørgsmålet. Til sidst vil afhandlingen 

kulminere i vores præsentation og bud på en bedst mulig forklaringsmodel gennem et koncep-

tuelt framework, som vil blive bygget på baggrund af de teoretiske og praktiske fund.  

3. Karakteristika ved unge vækstselskaber  

Følgende kapitel har til formål at belyse karakteristika samt behovet for udførelsen af værdi-

ansættelser ved unge vækstselskaber. Vi vil indledningsvist præsentere en analyse af virksom-

heders typiske livscyklus, og indsnævre det analytiske fokus til vores forskningsmæssige felt. 

Analysen vil inkludere en definitorisk fremlæggelse af virksomhedernes livsstadier, og hvad 

der karakteriserer virksomhederne i disse stadier. Livsstadierne vil efterfølgende lede over i en 

analyse af virksomhedernes kapitalbehov, og hvordan dette behov udmønter sig gennem virk-

somhedernes finansieringsstadier. Her vil vi fremlægge forskellige finansieringsformer og -

instrumenter for efterfølgende at perspektivere analysen til, hvordan disse kan omfavne fordele 

for såvel virksomhederne som investor. Dette kapitel bidrager dermed til afklaring af karakte-

ristika for de selskaber som nærliggende afhandling omhandler, hvordan disse selskaber finan-

sierer deres vækst og hvorfor værdiansættelse er en relevant øvelse. Netop dette er en forud-

sætning for, at vi kan opstille et nuanceret og konceptuelt framework og deraf besvare vores 

forskningsspørgsmål.  

3.1 Virksomhedens livscyklus 

Indledningsvist vil nærværende afsnit præsentere virksomheders typiske livscyklus fra virk-

somhedernes iværksættelse frem til modenhed. Fremlæggelsen af virksomheders typiske livs-

cyklus vil i relation hertil blive kontekstualiseret under problemfeltet, der har til formål at be-

lyse karakteristika for de af virksomhederne som denne afhandling beskæftiger sig med. Da 

virksomhedens livsstadie er afgørende for, hvilken information og historik som er tilgængelig, 
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har livsstadiet således signifikant betydning for, hvorledes tilgangen til værdiansættelse af virk-

somheden udformes. Hertil ses relevansen for inddragelsen af livscyklusanalysen.  

Der er blevet introduceret flere teoretiske modeller, som afdækker virksomheders livscyklus 

gennem forskellige stadier. Vi vil i denne afhandling tage udgangspunkt i Miller og Friesen’s 

(1984) definition, hvor livscyklussen består af fem unikke stadier: birth, growth, maturity, re-

vival & decline. Grundet vores forskningsmæssige fokus anses revival og decline for at være 

irrelevant for afhandlingens scope. Miller og Friesen (1984) beviser, at der forekommer signi-

fikante ligheder mellem virksomhederne i samme livsstadie, hvor de respektive livsstadier har 

divergerende karakteristika. De sammenlignelige karakteristika er udtrykt gennem organisato-

risk struktur, strategi og beslutningsmetoder. Virksomheder tenderer til at følge stadierne kro-

nologisk, men der forekommer også eksempler, hvor dette ikke er tilfældet. I tillæg til Miller 

og Friesens (1984) definitioner af birth, growth og maturity inkluderer vi stadierne initial in-

vestment og profitable stage (Damodaran, 2009). Dette gøres med omtanke på, at en yderligere 

specifikation af livstadierne er relevant, da afhandlingens fokus berører selskabernes tidlige 

livsstadier. Qua vores afgrænsning, vil det resterende af afhandlingen hovedsageligt beskæftige 

sig med virksomheder på de fire tidlige stadier birth, initial investment, growth og profitable 

stage som alle indgår under vores definition af unge vækst-selskaber.  

Virksomheder placeret i de tidlige stadier er karakteriseret ved en koncentreret ejerkreds typisk 

bestående af founder(s) og tidlige private investorer, hvilket resulterer i en centralisering af 

beslutningsprocesser. Unge virksomheder består typisk af en simpel forretningsmodel og or-

ganisatorisk struktur, som ikke fordrer en høj grad af sofistikerede informationssystemer, idet 

ledelsen kan styre virksomheden gennem direkte supervision (Mintzberg, 1998). Davila og 

Foster (2007) viser gennem et studie, at der forekommer en positiv korrelation mellem brugen 

af management control systems, vækstselskabets alder og modtagelse af finansiering fra kapi-

talfonde. Kontrolsystemerne der undersøges i studiet omfatter: finansiel planlægning, HR-

planlægning, strategisk planlægning, salg og marketing, finansiel evaluering, HR-evaluering, 

produktudvikling og partnerskaber. I takt med at vækstselskabet ældes, begynder selskabet at 

tage flere kontrolsystemer i brug i ovenstående rækkefølge (Davila et al., 2015).  

Litteraturen har tidligere påvist (Malmi & Brown, 2008; Davila et al., 2015), at management 

control systems er et effektivt værktøj, som får sin relevans i takt med at selskabet vækster, 

ledelsesmæssige hierakier opstår, beslægtede jobs emergerer samt nye koordinerings- og kom-

munikationsbehov opstår. Kontrolsystemer kan her understøtte ledelsen og hjælpe med at 
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træffe de rigtige ledelsesmæssige beslutninger og koordinere ressourcer på tværs af organisa-

tionen (Malmi & Brown, 2008). En betingelse for anvendelse af kontrolsystemer er, at der 

forekommer tilgængelig performance information (Hansen, 2019). Samtidigt med at syste-

merne er bygget på allerede eksisterende information, er systemerne også med til at producere 

yderligere performance information. Vi ser i takt med at vækstselskabet ældes samt modtager 

kapital fra fonde, at betingelserne for og brugen af management control systems øges. Den 

øgede brug af kontrolsystemer samler og skaber performance information, som kan give en 

indikation af selskabets tidligere og fremtidige performance. Denne information kan sikre ef-

fektiv ledelse gennem datadrevne beslutninger og retmæssig allokering af ressourcer samt give 

mulige investorer et større indblik i selskabet gennem dokumentation (Hansen, 2019).  

Den korte track-record kombineret med manglende dokumentation fra informationssystemer 

øger den asymmetriske information mellem interne og eksterne interessenter. For entreprenø-

ren kan den asymmetriske information give sig til udtryk gennem, at entreprenøren typisk vil 

være ekspert inden for det fagområde som virksomheden beskæftiger sig med, men ikke have 

det samme kompetencemæssige grundlag til at vurdere, hvilke motiver fondene arbejder ud 

fra, og hvordan en kapitalrejsningsproces foregår. I kontrast hertil står fondene som eksperter 

i kapitalrejsningsprocesser. Det er derfor essentielt, at entreprenøren er klar over implikatio-

nerne ved at hente ekstern og risikovillig kapital, og hvilken betydning det kan have for den 

fremtidige drift af virksomheden. Ellers risikerer entreprenøren en adverse selection problema-

tik, hvor konsekvenserne af kapitalrejsningen først åbenbares ex post (Glücksman, 2020).  

For investor betyder den asymmetriske information, at værdiansættelsen af unge vækstselska-

ber yderligere bliver besværliggjort (Köhn, 2018). Dette kan eksemplificere sig gennem, at 

investor ikke vil være villig til at investere til en retmæssig værdiansættelse, hvis den potenti-

elle gevinst som følger med investering, ikke tilstrækkeligt opvejer den generelle usikkerhed 

investeringen er forbundet med. Ydermere gør den asymmetriske information, at investor ikke 

til fulde kan gennemskue, hvilke projekter der er gode henholdsvis dårlige, og deraf står inve-

stor ligeledes overfor en adverse selection problemstilling.  

I relation til eksterne faktorer påviser Simón-Moya et al. (2014), at formelle institutioner i sam-

fund, der giver sig til udtryk som lovgivende, økonomiske og politiske instanser, bidrager til 

en øget transparens og mindsker dermed den asymmetriske information mellem investor og 

entreprenør. For investor betyder det, at den usikkerhed, der er forbundet med at investere i 
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unge vækstselskaber mindskes, hvad enten der er tale om eventuel ekspropriering eller usik-

kerhed forbundet med ejerskab af fremtidig indtjening. Hermed er investor også villig til at 

indgå i en investering til en højere værdisætning, da vedkommendes fremtidige afkast tilsikres. 

Ligeledes medvirker stærke formelle institutioner til, at entreprenøren ikke bliver udnyttet af 

kapitalfondene og er efterladt med en lille anpart af deres etablerede selskab som følge af en 

lav værdisætning. Deraf undgås en situation, hvor entreprenøren bliver udvandet for hurtigt og 

ikke vil være i stand til at forfølge yderligere finansiering, der skal tilsikre opnåelse af de øn-

skede vækstplaner (Köhn, 2018). Det ses således at have afgørende betydning for værdiansæt-

telse af unge vækstselskaber, at det pågældende land har stærke formelle institutioner, som skal 

tilsikre end reducering af den asymmetriske information.   

Yderligere er det svært at aflæse detaljer om virksomheder i de tidligere stadiers operation ud 

fra tilgængelig information i form af årsrapporter mm. Dette skyldes til dels et lempeligt regu-

latorisk informationskrav fra samfundet som følge af virksomhedens størrelse samt lav/ikke 

eksisterende omsætning og negative resultat (Damodaran, 2009). Figur 2 illustrerer den typiske 

sammenhæng mellem et selskabs livsstadie og den dertilhørende omsætning og overskud. Vi 

ser for selskaber, som befinder sig i birth-stadiet, at der kommer lav til ingen omsætning og et 

negativt resultat. Dette skyldes at disse selskaber typisk er i idéfasen, hvor det fremstillede 

produkt/service ikke er kommercialiseret, idet ideen konceptualiseres i dette stadie. Ved initial 

investment ses en lav omsætning og stort underskud. Det er i dette stadie, at selskabet laver de 

fornødne investeringer, som skal tilsikre at selskabet kan levere et gode til markedet. I growth-

stadiet ses en ekspotentiel vækst, hvilket resulterer i en højere omsætning og forbedring i pro-

fitabiliteten. Selskabet er stadig nødsaget til at skulle investere i denne vækst, hvorfor positive 

resultater ikke er en betingelse, men det er under dette stadie og i overgangen til profitable 

stage, at selskabet vil opnå break-even. Den næsten ikke eksisterende omsætning fra birth og 

det høje investeringskrav fra initial investment og growth udgør tilsammen det vi kalder death 

valley. Det er her, at selskaberne oplever højst risiko for konkursbegæring grundet de negative 

resultater og manglende akkumulerede kapital. Sidste stadie i vores afgrænsning er profitable 

stage, hvor væksten stagnerer og overskuddet stiger. Det er typisk i dette stadie, at selskaber 

gennemgår et exit enten via børsnotering eller M&A.  
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FIGUR 2:  VIRKSOMHEDENS LIVSCYKLUS (EGEN TILVIRKNING MED INSPIRATION FRA MIL-

LER & FRIESEN, 1984; DAMODARAN, 2009) 

 

3.2 Kapitalbehov 

Hvis man anskuer virksomheden ud fra det ressourcebaserede perspektiv fra Barney (1991), er 

en forudsætning for virksomhedens overlevelse en akkumulering og beholdning af ressourcer. 

Dette underbygges af Mathews (2002), som argumenterer for, at ressourcer:  

”[…] set limits to what the company can do. As such, resources include tangible entities such 

as production systems, technologies, machinery, as well as intangibles like brands, or property 

rights such as landing rights for an airline or bandwidth for a telecoms company. Resources 

then are the basic constitutive elements out of which firms transform inputs into outputs, or 

generate services.” (Mathews, 2002, s. 32).  

Der ses dermed et naturligt behov for virksomheder at tilegne sig ressourcer for at være i stand 

til at overlevere et produkt eller ydelse til deres kundesegment for at kunne generere omsæt-

ning. Det ressourcebaserede perspektiv fordrer derfor virksomhederne at tilegne sig ressourcer 

for at kunne overleve på lang sigt, da disse er en nødvendighed for at kunne producere et output 

samt konstituerer virksomhedens konkurrencemæssige fordele (Barney, 1991; Matthews, 

2002). 

Virksomheder i de tidlige stadier af livscyklussen, er nødsaget til at skulle anskaffe sig ressour-

cer, da de sjældent iværksættes med disse. Aldrich og Martinez (2007) konkluderer, at startups 

med begrænsede ressourcer har størst tilbøjelighed til at blive erklæret konkurs, og det er disse 
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ressourcer, der transformerer entreprenørens ide til en organisation. Det er altså gennem res-

sourceperspektivet belyst, at det er essentielt for unge virksomheders overlevelse og perfor-

mance at investere i dets ressourcer. Selskaberne efterspørger derfor ressourcer, der kan gøre 

dem i stand til at danne det organisatoriske grundlag for at nå deres fremtidige vækstplaner. I 

tiltrækningen af de nødvendige ressourcer opstår der samtidigt et kapitalbehov, som skal dække 

den initiale investering.  

I takt med at virksomheden gennemgår de tidlige livsstadier stiger vækstraten samt kapitalbe-

hovet til at finansiere aktiverne/ressourcerne, som skal stimulere og understøtte denne vækst. 

Qua den korte levetid og negative resultater har virksomheden typisk ikke opbygget kapitalre-

server gennem akkumuleret overskud tilstrækkeligt til at finansiere væksten. Dette fordrer virk-

somheder i de tidlige stadier til at søge risikovillig kapital eksternt.   

3.3 Finansieringsstadier 

Det er bevist gennem empiriske studier, at virksomheder i de tidligere stadier fremviser stor 

usikkerhed og har en høj default risk (Damodaran, 2009; Startup Genome, 2019), hvilket i figur 

2 illustreres som death valley. Et australsk studie med 5196 startups fandt i relation hertil, at 

64% af startups resulterede i en konkurs indenfor de første 10 år (Damodaran, 2009). Det høje 

antal af konkurser illustrerer dermed den høje risikoprofil ved virksomheder i de tidlige stadier, 

hvilket indskrænker mulighederne for fremskaffelse af ekstern kapital.  

Fra finansiel teori udspringer pecking order theory, der første gang bliver præsenteret af Myers 

og Majluf (1984), og som tilsiger, at virksomheder vil søge at finansiere deres aktiviteter gen-

nem en prioriteret rækkefølge opstillet på følgende vis:  

1. Internt akkumuleret overskud (overført resultat) 

2. Optagelse af gæld 

3. Udstedelse af egenkapital 

Ovenstående taksonomi tager sit afsæt i, at det for virksomhederne vil være billigere at finan-

siere sine aktiviteter internt, da den asymmetriske information virksomheden og kreditor/inve-

stor imellem skaber en øget kapitalomkostning. Der kan tilmed ligge noget signalværdi i tak-

sonomien, da kreditor/investor ved, at hvis virksomheden efterspørger gæld, er det fordi de 

ikke er i stand til at akkumulere overskud, og hvis virksomheden ønsker at udstede egenkapital, 

er det fordi, at banken ikke er villig til at låne dem penge. Hver gang virksomheden derfor 
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bevæger sig ned i finansieringstaksonomien vil det dermed øge den negative signalværdi over 

for de næste finansieringskilder.  

Over for pecking order theory står static tradeoff theory som tilskriver, at virksomheden skal 

påtage så meget gæld som muligt med reference til Modigliani og Millers (1958) anden propo-

sition. Forskellen er dog, at static tradeoff theory inkorporerer risikoen for konkurs ved at på-

tage sig gæld. Virksomheden skal derfor finde den optimale gældsstruktur, hvor den marginale 

omkostning ved at påtage sig mere gæld er lig den marginale fordel af skatteskjoldet (Brealey 

et al., 2020). Formålet er her for virksomheden at optimere dens kapitalstruktur, som grundet 

skatteskjoldet vil sænke kapitalomkostningen og derved øge virksomheden og egenkapitalens 

samlede værdi gennem en NPV-analyse af den fremtidige indtjening.  

De Jong et al. (2011) undersøger anvendelsen af de to ovenstående kapitalstrukturelle teorier i 

praksis med henblik på at fastlægge hvorvidt én af teorierne bedst kan beskrive, hvordan virk-

somheder tager beslutninger i forhold til deres finansiering. De finder, at pecking order theory 

besidder en bedre forklaringskraft for amerikanske virksomheders adfærd komparativt til static 

tradeoff theory. Dette underbygges yderligere af Brealey et al. (2020), som foreskriver at 

modne selskaber følger pecking order theory frem for static tradeoff theory.  

Udfordringen ved at følge pecking order theory som ungt vækstselskab er, at under pecking 

order theory er risikoen for konkurs sekundær. Teorien beskriver ikke en optimal kapital-

struktur men foreskriver blot, at ”[…] the most profitable firms generally borrow less – not 

because they have low target debt ratios but because they don’t need outside money” (Brealey 

et al., 2020, s. 498). Som belyst tidligere under livscyklus-analysen har unge vækstselskaber i 

de tidligste stadier lav profitabilitet og høj risiko for konkurs, hvorfor det kan have store kon-

sekvenser at følge pecking order theory blindt. Som Brealey et al. (2020) udtrykker i citatet, er 

teorien tilegnet profitable og modne virksomheder. Unge vækstselskaber er derfor nødsaget til 

at have risikoen for konkurs i mente ved optagelse af yderligere gæld frem for udstedelse af 

egenkapital.  

Som præsenteret i afsnit (3.2), har unge vækstselskaber et kapitalbehov i de tidlige stadier, som 

sjældent kan finansieres organisk grundet manglende akkumuleret kapital, hvorfor ekstern ka-

pital er en nødvendighed. Følger vi the pecking order theory vil den næste naturlige kilde til 

ekstern finansiering være optagelse af gæld. For de unge vækstselskaber opstår der dog udfor-

dringer i forsøget på at fremskaffe traditionel bankfinansieret gæld. Bankerne vil ofte søge 
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sikkerhedsstillelse i virksomhedernes aktiver for at mitigere eksponeringen, såfremt virksom-

heden ikke er i stand til at leve op til deres forpligtelser (Stouder & Kirchhoff, 2004; Gompers 

& Lerner, 2006). Udfordringen for de unge vækstselskaber er, at de mange gange ikke har en 

aktivbase, der kan stille den fornødne sikkerhed, hvilket leder til at bankfinansieringen vanske-

liggøres. Ydermere vil anonymiteten af det unge selskab gøre, at banken kan have svært ved at 

finansiere deres aktiviteter, fordi det besidder en risiko banken ikke er villig til at påtage sig. 

Når den klassiske gældsfinansiering ikke er en mulighed for de unge vækstselskaber, må sel-

skabet se sig nødsaget til at udstede egenkapital eller anden hybridkapital til risikovillige inve-

storer.  

To udbredte finansieringsteknikker for unge vækstselskaber er runde-finansiering og konver-

tibel gældsudstedelse (Cornelli & Yosha, 2003). Finansieringsrunder er typisk relateret til sig-

nifikante ændringer i virksomheden såsom færdiggørelse af produkt, første profitable resulta-

ter, introduktion af nyt produkt, investering i vækst efter proof of concept mm. (Cornelli & 

Yosha, 2003). Herved kan milepælene både have finansiel og operationel karakter. Ved hver 

runde tilføres ny tilgængelig information samt en ændring i virksomhedens risikoprofil som 

kan tiltrække nye investorer, og dermed agere middel for ny kapitalfremskaffelse til en ny ka-

pitalomkostning. Det ses hyppigt for vækstselskaber at afholde både [A, B, C, …, X] finansie-

ringsrunder i takt med nye milepæle opnås.  

TABEL 1: FINANSIERINGSRUNDER FOR UDVALGTE SELSKABER (CRAFT, N.D.; SNAPCHAT |  

ANGELLIST TALENT, N.D.) 

 

USDm

Dato feb-11 dec-11 aug-13 jun-14 dec-14 maj-15 dec-15 N/A

Runde A B C D E F G

Valuation 60 347 3.700 18.200 41.200 51.000 69.000

Beløb rejst 14 44 364 1.400 2.800 1.000 9.350

Dato jun-05 aug-06 dec-10 jun-12 okt-14 apr-15 N/A N/A

Runde A B C D E F

Valuation 12 28 196 498 1.600 3.000

Beløb rejst 6 38 27 57 115 310

Dato mar-10 apr-11 apr-14 okt-14 apr-15 mar-16 sep-17 aug-18

Runde A B C D E F G H

Valuation 24 77 280 1.100 2.800 3.800 4.800 7.100

Beløb rejst 8 11 43 123 198 220 250 427

Dato dec-12 jun-13 dec-13 dec-14 mar-15 maj-16 N/A N/A

Runde A B C D E F

Valuation N/A 800 N/A N/A 15.000 16.000

Beløb rejst 26 60 50 485 737 1.800

Dato nov-08 feb-12 jan-14 N/A N/A N/A N/A N/A

Runde A B C

Valuation 27 4.200 10.000

Beløb rejst 6 265 450

Uber

Docusign

Slack

Snapchat

Dropbox
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Fælles for Uber, Docusign, Slack, Snapchat og Dropbox er, at de i dag alle er børsnoteret. Inden 

børsnoteringen har alle fem selskaber været privatejede og kunne karakteriseres som unge 

vækstselskaber. Alle fem selskaber har gjort brug af flere finansieringsrunder, hvilket bliver 

afspejlet i tabel 1. Diffusionen af kapital har haft implikationer som går på tværs selskaberne 

for både udvandingsprocessen og investorerne. Fælles for de fem selskaber er, at de i takt med 

rejsning af ny kapital har formået at øge værdiansættelsen, som kan være indikation på, at 

selskaberne har opnået nye milepæle herimellem. Det ses også, at investorerne i takt med de 

senere finansieringsrunder øger den indskudte kapital til en højere værdiansættelse. Sidelø-

bende med de nye finansieringsrunder opnår selskaberne en ny risiko- og indtjeningsprofil, 

som kan tiltrække øget kapital. Gennem finansieringsrunderne binder investorerne således ikke 

hele kapitalen fra start, hvilket giver dem en option til at opgive fremtidig kapital, såfremt 

selskaberne ikke når deres milepæle. Ydermere har alle fem selskaber formået at opnå en vær-

diansættelse på over 1 mia. USD på trods af, at ingen af disse selskaber har formået at levere 

et positivt resultat (Funk, 2020). Ovenstående cases illustrerer dermed eksempler på unge 

vækstselskaber, som har gennemgået høj vækst og deraf også oplevet et øget kapitalbehov, 

som kan beskrives gennem den fremlagte livscyklus. Det ses hermed, at alternative finansie-

ringsmetoder som rundefinansiering anvendes hyppigt i praksis for unge vækstselskaber.  

De to alternative finansieringsmetoder, runde-finansiering og konvertible lån, tilgodeser både 

investorernes og vækstselskabets interesser. Investorernes interesser bliver tilgodeset gennem 

afdiversificering af noget af den høje risiko i de tidlige stadier grundet den tidsmæssige spred-

ning af kapitaltilførslen, hvorved investor har mulighed for at se opnåelse af eventuelle mile-

pæle før eksponeringen øges yderligere i det pågældende selskab. Dette giver investoren en 

option til at trække en fremtidig planlagt investering såfremt selskabet ikke opnår planlagte 

milepæle. 

Ligeledes bliver selskabets interesser tilgodeset ved at udvandingen af deres kapitalandele ikke 

sker for hurtigt. Ultimativt kan det også argumenteres, at det for investorerne er en fordel at 

holde incitamentet hos ledelsen i virksomheden højt gennem en reducering af udvandingsha-

stigheden af ledelsen. I samme henseende udgør konvertibel gældsudstedelse en fordelagtig 

finansieringsteknik for såvel investor som virksomhed ud fra samme argumentation. Dog ar-

gumenterer Cornelli og Yosha (2003) samtidigt for, at finansieringsstrukturer som runde-fi-

nansiering kan have den negative konsekvens, at ledelsen i selskabet indsnævrer deres fokus 

på meget kortsigtede målsætninger, hvorved langsigtede målsætninger vil blive nedprioriteret 

til fordel for at kunne rejse den næste nødvendige kapital til den højst mulige værdiansættelse. 
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Sidstnævnte problemstilling manifesteres i den tidligere nævnte asymmetriske information. 

Ved kapitalens tilførsel er både investor og selskabets ledelse ligeligt oplyst omkring virksom-

hedens chancer for succes, men dog opstår der en konflikt i form af information vedrørende 

ledelsens fremtidige handlinger (Cornelli & Yosha, 2003). Ledelsen og investor kan have di-

vergerende interesser med forskellige tidshorisonter i form af divergerende exit-planer, hvor 

konvertibel gældsudstedelse med en på forhånd aftalt forfaldsdato og værdiansættelsesmetode 

kan være med til at ensrette interesserne for de implicerede parter.  

Da en af forudsætninger for at indgå i vores definition af unge vækstselskaber er, at virksom-

hederne ikke må optræde på en offentlig børs, bliver markedsværdier af selskaber vanskelige 

at identificere. Som alternativ til den manglende offentlige markedsværdi kunne en analytiker 

ledes til at anvende bogførte værdier som estimater under antagelse om upartisk regnskabsfø-

relse. Dette vil dog lede til flere problematikker i relation til værdiansættelse af vækstselskabers 

egenkapital. Som følge af unge selskabers korte historik og manglende opbygning af egenka-

pitalreserver på baggrund af den lave indtjening, vil den bogførte værdi af egenkapitalen typisk 

være langt fra repræsentativ for den faktiske værdi af egenkapitalen. Dette forhold gør sig også 

gældende for modne virksomheder, men træder mere markant i kraft hos de unge vækstselska-

ber, hvor det ikke er usædvanligt at have en negativ egenkapital. Denne store diskrepans mel-

lem bogførte værdier og markedsværdier skaber en yderligere problemstilling ved kapitaltil-

førsel til vækstselskaber. Som udgangspunkt vanskeliggør det værdiansættelsesprocessen, idet 

relativ værdiansættelse med inddragelse af multipler som kurs/indre værdi ofte vil have en lav 

forklaringskraft. Når de egenkapitalbaserede multipler besidder en lav forklaringskraft, proble-

matiseres identifikation af markedsværdierne for det pågældende vækstselskab, da sammenlig-

ningsgrundlaget selskaberne imellem svækkes.  

Vi har i de sidste tre afsnit fremlagt hyppige forbundne karakteristika for unge vækstselskaber, 

hvor vi ser begrænset tilgængelig information, uprofitable forretningsmodeller på den kort sigt, 

stor risiko for konkurs og lav forklaringsgrad i regnskabstal. Ydermere ses det for unge vækst-

selskaber, at de har et højt finansieringsbehov, men at kapitalfremskaffelsen vanskeliggøres af 

de ovennævnte karakteristika, der i sidste ende problematiserer den ofte nødvendige værdian-

sættelsesproces i forbindelse med finansieringen.  

Ovenstående er opsummeret i tabel 2, hvor vi har valgt at fremhæve karakteristika forbundet 

med de fire livsstadier som unge vækstselskaber gennemgår. Parametrene er kategoriseret ud 
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fra levetid, årlig vækst, risiko for default, tilgængelig information, profitabilitet og finansie-

ringsbehov, hvor der menes behov for ekstern kapital. De sidste femnævnte parametre kan tage 

følgende kategoriske værdier: lav, moderat og høj. Dette skyldes, at der er mulighed for at lave 

fejlslutninger på baggrund af kvantitative specifikationer, da det er vanskeligt at opstille gene-

relt gældende kvantiteter på tværs af industrier og selskaber, idet frameworket skal benyttes ud 

fra den relevante kontekst. For visse industrier vil en årlig vækst på x anses for værende høj, 

hvor den i andre kan anses for lav. Ligeledes kan et finansieringsbehov anses for højt for ét 

selskab, hvor det for andre vil være relativt lavt. Dette eksemplificeres ud fra de divergerende 

beløb rejst på tværs af selskaber i tabel 1. Det er derfor op til den enkelte analytiker at vurdere 

de udvalgte parametre individuelt for det enkelte selskab og dets kontekst.  

TABEL 2:  

KARAKTERISTIKA VED UNGE VÆKSTSELSKABERS LIVSSTADIER (EGEN TILVIRKNING) 

 Levetid Årlig 

vækst 

Risiko for 

default 

Tilgænge-

lig infor-

mation 

Profitabi-

litet 

Finansie-

ringsbe-

hov 

Birth 0-2 år Lav Høj Lav Lav Lav 

Initial  

investment 

2-5 år Moderat Høj Lav Lav Moderat 

Growth 4-8 år Høj Moderat Moderat Moderat Høj 

Profitable 

stage 

5-10 år Moderat Lav Moderat Høj Moderat 

 

For livsstadiet birth er den årlige vækst vurderet lav, idet virksomheden til stadighed befinder 

sig på idéstadie eller er i gang med at blive konceptualiseret. Den manglende omsætning med-

virker til, at virksomheden endnu ikke genererer indtjening, hvorfor risikoen for default er høj. 

Livsstadiet birth er samtidigt det stadie, hvor der må formodes at eksistere minimal tilgængelig 

information grundet den korte historik og mangel på sofistikerede kontrolsystemer. Profitabi-

liteten er som nævnt lav, og virksomheden har typisk endnu et lavt eksternt finansieringsbehov, 

da investeringer i aktiver ikke er opskaleret. Virksomheder som befinder sig i livsstadiet initial 

investment begynder at generere omsætning, men væksten er i absolutte termer endnu ikke høj. 

Der hersker her muligvis en større risiko for default end ved birth grundet en relativt større 

stigning i omkostninger end omsætning. Det eksterne finansieringsbehov øges i dette stadie til 
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moderat, idet virksomheder kan stå overfor at skulle hente fornøden kapital til at finansiere 

underskuddet og de nødvendige investeringer.  

I livsstadiet growth begynder væksten i absolutte termer at stige kraftigt, og den moderate pro-

fitabilitet gør, at risikoen for default mindskes komparativt til de tidligere livsstadier. På bag-

grund af at virksomhederne typisk har eksisteret længere i dette stadie kombineret med imple-

menteringen af sofistikerede systemer, øges det tilgængelige informationsniveau til moderat. 

Særligt for livsstadiet growth er, at finansieringsbehovet her vil være højt, da de finansierings-

runder som virksomhederne undergår ofte vil være større beløb der skal supportere en markant 

ekspansion af selskabet (se tabel 1 for eksemplificering af beløbsstørrelser under disse finan-

sieringsrunder). Livsstadiet profitable stage er kendetegnet ved, at væksten så småt begynder 

at stagnere, og at risikoen for default mindskes i takt med den højere profitabilitet. Grundet 

virksomhederne endnu ikke har samme historik som modne selskaber og til stadighed ikke skal 

opfylde de informationskrav, der er pålagt børsnoterede selskaber, vurderes det tilgængelige 

informationsniveau til at være moderat. Ligeledes er finansieringsbehovet i dette stadie mode-

rat, da kapitalrejsninger i form af børsnoteringer eller opkøb lige så vel kan være en exit mu-

lighed for tidlige investorer som det kan være for at finansiere yderligere vækst.  

Vi har på nuværende tidspunkt afklaret, hvordan det kan være fordelagtigt for både investor og 

ungt vækstselskab at gøre brug af diffusion ved kapitaltilførsel gennem flere finansieringsrun-

der, som bliver aktiveret gennem opnåelse af nye milepæle. Det vil i disse scenarier være nød-

vendigt at lave selvstændige værdiestimater af selskabets egenkapital grundet den manglende 

tilgængelige information vedrørende markedsværdien af egenkapitalen. Dette taler for at vær-

diansættelse ikke er en enkeltstående handling men en tilbagevendende øvelse, som skal sikre 

vækstselskabet den rette kapitaltilførsel til den rette kapitalomkostning med henblik på at fi-

nansiere fremtidig vækst. Ligeledes skal værdiansættelsen også tilsikre, at investor/bank bliver 

retmæssigt kompenseret givet deres risikoprofil og selskabets mængde af finansiel risiko.  

4. Værdiskabelse 

Følgende kapitel har til formål at klarlægge hvilke attributter, som har størst forklaringsevne 

for værdiskabelse i et ungt vækstselskab samt hvordan disse estimeres. De værdiskabende at-

tributter danner grundlaget for de nødvendige inputfaktorer i de respektive værdiansættelses-

modeller. Først vil vi gennemgå værdiskabelse universelt, hvorefter en analyse af estimeringen 
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af disse inputfaktorer for unge vækstselskaber udføres. Følgende kapitel skal bidrage til besva-

relse af forskningsspørgsmålet ved at klarlægge, hvordan værdiskabelse anskues og estimeres. 

Estimeringen og anskuelsen af værdiskabelse er en forudsætning for, at vi kan udføre en nuan-

ceret analyse af eksisterende værdiansættelsesmodeller og derigennem opstille et konceptuelt 

framework for værdiansættelse af unge vækstselskaber.  

Plenborg og Kinserdal (2021) fremfører, at det er nødvendigt at kende til fremtidig indkomst 

(typisk cash flows) og en diskonteringsrente for at kunne værdiansætte et aktiv. Dette stemmer 

også overens med klassisk capital asset pricing, hvor et aktivs værdi udregnes ved at tilbage-

diskontere alle fremtidige cash flows med en diskonteringsrente, som afspejler den iboende 

risiko i aktivet (Shiller, 1981):  

 
𝑃𝑡 = ∑

1

1 + 𝑟

𝑖

∗ 𝐸𝑡(𝑑𝑡+𝑖)

∞

𝑖=1

 

 

 

( 1 ) 

Hvor 𝑃𝑡 er aktivets værdi på tidspunkt 𝑡, (
1

1+𝑟
)

𝑖

 er diskonteringsfaktoren og 𝐸𝑡(𝑑𝑡+𝑖) er den 

forventede fremtidige dividende på tidspunkt 𝑡, som også kan anskues som enhver pengestrøm, 

der følger med beholdning i det givne aktiv. Ved prisfastsættelse af obligationer, som er holdt 

til udløb, er denne metode lige til, idet fremtidig indtjening og kapitalomkostning er givet på 

forhånd. Udfordringen opstår ved prisfastsættelse af andre dynamiske aktiver, hvor fremtidens 

indtjening ikke er givet på forhånd. Her er det nødvendigt at estimere fremtidig indtjeningsevne 

samt risiko i form af projekteret budget, diskonteringsrente, multipler o.l. Ovenstående formel 

illustrerer et grundlæggende forhold, der gør sig gældende for stort set alle klassiske værdian-

sættelsesmodeller, navnlig at værdiskabelsen bygger på tre fundamentale elementer for det 

analyserede objekt: indtjeningsevne, risiko og vækst (Damodaran, 2009; Damodaran, 2012; 

Plenborg & Kinserdal, 2021). Indtjeningsevnen for aktivet ses gennem de forventede dividen-

der, risikoen er indkapslet i diskonteringsfaktoren mens væksten illustreres gennem analysen 

af de forventede dividender over tid. Disse tre parametre udgør kernen i, hvordan værdien af 

et aktiv bør estimeres, hvor indtjeningsevne og vækst vil have en positiv korrelation med vær-

diestimatet, vil risikoen have en negativ korrelation.  

Med reference til tidligere afsnit, har unge vækstselskaber typisk lav eller ingen indtjening i 

deres første leveår. Det ses derfor til tider vanskeligt at anvende nuværende indtjening, i form 

af regnskab eller pengestrømme, til at beskrive den fremtidige indtjeningsevne. Damodaran 

(2009) nævner i den sammenhæng, at det for unge selskaber er relevant at inddrage attributter 
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såsom virksomhedsledelsens kompetencer, og andre ressourcer som virksomheden er i stand 

til at trække på. Vi ser det derfor hensigtsmæssigt i tillæg til de finansielle parametre at anvende 

andre relevante faktorer, herunder også af kvalitativ karakter, til at anskue værdiskabelsen for 

de unge vækstselskaber. Parametrene kan dermed blandt andet bestå af ledelseskompetencer 

og deres evne til at efterleve deres løfter, antallet af aktive brugere for netværksvirksomheder 

eller proof of concept. Disse parametre skal således søge at indkapsle værdiskabelsen af et ungt 

selskab, der til stadighed har mangelfulde finansielle resultater. Det ses derfor nødvendigt at 

anvende analyser af både kvalitativ og kvantitativ karakter for at kunne evaluere fremtidige 

indtjeningsmuligheder. Dette gør sig også gældende ved værdiansættelse af modne selskaber, 

men ses særligt relevant for unge vækstselskaber.  

4.1 Value drivers 

Følgende afsnit har til formål at klarlægge, hvordan value drivers identificeres for særskilte 

virksomheder, samt hvordan de efterfølgende estimeres. Det er relativt simpelt at udfylde et 

proforma regnskab eller anvende multipler fra peers under relativ værdiansættelse. Det res-

sourcekrævende og udfordrende ligger i det nødvendige bagvedliggende analysearbejde, som 

skal tilsikre, at modellerne indeholder al relevant information om virksomheden og derved kan 

komme med bedst mulige skøn over virksomhedens fremtidige indtjeningsevne, vækst og ri-

siko.  

4.1.1 Identifikation af value drivers 

Vi har belyst, hvordan et aktivs værdi kan beskrives gennem indtjeningsevne, risiko og vækst-

muligheder, hvor indtjeningsevnen og væksten tilsammen udgør den samlede indtjening. Ple-

nborg og Kinserdal (2021) fremhæver vigtigheden af at analytikeren har fokus på den analyse-

rede virksomheds finansielle nøgletal, der har en signifikant indflydelse på virksomhedens 

værdi. Det er vigtigt at pointere, at virksomheder kan besidde forskellige koststrukturer, samt 

nogle virksomheder har en tungere aktivbase end andre, hvorfor de signifikante finansielle 

nøgletal kan være divergerende fra virksomhed til virksomhed. Det er derfor nødvendigt at lave 

en selvstændig casespecifik vurdering ved værdiansættelse af virksomheder.  

Der findes flere værktøjer til at fremhæve finansielle value drivers, hvor Plenborg og Kinserdal 

(2021) fremhæver tornado charts. Tornado charts er i bund og grund en følsomhedsanalyse, 

hvor man tester for påvirkningen af en virksomhedsværdi ved ændring af 1% af udvalgte fi-

nansielle nøgletal. Formålet er her at udpensle de mest udslagsgivne ændringer, og gennem 

virksomhedens forretningsmodel få en forståelse for, hvilke finansielle nøgletal, som har en 
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indflydelse på indtjeningsevnen samt hvor følsom virksomheden er over for ændringer i vækst-

raten. De fundne signifikante nøgletal skal anvendes af analytikeren som rettesnor til vedkom-

mendes fokus, da disse burde vægtes tungest. Det er altså afgørende for modellens output, at 

analytikeren kan estimere et så korrekt estimat af disse nøgletal som muligt, idet modellen vil 

være ekstra følsom over for ændringer i disse.  

Ved en analyse af finansielle value drivers for unge vækstselskaber, er det vigtigt at have for 

øje, at de historiske nøgletal har en lav forklaringsevne med reference til tidligere afsnit. Ana-

lytikeren er derfor nødsaget til at anvende budgetterede tal for at kunne identificere de relevante 

finansielle drivers for selskabets fremtidige forretningsmodel. Koststrukturen i forretningsmo-

dellen er essentiel for at forstå de finansielle nøgletals betydning for indtjeningen. Unge vækst-

selskaber, som besidder en høj grad af faste omkostninger, er mere følsom over for store ud-

sving i omsætningen, hvor selskaber med høj grad af variable omkostninger er mere følsomme 

over for udsving i dækningsgraden. Analytikeren kan derfor opleve, at forskellige koststruktu-

rer leder til forskellige fokusområder af verificering af modellernes inputvariabler, hvor f.eks. 

faste omkostninger leder til et øget fokus på vækstraten. Identifikationen af value drivers skal 

dermed tilsikre at modellen opnår en vis grad af validitet ved at indkapsle den relevante infor-

mation vedrørende faktorer, som skaber selskabets indtjeningsevne, vækst og risiko, og hermed 

tilsikre korrekte inputfaktorer.   

4.1.2 Estimering af finansielle value drivers 

Strategiske analyser inddrages til at opnå en forståelse af det analyserede selskabs fremtidige 

udsigter. Strategiske analyser skal hermed underbygge estimeringen af de identificerede value 

drivers samt oplyse analytikeren om det dynamiske miljø selskabet befinder sig i. Virksomhe-

dens konkurrencemæssige situation, makroøkonomiske faktorer, interne værdiskabelsespoten-

tialer og industrispecifikke risici er alle indikatorer som typisk vil blive gjort til genstand for 

analyse i de klassiske strategiske modeller. Nærværende afsnit har til formål at belyse udvalgte 

strategiske modellers omdrejningspunkt samt hvordan disse kan tages i brug ved estimering af 

value drivers særligt for unge vækstselskaber. De strategiske modeller skal derved bistå med 

fastlæggelsen af selskabets indtjeningsevne, vækstpotentialer samt usikkerheden ved de frem-

lagte estimater, som kan oversættes til den analyserede virksomheds risiko.  

Det kan være fordelagtigt for analytikeren først at vurdere, hvorvidt virksomheden befinder sig 

i et statisk miljø og samtidig anskue kompleksiteten af det overleverede produkt til kunden. 

Såfremt virksomheden befinder sig et statisk miljø, og der forekommer lav kompleksitet i det 
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gode virksomheden producerer, vil det være muligt at finde en høj forklaringsgrad i historisk 

data, hvorfor budgetteringsprocessen kan bygges herpå (Plenborg & Kinserdal, 2021). Såfremt 

det modsatte gør sig gældende, hvilket hyppigt er tilfældet for unge vækstselskaber, er analy-

tikeren nødsaget til at få en forståelse for de underliggende faktorer, som driver markedet og 

påvirker innovationen af produkter indenfor den pågældende industri. Analytikeren kan her-

med ikke betro sig på historisk data, da det konkurrencemæssige landskab hele tiden er i for-

andring (Plenborg & Kinserdal, 2021). Ved at vurdere markedets stabilitet og det producerede 

godes kompleksitet formår analytikeren at definere scopet for den strategiske analyse.  

4.1.2.1 Strategiske analysemodeller 

Til estimering af de value drivers der går forud for modelleringen ved brug af størstedelen de 

værdiansættelsesmodeller vi præsenterer senere, er strategiske analysemodeller ofte blevet fo-

reslået som brugbare (Plenborg & Kinserdal, 2021). Følgende afsnit har derfor til formål at 

bringe analytikeren teoretiske frameworks, der kan bistå estimeringen af value drivers og til-

sikre, at analytikeren overvejer nogle af de eksterne og interne økonomiske faktorer, der kan 

påvirke det analyserede selskabs fremtidsudsigter. Formålet er at give et kort og præcist over-

blik over, hvilke modeller analytikeren kan tage i brug, uden at lave en dybdegående gennem-

gang af alle modeller. Her refereres til Johnson et al. (2017) og El Hanchi og Kerzazi (2020) 

for yderligere specifikation af de præsenterede strategiske analysemodeller.  

Ved en strategisk analyse af en given virksomhed, er det intuitivt at lade analysens udgangs-

punkt fastlægges ud fra de eksterne makro-faktorer. Derved bliver analysens tilgang at begynde 

med de overordnede makroøkonomiske faktorer for efterfølgende at indsnævre det analytiske 

fokus til interne virksomhedsspecifikke muligheder og begrænsninger. PESTEL-modellen sø-

ger at indkapsle mange af de eksterne makroøkonomiske faktorer, der kan have indflydelse på 

virksomheden. Modellen fokuserer overordnet på seks forhold: Political, Economics, Social, 

Technology, Ecological og Legal (Johnson et al., 2017). For de unge vækstselskaber i de tidlige 

faser birth og initial investment, vil PESTEL-modellen med høj sandsynlighed ikke være det 

udslagsgivne argument for virksomhedens fremtidsudsigter. Selskaberne i de stadier har til sta-

dighed en størrelse der gør, at den største risikofaktor for de selskaber ofte vil være de interne 

forretningsmæssige forhold såsom ledelsesmæssige kompetencer, en god forretningsplan og 

evnen til at eksekvere. Det er dog vigtigt at pointere, at de unge vækstselskaber i de tidlige 

stadier birth og initial investment stadig kan være eksponeret overfor juridiske, politiske og 

makroøkonomiske risici såfremt det begrænser virksomhedens evne til at drive den ønskede 

forretningsmodel.  
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Til analyse af konkurrenceintensiteten i den pågældende industri kan Porters (1980) 

framework, Porter’s five forces, tages i brug. En industrianalyse skal hjælpe analytikeren med 

at determinere, hvor stort et potentiale det unge vækstselskab har. Gennem en udlægning af 

konkurrenceintensiteten er det muligt at klarlægge, hvor sandsynligt det er for det unge selskab 

at indtræde på markedet og erobre markedsandele. Gennem de analytiske elementer threat of 

entry, threat of substitutes, power of supplier & buyers og competitive rivalry er det muligt at 

belyse den konkurrencemæssige situation i det specifikke marked. Såfremt der hersker høj kon-

kurrenceintensitet, vil det unge vækstselskab være udfordret i at kunne realisere mål om høje 

markedsandele, hvor høje profitmarginer også vil blive udfordret. Porter’s five forces kan her-

med bidrage til at analytikeren præsterer realistiske værdiestimater når det gælder projekteret 

omsætning samt profitmarginer (Johnson et al., 2017).  

Efter de eksterne faktorer er analyseret er det nødvendigt for analytikeren at påtage sig et internt 

blik for at få en indikation af, om det vil være muligt for det unge vækstselskab at realisere dets 

potentiale gennem eksekvering af forretningsplanen. Den interne analyse har dermed til formål 

at klarlægge, om selskabet har de fornødne kompetencer, ressourcer og eksekveringsplan til at 

understøtte den projekterede omsætning. Den interne analyse har yderligere det formål at klar-

gøre selskabets koststruktur, som skal anvendes til at estimere selskabets indtjeningsevne. Der 

findes adskillige modeller til analyse af virksomhedens interne forhold, hvor vi til tage ud-

gangspunkt i El Hanchi og Kerzazis (2020) framework (se bilag 2) designet til at analysere 

unge vækstselskabers dynamiske kapaciteter og dertilhørende vækstmuligheder. Frameworket 

er valgt, da dette er designet specifikt til unge vækstselskaber, som denne afhandling er centre-

ret omkring. Ydermere ses frameworket relevant, da unge vækstselskabers vækst typisk er as-

socieret med innovative produkter og forretningsmodeller.  

El Hanchi og Kerzazis (2020) framework består af tre dimensioner: innovativ kapacitet, støt-

tende kapacitet og ledelsesmæssig kapacitet. Den innovative kapacitet vedrører selskabets evne 

til at identificere, eksekvere og transformere innovative muligheder indenfor teknologi, pro-

dukt, processer og forretningsmodel. Støttende kapacitet vedrører de organisatoriske kapacite-

ter, som skal understøtte den innovative kapacitet, hvor ledelsesmæssig kapacitet vedrører le-

delsens evner til at eksekvere mulighederne, indhente den fornødne kapital samt forvalte de 

organisatoriske ressourcer.  

De tre dimensioner indeholdende virksomhedens kapaciteter analyseres ud fra tre parametre: 

fornemmelse, eksekvering og transformering. Analysen skal derfor klarlægge virksomhedens 
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fornemmelse for en innovativ idé, et godt produkt, et hul i markedet eller en oplagt mulighed 

for at hente finansiering. Ét er at virksomheden har evnen til at identificere mulighederne, noget 

andet er at eksekvere på dem. Det er her hvor parameteret eksekvering finder sin relevans. Her 

skal analytikeren tage stilling til, i hvor høj grad virksomheden er i stand til at eksekvere på de 

indledende muligheder virksomheden har identificeret på tværs af virksomhedens kapaciteter. 

Analytikeren skal dermed stille spørgsmålet: Er virksomheden i stand til at eksekvere på tek-

nologiske muligheder under innovativ kapacitet, kapitalisere på et hul i markedet under støt-

tende kapacitet eller hente den fornødne finansiering under ledelsesmæssig kapacitet? Parame-

teret transformering vedrører virksomhedens evne til at adaptere, transformere og skalere ek-

sekveringen af den innovative fornemmelse gennem de organisatoriske og ledelsesmæssige res-

sourcer. Det er særligt under transformering at virksomhedens store vækstpotentiale identifi-

ceres.  

Vi ser relevansen for at anvende El Hanchi og Karzazis (2020) framework, da der er en direkte 

sammenhæng med frameworkets fokuspunkter, og den kontekst som unge vækstselskaber be-

finder sig i på tværs af livsstadierne. For unge vækstselskaber på livsstadiet birth vil parame-

teret fornemmelse for teknologiske muligheder, identificering af muligheder i markedet eller 

evnen til at tiltrække investorer være særligt relevant, da selskaberne på dette stadie til stadig-

hed er på idéstadiet og konceptualiseres. Når det unge vækstselskab bevæger sig over på livs-

stadiet initial investment, vil det i højere grad være eksekverings-parameteret, der skal have 

analytikerens fokus. Her vil selskabets evne til at kapitalisere på deres gode idéer være centralt, 

da selskabet står overfor at skulle initiere investeringer i aktivbasen med henblik på at mar-

kedsføre deres produkt/service. For livsstadiet growth bør analytikeren give transformerings-

parameteret særligt fokus, idet det unge vækstselskab i dette livsstadie skal illustrere deres evne 

til at transformere innovation med henblik på at forløse vækstpotentialet.  

El Hanchi og Kerzazis (2020) framework kan i den interne analyse komplementeres med mere 

generiske interne analysemodeller, som blandt andet Porters værdikæde, Ansoffs vækstma-

trice, BCG-matricen, PLC-kurven og VRIO. For en yderlige dybdegående gennemgang af de 

velkendte generiske modeller refereres der til Johnson et al. (2017). 

Til opsummering af de ovenstående strategiske modeller er SWOT-frameworket ofte et be-

hjælpeligt og intuitivt værktøj. SWOT-modellen søger i al sin enkelthed at opsummere 

strengths, weaknesses, opportunities og threats i det forretningsmæssige miljø. SWOT-model-

lens primære fokusområde bliver dermed opsamling på tidligere analyser snarere end at være 
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et framework, hvor analytiske pointer identificeres. Modellen skal derfor tages i brug som et 

konsolideringsværktøj, der let og overskueligt giver an alytikeren mulighed for at samle ana-

lytiske pointer (Johnson et al., 2017).  

4.2 Kapitalomkostning 

Kapitalomkostningen skal som udgangspunkt afspejle den omkostning som virksomheder har 

i forbindelse med kapitalfremskaffelsen, som afspejler den iboende risiko. Finansieringen af 

virksomheden består som bekendt af henholdsvis gæld og egenkapital, hvorved disse to kom-

ponenter kan have ganske forskellige afkastkrav. Ved optagelse af gæld er kapitalomkostnin-

gen ganske naturligt den rente som virksomheden betaler for at have fået stillet kapitalen til 

rådighed af banken eller et lignende pengeinstitut. Her kan virksomhedernes kreditvurdering 

spille en behjælpelig rolle, når de faktiske renter virksomheder betaler ikke er direkte obser-

verbare for eksterne analytikere. Damodaran (2012) fremlægger blandt andre et framework for, 

hvordan kreditvurderingerne kan konverteres til afkastkrav til gælden ved at tillægge den risi-

kofri rente en risikopræmie relativt til kreditvurderingen. Såfremt der ikke foreligger en kredit-

vurdering af det pågældende unge vækstselskab (som antages ofte at være tilfældet), må dialog 

med ledelsen bidrage til, at analytikeren kan estimere en kapitalomkostning på gælden. De 

nuværende renteomkostninger vil ikke nødvendigvis være repræsentative for virksomhedens 

kapitalomkostning for gælden, idet de afspejler kreditrisikoen på udstedelsestidspunktet (Pettit, 

2005). Unge vækstselskabers hurtigt omskiftelige risikoprofil samt udsving i kreditmarkederne 

gør, at omstændighederne kan se ganske anderledes ud ved analysetidspunkt i forhold til tids-

punktet hvor gælden blev udstedt. Vi ser det hensigtsmæssigt at estimere kapitalkravet til gæld 

ud fra følgende taksonomi: 

1) Dialog med ledelsen 

2) Udførelse af egen kreditvurdering 

3) Anvende finansielle omkostninger over rentebærende gæld 

Dialog med ledelsen anses for værende den optimale metodiske tilgang, idet ledelsen forventes 

at have en kontinuerlig dialog med kreditinstitutter og deraf kender til deres løbende gældsom-

kostning. Såfremt det ikke er muligt at få ledelse i dialog, anser vi egen kreditvurdering som 

bedste alternativ, idet der tages højde for den tidsmæssige effekt af omskiftelig finansiel risi-

koprofil samt være konsistent med kreditinstitutternes metodiske fremgangsmåde. Hvis de 

nødvendige nøgletal til egen kreditvurdering ikke forefindes, anses forholdet mellem finan-

sielle omkostninger og rentebærende gæld som værende en mulig løsning i mangel på bedre.  
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Når virksomheden udsteder egenkapital, har investor ligeledes et afkastkrav til sin investering 

som virksomheden som minimum skal forsøge at leve op til. Investor antages at være risiko-

avers, hvorfor afkastkravet afspejler investorens offeromkostning ved at sammenligne tilgæn-

gelige investeringsmuligheder. Ved estimering af afkastkravet til egenkapitalen anvendes den 

klassiske finansielle model CAPM ofte. Modellen er en lineær funktion, der i sin beskedenhed 

argumenterer for, at det forventede afkast til en egenkapitalsinvestering er en funktion af det 

risikofri afkast investor kan opnå, risikopræmien i markedet, og en variabel 𝛽, der indkapsler 

det enkelte aktivs samvariation med markedet. Pointen er dermed også, at investor udelukkende 

bliver kompenseret for den systematiske risiko vedkommende påtager sig. I et perfekt og lige-

vægtigt kapitalmarked har investor mulighed for at afdiversificere den virksomhedsspecifikke 

(usystematiske) risiko, hvorfor investor ikke bliver kompenseret for denne. Treynor (1961), 

Sharpe (1964), Lintner (1965) og Mossins (1966) arbejde bliver konsolideret i den føromtalte 

CAPM-model, der har nedenstående matematiske form:  

 
𝐸[𝑅𝑖] = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸[𝑅𝑚] − 𝑟𝑓),        ℎ𝑣𝑜𝑟    𝛽𝑖 =

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
 

( 2 ) 

 

Ovenstående CAPM-relation tilbyder dermed en bekvemmelig måde, hvorpå analytikeren er i 

stand til at vurdere afkastkravet til egenkapitalen i det pågældende aktiv. En 𝛽 > 1 vil således 

være udtryk for, at aktivet er mere følsomt overfor konjunkturudsving end det resterende mar-

ked, mens en 𝛽 < 1 vil være udtryk for det modsatte. 𝛽-værdien for et givet aktiv vil derfor 

typisk være påvirket af aktivets industri, størrelse og kapitalbindinger.  

Den åbenlyse udfordring der opstår ved anvendelse af CAPM-modellen på unge vækstselska-

ber er dog, at virksomhederne ikke er noterede på åbne børser, og estimeringen af 𝛽-værdien 

derfor ikke kan udføres gennem regressionsanalyse (som vil være den typiske metodik). Et 

andet alternativ analytikeren kan ty til når man står overfor et unoteret selskab, vil være at man 

identificerer et sammenligneligt børsnoteret selskab og anvender det selskabs 𝛽-værdi under 

den antagelse at den systematiske risiko vil være tilpas ensartet. For de unge vækstselskaber 

opstår dog den yderligere udfordring, at det kan være vanskeligt, hvis ikke umuligt, at finde et 

fuldstændigt identisk selskab, der både er sammenligneligt i forhold til finansielle nøgletal, 

industri og som samtidigt er noteret på børsen.    

En yderligere udfordring for estimering af egenkapitalens afkastkrav for unge vækstselskaber 

er egenkapitalens form. For simpelhedens skyld påtager vi Kerins et al.s (2004) antagelser om, 

at egenkapitalshaverne for unge vækstselskaber kan kategoriseres i to grupper: entreprenør og 



 

32 

 

investor. Investor antages her at være velhavende private business angels eller kapitalfonde, 

som er vel diversificerede institutioner, der optimerer deres portefølje således, at den usyste-

matiske risiko ved den enkelte investering ikke påvirker deres porteføljes afkast. Det vil derfor 

være muligt at anvende CAPM til at estimere investors afkastkrav.  

Entreprenøren antages at holde en portefølje med to aktiver: vækstselskabet og markedsindek-

set. Entreprenørens offeromkostning bliver her markedets afkast til en given risiko. Udfordrin-

gen for entreprenøren er her, at der ikke er den samme mulighed for afdiversificering, eftersom 

entreprenøren er nødsaget til at investere en signifikant mængde af sin humane og finansielle 

kapital til det unge vækstselskab. Hermed er entreprenøren nødsaget til at påtage sig den fulde 

risiko, herunder både systematisk og usystematisk, hvorfor entreprenøren vil stille et højere 

afkastkrav end investoren, idet vedkommende påtager sig mere risiko og alternativt ville have 

mulighed for at kunne opnå samme afkast til lavere risiko ved kun at påtage sig den systema-

tiske risiko i markedet (Kerins et al, 2004; Damodaran, 2009). Entreprenørens afkastkrav kan 

derfor ikke estimeres gennem CAPM, da man ikke bliver kompenseret for at påtage sig den 

usystematiske risiko, idet denne bliver mitigeret gennem kovariansen i estimeringen af 𝛽. Med 

udgangspunkt i Capital Market Line (CML) fremstiller Kerins et al. (2004) følgende formel til 

at udlede af entreprenørens afkastkrav.  

 𝐸[𝑅𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛ø𝑟] = 𝑟𝑓 +
𝜎𝑉æ𝑘𝑠𝑡𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏

𝜎𝑚
∗ (𝐸[𝑅𝑚] − 𝑟𝑓) ( 3 ) 

 

Det kan hermed konkluderes, at egenkapitalens afkastkrav for det unge vækstselskab afhænger 

af egenkapitalhavernes karakter, hvorfor det ikke er muligt at estimere kapitalomkostningen på 

traditionel vis. Analytikeren er nødsaget til at få en forståelse for egenkapitalens struktur i form 

af det relative forhold af anparter mellem entreprenør og investor. Herefter vil det være muligt 

at beregne særskilte afkastkrav, hvor analytikeren endeligt vil kunne lave et vægtet gennemsnit. 

Dette medfører også, at et ungt vækstselskab naturligt vil opnå en højere NPV og dermed vær-

diestimat ved høj grad af investor finansiering frem for entreprenør, idet det er muligt at mind-

ske risikoen gennem afdiversificering.  

Afkastkravet til gælden kan således estimeres enten gennem dialog med ledelsen, egen kredit-

vurdering eller ved at approksimere de finansielle omkostninger over rentebærende gæld. Af-

kastkravet til egenkapitalen kan søges estimeret gennem formel (3) for den udiversificerede 

andel entreprenøren holder, og alternativt CAPM for den veldivercificerede andel investorerne 

holder.  
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4.2.1 WACC 

Selskabets kapitalomkostning regnes som et vægtet gennemsnit af afkastkravet til selskabets 

kapitalformer. Dette kendes fra klassisk finansiel teori som WACC (Plenborg & Kinserdal, 

2021): 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐸 ∗

𝐸

𝐸𝑉
+ 𝑟𝐷 ∗ (1 − 𝑡) ∗

𝐷

𝐸𝑉
 

( 4 ) 

 

Da formel (4) bygger på markedsværdier opstår udfordringen for de private selskaber endnu 

engang. Der opstår en cirkurlær problemstilling, hvor beregningen af markedsværdien af egen-

kapitalen afhænger af WACC’en, som så også afhænger af markedsværdien af egenkapitalen. 

Da de unge vækstselskaber er unoterede, vil analytikeren ikke kunne anvende børsmarkedet til 

at identificere markedsværdier. For at imødekomme denne problemstilling kan analytikeren 

anvende en target-kapitalstruktur ved beregningen af WACC for afslutningsvist at kunne esti-

mere markedsværdien af egenkapitalen. Selvom den ovenstående klassiske formel for udreg-

ning af virksomhedens samlede kapitalomkostninger udelukkende indeholder traditionel gæld 

og egenkapital, bliver beregningen ikke begrænset af alternative finansieringsformer. Ved fi-

nansiering gennem konvertibel gæld eller præferenceaktier kan disse finansieringsformer in-

kluderes i WACC-beregningen med dertilhørende vægte og afkastkrav.  

De alternative finansieringsformer bibringer dog en lidt højere kompleksitet til WACC-bereg-

ningen. Præferenceaktierne kan ses som værende en hybrid finansieringsform, idet de deler 

karakteristika med både gæld og egenkapital. Præferenceaktierne er mindre risikofyldte end de 

ordinære aktier, da de står til at få opfyldt deres fordringer på selskabet ved en eventuel likvi-

dation før de ordinære aktier. Præferenceaktierne er dog mere risikobehæftede end gælden, da 

gælden er mere senior relativt til præferenceaktierne. Intuitivt bør afkastkravet til præference-

aktierne dermed være lavere end afkastkravet for ordinære aktier men højere end afkastkravet 

til gælden. For hvad angår estimeringen af afkastkravet til præferenceaktierne, bringer Damod-

aran (2012) et følgende løsningsforslag under antagelse om, at præferenceaktierne kan ses som 

værende evitgløbende:  

 
𝑟𝑃𝐴 =

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟.  𝑝𝑟æ𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

𝑃𝑟æ𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠
 

( 5 ) 

 

Udstedelse af konvertibel gæld ses, ligesom præferenceaktier, som en hybrid finansierings-

form. Udfordringen med konvertibel gæld opstår i klassificeringen af kapitalen før konverte-

ringsdatoen samt usikkerheden relateret til investors mulighed for at konvertere. Goldman 

Sachs (1994) introducerede den første anvendelige model til værdiansættelse af konvertible 
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gældsbreve og dermed estimeringen af kapitalkravet hertil. Modellen indeholder simple bino-

mialtræer over det underliggende aktivs aktiepris. Hensigten med modellen er ved hvert led at 

udlede sandsynligheden for konvertering. Såfremt den pålydende værdi af gælden overstiger 

markedsværdien af den mulige konverterbare egenkapital i et givet led sættes sandsynligheden 

for konverteringen til 0. Modsætningsvis sættes sandsynligheden til 1, hvis investor kan opnå 

større værdi ved en konvertering til egenkapital. I denne binomiale model klassificeres det 

konvertible gældsbrev enten som gæld eller egenkapital, hvor dertilhørende kapitalkrav udle-

des gennem forholdsvis pålydende kreditrisiko på gældsbrevet eller CAPM (Goldman Sachs, 

1994). Det konvertible gældsbrevs markedsværdi i periode 𝑡0 estimeres ved tilbagediskonte-

ring af hvert led og vægtes med en sandsynlighed 𝑝.  

Modellen har siden hen fået kritik, idet den ikke inkorporerer den sande natur af konvertibel 

gæld. Kritikken lyder på, at der i praksis forekommer stor usikkerhed ved, om konverteringen 

kommer til at finde sted, hvorfor nyere litteratur argumenterer for, at gældsbrevet skal deduce-

res til to komponenter: Gæld som er underlagt kreditrisiko og en call-option på egenkapitalen 

(Xiao, 2013).  Ved at estimere nutidsværdien og kapitalkravet til både call-optionen og gælds-

delen af den konvertible gæld, er det muligt at estimere et vægtet afkastkrav.  

Metodisk kan estimeringen tage sit udspring i at fastlægge værdien af gældsdelen og options-

delen separat snarere end at forsøge at estimere kapitalomkostningen for den samlede konver-

tible gæld. Når markedsværdien af gælden og markedsværdien af optionsdelen er estimeret, 

allokeres de til henholdsvis gæld og egenkapital i WACC-beregningen. Estimeringen af hen-

holdsvis gæld og optionsværdi afhænger dog af, at den samlede værdi for den konvertible gæld 

kan opgøres, da optionsværdien beregnes residualt af henholdsvis den samlede konvertible 

gældsværdi og den værdi, der kan allokeres til gælden (Damodaran, 2012). Således gælder 

nedenstående matematiske form: 

 

𝑀𝑉𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑔æ𝑙𝑑 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝐷)𝑡

𝑇

𝑡=0

+ 𝑀𝑉𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

( 6 ) 

 

Gældsdelen beregnes fuldstændigt analogt til, hvordan nutidsværdi af en gældsrække normalt 

ville estimeres. De fremtidige pengestrømme forbundet med gælden tilbagediskonteres med 

virksomhedens kapitalomkostning til gæld, hvorefter denne fratrækkes fra markedsværdien af 

den samlede konvertible gæld. Dette lader sig eksemplificere i, at hvis den samlede markeds-

værdi af den konvertible gæld er 150 mio. DKK og gældsdelen kan estimeres til 110 mio. DKK, 

da vil markedsværdien af optionen være 40 mio. DKK. I dette eksempel vil gældsdelen på 110 
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mio. DKK indgå i vægtningen af gælden til WACC-beregningen, hvorimod markedsværdien 

af optionen på 40 mio. DKK vil indgå i investors egenkapitalandel.   

Ved inddragelse af alternative finansieringsformer vil den samlede WACC-beregning dermed 

tage følgende form:  

 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐸 ∗

𝐸𝐸

𝐸𝑉
+ 𝑟𝐼 ∗

𝐸𝐼

𝐸𝑉
+ 𝑟𝐷 ∗ (1 − 𝑡) ∗

𝐷

𝐸𝑉
+ 𝑟𝑃𝐴 ∗

𝑃𝐴

𝐸𝑉
 

( 7 ) 

 

Hvor 𝑟𝐸 er entreprenørens afkastkrav til egenkapitalen, 
𝐸𝐸

𝐸𝑉
 er entreprenørens egenkapitalsan-

del, 𝑟𝐼 er investors krav til egenkapitalen, 
𝐸𝐼

𝐸𝑉
 er investors egenkapitalsandel, 𝑟𝐷 er afkastkravet 

til gælden, 
𝐷

𝐸𝑉
 er gældsandelen, 𝑟𝑃𝐴 er afkastkravet til præferenceaktierne og 

𝑃𝐴

𝐸𝑉
 er andelen af 

præferenceaktier. I tillæg hertil, er der eventuelt indregnet henholdsvis en gældsdel i 
𝐷

𝐸𝑉
 og en 

optionsdel i 
𝐸𝐼

𝐸𝑉
, såfremt virksomheden anvender konvertibel gældsfinansiering.  

5. Værdiansættelsesmodeller 

Efter inputfaktorerne i form af value drivers og kapitalomkostning er identificeret og estimeret, 

er det nødvendigt at modellere disse for at komme frem til et værdiestimat for det unge vækst-

selskab. Vi vil i det følgende kapitel introducere klassiske værdiansættelsesmodeller samt mo-

deller som er særligt henvendt til unge vækstselskaber i praksis. Formålet er her at gennemgå 

modellernes underliggende antagelser, styrker og svagheder samt deres nødvendige inputfak-

torer. Analysen af værdiansættelsesmodeller vil bestå af tre dimensioner. Først vil den gode 

models kriterier blive fremlagt, som har til formål at danne grundlaget for den individuelle 

evaluering af de respektive modeller. Derefter vil de respektive modellers teoretiske fundament 

og anvendelse på unge vækstselskaber analyseres. Afslutningsvis vil vi diskutere anvendelig-

heden af de forskellige modeller ift. selskabets informationsniveau, livsstadie og fremtidige 

usikkerhed. Dette kapitel skal bidrage til besvarelse af forskningsspørgsmålet gennem en struk-

tureret analyse og evaluering af de respektive værdiansættelsesmodellers anvendelighed på 

unge vækstselskaber på tværs af livsstadier. Kapitlet skal dermed identificere implikationerne 

ved brug af de respektive værdiansættelsesmodeller, som inddrages i reflektionsprocessen ved 

opstilling af det konceptuelle framework.   

5.1 Hvad skaber en god model? 

Sideløbende med en teoretisk analyse af udvalgte værdiansættelsesmodeller vil de enkelte mo-

deller blive kontekstualiseret til vores problemfelt. Alle modellerne vil tilmed blive vurderet 

på baggrund af parametre, der skal søge at indkapsle, hvad der udgør en god model. Disse 
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parametre stilles op med omtanke på de mange roller værdiansættelsen kan spille i forskellige 

sammenhænge. I nogle sammenhænge kan præcision og kompleks modellering have relevans, 

hvor det i andre sammenhænge kan være vigtigt, at værdiansættelsen kan oversættes til folk 

som ikke er finansieringseksperter.  

Med inspiration i en teoretisk referenceramme af Plenborg og Kinserdal (2021) og Damodaran 

(2012) stiller vi følgende parametre op til vurdering af værdiansættelsesmodellens styrker og 

svagheder: 

1) Indkapsler værdiskabelsen 

2) Middelrette værdier/præcision  

3) Brugervenlighed 

4) Kommunikationsværktøj 

5) Tilgængelighed af nødvendige inputfaktorer 

Nærmest selvsagt, er det nødvendigt for en værdiansættelsesmodel at kunne indkapsle værdi-

skabelsen af det analyserede objekt. Med reference til kapitel 4 mener vi her, at modellen skal 

kunne håndtere al relevant information vedrørende value drivers, som i sidste ende skal kunne 

belyse selskabets indtjeningsevne, vækst og dertilhørende risiko.  

Når værdiansættelsesmodellen kan producere middelrette værdiestimater, har det den åbenlyse 

fordel, at værdiestimatets reliabilitet øges når det gøres uafhængigt af, hvilken model analyti-

keren har taget i brug. At modellen kan producere middelrette værdiestimater, er dog ikke det 

samme som at værdiestimatet nødvendigvis er undtaget subjektivitet. De middelrette værdi-

estimater skal med samme skøn og projektioner om fremtiden give samme værdi, men det er 

dermed ikke ensbetydende med, at de tillagte skøn og projektioner om fremtiden er objektive. 

Da ingen analytikere har perfekt fremsyn vil en given værdiansættelse altid være en øvelse 

forbundet med subjektivitet. Dog skal kriteriet om at modellen er i stand til at præstere middel-

rette værdiestimater have til formål at tilsikre reliabilitet i modellernes produktion af værdiesti-

mater, som skal mindske fejlled og derved skabe større tillid til modellens output. 

Brugervenligheden i værdiansættelsesmodellerne inddrages, idet værdiansættelsens komplek-

sitet ultimativt vil påvirke, hvor anvendelig modellen er. Modellen skal optimalt set ikke være 

meget ressource- og tidskrævende, da en værdiansættelse er et øjebliksbillede af virksomhe-

dens værdi på et givent tidspunkt med givne forventninger om fremtiden. Værdiestimatet kan 

dermed ændres på daglig basis, såfremt ny information omkring virksomhedens ordrebøger, 
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produktportefølje eller andre fremtidsudsigter ændres signifikant. Dette sætter en naturlig be-

grænsning på, hvor tidskrævende en værdiansættelse bør være, grundet det hurtigt omskiftelige 

miljø for unge vækstselskaber. Generelt set bør en brugervenlig værdiansættelsesmodel være 

at foretrække, såfremt inputfaktorerne og realismen i modellen ikke negligeres.   

Idet vi arbejder indenfor værdiansættelse af unge vækstselskaber, hvor flere af aktørerne nød-

vendigvis ikke har en finansiel baggrund eller erfaring, er det nødvendigt for modellens anven-

delighed i praksis, at denne kan bruges som kommunikationsværktøj. Hvis modellen ikke kan 

videreformidle værdiestimatet og de antagelser, som ligger til grund for dette, på en forståelig 

måde for modtageren, så mister modellen sin værdi.  

Uagtet hvilken model analytikeren tager i brug ved værdiansættelse af unge vækstselskaber, så 

fordrer modellen analytikeren til at fodre denne med inputfaktorer for at kunne producere et 

værdiestimat. Grundet modellernes tekniske divergens kræves der også forskellige inputfakto-

rer, hvor nogle er mere tilgængelige end andre. Det er åbenlyst en nødvendighed for analytike-

ren at kunne tilegne sig disse faktorer enten gennem en reference eller ved egen tilvirkning for 

at kunne producere et resultat. Men det er lige så vigtigt, at modtageren også har mulighed for 

at kunne tilegne sig disse faktorer for at kunne verificere modellen. Let tilgængelige inputfak-

torer tilfører hermed en vis grad af reliabilitet til værdiestimatet.  

De fem kriterier for hvad der skaber en god model anses alle for vigtige, men det er relevant at 

pointere, at vægtningen mellem dem ikke nødvendigvis er lige. Alt efter hvad formålet er med 

værdiansættelsen, kan vægtningen af kriterierne ændres. Såfremt værdiansættelsen skal anven-

des som medie mellem køber og sælger, er det vigtigt at modellen kan indkapsle den sande 

værdiskabelse samtidig med at værktøjet besidder stærke kommunikative elementer. Alt efter 

analytikerens finansielle kompetenceniveau vil brugervenlighedskriteriet også variere. Det er 

relativt mindre vigtigt for den erfarne værdiansætter med en brugervenlig model ift. den uer-

farne. Eftersom vores framework både henvender sig til finansielt erfarne investorer og teore-

tikere samt den finansielt uerfarne entreprenør, ser vi det nødvendigt at have dette aspekt med. 

Indkapsling af den sande værdi og præstation af middelrette værdier anses for de vigtigste kri-

terier, idet disse skal tilsikre modellernes validitet og reliabilitet.  

Vi erkender også, at der forekommer forskellige behov på tværs af livsstadierne, hvorfor vægt-

ningen af kriterierne ikke er universelle hen over livscyklussen. Det er op til den enkelte ana-

lytiker at vurdere, hvilke kriterier der vægtes højest givet det unge vækstselskabs livsstadie og 
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den kontekst selskabet værdiansættes i. I de kommende afsnit vil værdiansættelsesmodellerne 

bliver vurderet på baggrund af ovenstående fem kriterier.  

5.2 Kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller 

Afsnittet vil være centreret omkring to kapitalværdibaserede modeller, henholdsvis DCF og 

EVA, med henblik på at illustrere implikationerne ved brug af forholdsvis pengestrømsbase-

rede og regnskabsbaserede inputfaktorer. 

5.2.1 DCF & EVA 

Der findes flere forskellige kapitalværdibaserede metoder til værdiansættelse af aktiver. Fælles 

for disse metoder er, at de alle har deres ophav i DDM-modellen og teoretisk producerer samme 

værdiestimat, såfremt de grundlæggende antagelser ikke overtrædes (Plenborg & Kinserdal, 

2021; se tabel 3). Vi vil i følgende afsnit gennemgå de grundlæggende antagelser bag DCF- og 

EVA-modellen samt hvilke implikationer, som opstår ved anvendelse af disse på unge vækst-

selskaber. 

Både DCF og EVA kan ses som en to-periodes-model, som producerer et værdiestimat for den 

samlede virksomhed (Enterprise Value: EV). Det er her nødvendigt at fratrække NIBD (Net 

Bearing Interest Debt) for at finde markedsværdien af egenkapitalen (MVE). Perioderne i 

begge modeller består af forholdsvis en budgetteringsperiode og derefter et terminalled, som 

kan manifesteres i et exit, likvidering eller evigtløbende annuitet. Modellerne fordrer diverge-

rende inputfaktorer, som prøver at indkapsle samme information vedrørende selskabets indtje-

ningsevne, vækst og iboende risiko.  

Ved anvendelse af de kapitalværdibaserede modeller skal analytikeren have for øje, at de un-

derlæggende antagelser for modellerne skal gøre sig gældende for vedkommendes fremgangs-

metode (Plenborg, 2002; Plenborg & Kinserdal, 2021).  
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TABEL 3: ANTAGELSER VED KAPITALVÆRDIBASEREDE MODELLER (EGEN TILVIRKNING 

MED INSPIRATION FRA PLENBORG & KINSERDAL, 2021) 

 

5.2.1.1 DCF 

For DCF-modellen er det nødvendigt for analytikeren gennem de strategiske analyser at esti-

mere den fremtidige omsætning, de dertilhørende marginer, der leder til FCFF (Free Cash Flow 

to Firm) og vækstraten i terminalledet.  

 
𝐸𝑉0 = ∑

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
 

𝑛

𝑡=1

+
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

 

( 8 ) 

 

Virksomhedens værdi udledes under DCF fra formel (8) med antagelse om en evigtløbende 

annuitet i terminalledet, som udregnes gennem Gordons vækstformel (Plenborg & Kinserdal, 

2021). For at kunne anvende DCF-modellen er det derfor nødvendigt at udlede det frie cash 

flow til virksomheden (FCFF). I tabel 4 er en generel fremgangsmåde til beregning af hen-

holdsvis FCFF og FCFE opstillet: 

Antagelse Specifikation Implikation

Steady state Virksomheden skal i terminalledet 

opnå steady state, hvor alle variabler i 

proformaregnskabet vækster med den 

samme konstante vækstrate

Det vil være nødvendigt i visse 

tilfælde at forecaste x år ind i 

terminalperioden for at opnå dette. 

Denne antagelse er nødvendig for at 

kunne anvende Gordons vækstformel

Ikke arbitrære 

vækstrater og 

konstant vækstrate i 

terminalled

Vækstraten skal være velfunderet for 

at undgå biased værdiestimater. 

Ydermere skal der i terminalledet 

opnås konstant vækstrate

Idet terminalledet udgør en signifikant 

størrelse af det samlede værdiestimat 

er det essentielt at indregne realistiske 

vækstrater ved anvendelse af 

uendeligt løbende annuiteter

Kapitalomkostningen 

skal følge 

risikoprofilen

Såfremt den relative kapitalstruktur 

ændres i budgetperioden eller 

terminalledet er det nødvendigt at 

tilpasse kapitalomkostningen til den 

nye risikoprofil

For at kunne producere korrekte 

værdiestimater kan det være 

nødvendigt at anvende differentierede 

kapitalomkostninger i 

budgetperioderne til 

tilbagediskonteringen af fremtidig 

indtjening

Cash surplus/clean 

surplus

For de pengestrømsbaserede modeller 

udbetales frie pengestrømme enten 

som dividender eller reinvesteres i 

NPV 0 projekter. Under de 

regnskabsbaserede modeller skal alle 

variabler medtages i 

resultatopgørelsen

Hvis enten antagelsen om cash surplus 

eller clean surplus overtrædes vil 

analytikeren opdage, at de 

kapitalværdibaserede modeller ikke 

kan præstere middelrette værdier
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TABEL 4: UDLEDNING AF FCFF & FCFE (EGEN TILVIRKNING) 

 

Tabel 4 illustrerer således, at analytikeren indledningsvist skal have estimeret omsætningen og 

væksten deri for budgetperioden. Driftsomkostningerne vil typisk være estimeret på baggrund 

af, hvad forventningen til indtjeningsmarginerne vil være fremadrettet, og for unge vækstsel-

skaber vil det ofte være tilfældet, at disse må forventes at kunne forbedres over tid som følge 

af økonomiske skalafordele.  

Når EBIT er estimeret fratrækkes de netto finansielle omkostninger og skatten for at beregne 

årets resultat. Herefter skal analytikeren tillægge poster som ingen likviditetseffekt har, såsom 

af- og nedskrivninger, for efterfølgende at korrigere for poster, der ikke vedrører driften eller 

som er transitoriske af natur. Årsagen til at der bør korrigeres for transitoriske poster i det 

analytiske regnskab er, at det er poster, der er enkeltstående for den analyserede periode, og 

dermed ikke må forventes at være repræsentative for den generelle drift i selskabet. Ligeledes 

bør skatteskjoldet fratrækkes, da den skattemæssige fordel som skatteskjoldet udgør, opstår på 

baggrund af virksomhedens finansielle forhold, og dermed ikke vedrører driften (Plenborg & 

Kinserdal, 2021).  

Heraf vil pengestrømmen fra driften (CFO) være estimeret, hvorefter investeringer (CAPEX) 

og likviditetseffekten af forskydninger i arbejdskapitalen fratrækkes for at finde FCFF. Det frie 

Omsætning

- Driftsomkostninger

= EBITDA

- Af- og nedskrivninger

= EBIT

- Netto finansielle omkostninger

- Skat

= Årets resultat

+ Af- og nedskrivninger

+ Netto finansielle omkostninger

- Skatteskjoldet

- Ændringer i arbejdskapital

= Cash Flow from Operations (CFO)

- CAPEX

= Free Cash Flow to Firm (FCFF)

- Netto finansielle omkostninger

+ Skatteskjoldet

= Free Cash Flow to Equity (FCFE)
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cash flow til firmaet (FCFF) tilfalder alle ejere af selskabet, herunder aktionærer og gældsha-

vere. Ved diskontering af pengestrømme er det essentielt, at pengestrømmene og den tilhørende 

diskonteringsrente matcher hinanden. Da FCFF tilfalder både aktionærer og gældshavere bør 

WACC’en anvendes, hvorimod FCFE bør diskonteres med afkastkravet til egenkapital, idet 

det udelukkende tilfalder aktionærerne (Damodaran, 2012).  

5.2.1.2 EVA 

Til beregning af EVA-modellen er det nødvendigt at opstille en analytisk proforma resultatop-

gørelse, med henblik på at beregne resultat af primær drift efter skat (NOPAT): 

TABEL 5: UDLEDNING AF NOPAT (PLENBORG & KINSERDAL, 2021) 

 

EVA- og RI-modellen deler samme karakteristika, hvor den eneste forskel er, at EVA estimerer 

værdien af MVE indirekte gennem EV, hvorimod RI modellen estimerer MVE direkte. Fælles 

for EVA og RI er, at de modsat DCF tager udgangspunkt i nøgletal fra resultatopgørelsen. 

Yderligere tillægges der en initial værdi, som illustrerer værdien af den investerede kapital, 

hvorefter der kun tillægges fremtidig overnormal profit (Plenborg og Kinserdal, 2021): 

 𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ( 9 ) 

 

 
𝐸𝑉0 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙0 + ∑

𝐸𝑉𝐴𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝐸𝑉𝐴𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑛

𝑡=1

 
 

( 10 ) 

 

Konsekvensen af EVA-modellens indregningsmetoder er, at tidspunktet for værditilførslen af-

viger fra DCF- og DDM-modellen. Som nævnt tidligere, vil dette ikke have nogen indflydelse 

på modellernes produceret resultat betinget af, at analytikeren overholder de grundlæggende 

antagelser (Plenborg, 2002).  

Omsætning

- Direkte omkostninger

= Bruttoresultat

- Distributionsomkostninger

- Administrationsomkostninger

= EBITDA

- Af- og nedskrivninger

= EBIT

- Skat af EBIT

= NOPAT
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EVA-modellen afviger således fra DCF-modellen ved at indregne den investerede kapital ud 

fra bogførte værdier. Det er dog endnu engang vigtigt at understrege, at denne forskel ikke har 

betydning for, at modellerne skal producere middelrette værdier såfremt de anvendes teoretisk 

konsistent. Divergensen modellerne imellem medfører dog, at værdiakkumuleringen over tid 

har forskellige forløb alt efter, hvilken model der anvendes:  

FIGUR 3: VÆRDIAKKUMULERING OVER TID (PLENBORG, 2000) 

 

5.2.2 Kapitalværdibaserede modeller for unge vækstselskaber 

Ved anvendelse af de kapitalværdibaserede modeller for unge vækstselskaber opstår der nogle 

komplikationer ift. de grundlæggende antagelser. Med udgangspunkt i virksomheders livscy-

klus ses det, at steady state opnås i overgangen fra profitable stage til maturity. Det vil derfor 

være fejlagtigt at antage, at terminalledet kan beregnes ud fra variablerne i de tidligere faser 

(Carver, 2011). Dette medfører, at analytikeren er nødsaget til at medtage budgetteringsperio-

der indtil det forventes, at det unge vækstselskab opnår de senere livsstadier.  

For de unge vækstselskaber gør det sig ofte gældende, at virksomhederne producerer negative 

cash flow til firmaet (FCFF) i de nærliggende efterfølgende år. Det skyldes, at det er virksom-

heder i høj vækst og som dermed typisk investerer markant i at udvide den nuværende drift. 

De negative FCFF udgør en problematik i forhold til værdiansættelsen gennem DCF-modellen, 

da negative cash flows selvsagt vil resultere i, at virksomheden værdiansættes til en negativ 

værdi i budgetperioden. Dette vil have den betydning, at for nogle virksomheder vil terminal-

perioden udgøre over 100% af virksomhedens værdi, hvilket følger med nogle problematiske 

implikationer.  

Terminalledet bliver som bekendt udregnet ud fra tre inputvariabler: det frie cash flow som 

virksomheden genererer til alle kapitalhavere, vækstraten som cash flowet forventes voksende 

med, og den kapitalomkostning som afspejler virksomhedens risiko i al evighed. Terminalledet 
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er derfor følsomt overfor marginale ændringer i henholdsvis den anvendte vækstrate og kapi-

talomkostning. Et eksempel på dette er en virksomhed, hvis vækstrate sænkes med 2 procent-

point fra 5% til 3%, vil opleve at 41% af værdien i terminalledet forsvinder med en samlet 

kapitalomkostning for virksomheden på 8%.  

100 ∗
1 + 5%

8% − 5%
= 3.500 

100 ∗
1 + 3%

8% − 3%
= 2.060 

Derfor stiller det også utroligt høje krav til analytikeren i forhold til estimeringen af retvisende 

variabler, der skal være repræsentative for virksomhedens vækst og risiko i al evighed. Værdi-

tilførslen hos unge vækstselskaber ligger i væksten, hvilket skyldes den manglende indtjening 

på baggrund af deres livsstadie. Det er derfor afgørende for modellens resultat, at analytikeren 

kan estimere realistiske vækstrater (Damodaran, 2009). Udfordringen ligger heri, at analytike-

ren har begrænset historisk data til estimering af disse vækstrater, hvorfor vedkommende må 

betro sig til de strategiske analyser. Vi ved fra virksomhedens livscyklus, at de høje vækstrater 

unge vækstselskaber oplever, vil stagnere over tid og under modningsfasen svinge omkring det 

generelle vækstniveau bestående af BNP-vækst og branche-specifik vækst (Carver, 2011).  

Carver (2011) argumenterer i relation til terminalperioden for, at investorer i unge vækstsel-

skaber typisk ikke holder på selskabet i al evighed, hvorfor det vil være metodisk fejlagtigt at 

beregne terminalledet som en evigtløbende annuitet. Han foreslår derfor som et alternativ, at 

man medregner terminalledet som den exit-værdi investorerne kan forvente og tilbagediskon-

terer denne. Med antagelse om at exit-værdien er ækvivalent til den fundamentale værdi, vil 

disse to metoder præstere middelrette værdier. Forskellen er dog, at det vil være muligt at an-

vende exit-metoden i et tidligere stadie, hvor steady state ikke er opnået for selskabet, hvilket 

vil gøre modellen mere anvendelig i praksis. Til beregning af exit-værdien kan relativ værdi-

ansættelse og real-optioner tages i brug, som vil blive gennemgået i senere afsnit. Udfordringen 

ved anvendelse af disse metoder er, at analytikeren skal estimere fremtidige værdier i tidspunk-

tet for planlagt exit, hvorfor nuværende sammenlignelige transaktioner ikke nødvendigvis er 

retvisende.   

Unge vækstselskaber har typisk en omskiftelig kapitalstruktur grundet deres finansieringsbe-

hov, som bliver dækket gennem løbende finansieringsrunder. Vi har tidligere belyst, hvordan 

der kan forekomme forskellige kapitalkrav til formen af henholdsvis hybrid- og egenkapital 
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som virksomheden udsteder. Dette resulterer også i, at analytikeren vil opleve omskiftelige 

kapitalkrav over budgetteringsperioden (Damodaran, 2009). Det vil her næsten være umuligt 

for analytikeren at kunne forudsige udfaldet af fremtidige finansieringsrunders resultater og 

dermed applikere repræsentative kapitalomkostninger over virksomhedens levetid.  

Ydermere ligger øvelsen under de kapitalværdibaserede modeller i, at analytikeren skal frem-

skrive et bestemt scenarie af indtjening. Vi har tidligere nævnt, at der forekommer stor usik-

kerhed, hvilket foreskriver at ledelsen er nødsaget til at have en vis grad af fleksibilitet, såfremt 

forventede milepæle ikke opnås eller uventede hændelser opstår. De klassiske kapitalværdi-

basserede modeller kan anses for rigide, idet der kun foreskrives et scenarie. Det kan derfor 

være en fordel for analytikeren at inkorporere elementer fra andre værdiestimeringsmodeller, 

scenarieanalyse eller worst- og bestcase-analyser for at inkludere ledelsens fleksibilitet.  

5.2.3 Opsummering af kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller 

Vi har i ovenstående afsnit præsenteret de klassiske kapitalværdibaserede modeller og impli-

kationerne ved anvendelse af disse på unge vækstselskaber. Vi ser, at de underliggende anta-

gelser bliver udfordret, idet unge vækstselskabers dynamiske natur udfordrer de noget statiske 

antagelser. Vi har belyst, at den første grundlæggende antagelse om at virksomheden når et 

steady state-niveau i terminalperioden bliver udfordret, da det kræver at analytikeren budget-

terer langt ind i fremtiden, og der tilmed ligger en stor usikkerhed i denne prognosticering. Den 

udvidede budgetperiode øger modellens kompleksitet, hvilket mindsker brugervenligheden af 

modellen.  

Samtidigt vil den større usikkerhed i relation til estimering af vækstraterne gøre det vanskeligt 

at efterleve den anden grundlæggende antagelse om, at vækstrater ikke bør fastsættes arbitrært, 

og at denne skal være konstant i terminalperioden. Når en markant del af værdien for unge 

vækstselskaber ligger i netop disse vækstrater, bør analytikeren dermed også have et stort fokus 

på estimeringen.  

Den tredje grundlæggende antagelse om, at virksomhedens kapitalomkostning bør følge den 

faktiske kapitalstruktur snarere end en fastlagt kapitalstruktur bliver vanskeliggjort, idet unge 

vækstselskaber typisk står overfor flere fremtidige finansieringsrunder, hvor udfaldet af disse 

kan være alsidige. Med reference til afsnit (4.2.1) finder vi, at det er vanskeligt at bruge faktiske 

markedsværdier i WACC-beregningen grundet manglende tilgængelig information, hvorfor 

analytikeren ledes til brugen af target kapitalstruktur som analytisk værktøj i mangel på bedre. 

Den tredje antagelse bliver yderligere udfordret af, at unge vækstselskabers risikoprofil ændres 
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løbende, og somme tider ganske markant, hvilket vil have en betydelig påvirkning på afkast-

kravet til henholdsvis fremmed-, hybrid- og egenkapital. Prognosticeringen af disse fremtidige 

afkastkrav er dermed også en krævende øvelse for analytikeren.  

Ovenstående implikationer øger kompleksiteten ved udførelsen af modellerne, idet det ikke er 

muligt at indkapsle den samme værdi eller præstere middelrette værdier, hvis de grundlæg-

gende antagelser ikke overholdes. Den øgede kompleksitet mindsker brugervenligheden af de 

kapitalværdibaserede modeller for analytikeren, idet den store usikkerhed fordrer komplicerede 

strategiske analyser til estimering og verificering af inputfaktorer. Den relative fordeling af 

værditilskrivning mellem budgetperiode og terminalled tvinger analytikeren til at kunne præ-

stere realistiske inputvariabler, idet vi har belyst terminalledets følsomhed over for marginale 

ændringer. Den øgede budgetperiode for at nå steady state og dermed en konstant vækstrate 

øger usikkerheden i de projekterede estimater, hvorfor realismen i inputfaktorerne til estime-

ring af terminalled mindskes.  

Fordelen ved anvendelse af kapitalværdibaserede modeller er, at de bygger på anerkendte fi-

nansielle asset pricing modeller, som indkapsler den fundamentale værdi af aktiver, såfremt de 

underlæggende antagelser overholdes. Det er ligeledes påvist, at modellerne på tværs fremstil-

ler middelrette værdier, hvilket skaber en høj grad af reliabilitet og troværdighed. Modellerne 

fordrer ikke vanskelige udregninger, komplicerede formler og fremstiller et konkret værdiesti-

mat, hvorfor modellerne ses som et effektivt kommunikationsværktøj. Den nøjagtige præci-

sion, estimering af fundamental værdi samt kommunikative evner manifestere de kapitalvær-

dibaserede modeller som et effektivt redskab til værdiansættelse af unge vækstselskaber, så-

fremt analytikeren er i stand til at imødekomme de grundlæggende antagelser. Dog kan realis-

men i de prognosticerede estimater udfordres, idet terminalledet ofte vil ligge mange år ud i 

fremtiden, være behæftet med overvejende usikkerhed og have en høj grad af følsomhed over-

for marginale ændringer i input. Ydermere medfører den lange budgetperiode også, at model-

leringen kompliceres og deraf mindsker brugervenligheden for analytikeren.  
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TABEL 6: EVALUERING AF KAPITALVÆRDIBASEREDE MODELLER 

 

5.3 Multipler 

Multipel værdiansættelse i sin grundlæggende form udgør af alle de fremlagte værdiansættel-

sesmodeller nok den teknisk mindst krævende metode. Metoden indebærer at en sammenlig-

nelig virksomhed identificeres, hvorefter den sammenlignelige virksomheds salgsmultipel gan-

ges på et nøgletal fra den analyserede virksomhed man ønsker at værdiansætte. Udfordringen 

ved brug af multipel værdiansættelse ligger dermed ikke i den tekniske anvendelse af multiplen 

(at multiplicere multiplen på et nøgletal), men at identificere de rette sammenlignelige virk-

somheder. Enkeltheden ved den multiple værdiansættelsesmetode er med al sandsynlighed 

også en af årsagerne til, at historisk forskning har vist, at det er den mest udbredte værdiansæt-

telsesmetode blandt finansielle analytikere og investeringsprofessionelle (Demirakos et al., 

2004; Asquith et al., 2005; Pinto et al., 2018).  

5.3.1 Teoretisk kongruens mellem kapitalværdibaserede værdiansættelse og mul-

tipler 

Vi har tidligere belyst, hvordan de kapitalværdibaserede modeller bygger på klassiske asset 

pricing teori (Shiller, 1981; Plenborg & Kinserdal, 2021). 

𝑃𝑡 = ∑ (
1

1 + 𝑟
)

𝑖

∗ 𝐸𝑡(𝑑𝑡+𝑖)

∞

𝑖=1

 , 𝐸𝑉0 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
 

𝑛

𝑡=1

+
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

Under antagelsen om, at virksomheden når steady state i tidspunkt 0 og kan anses for en evigt-

løbende annuitet, kan vi omskrive ovenstående til 
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𝐸𝑉0 =

𝐹𝐶𝐹𝐹

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

( 11 ) 

 

FCFF har vi tidligere i tabel 4 udledt, og ved brug af simpel algebra og tabel 4 er det muligt at 

omskrive FCFF til:  

 𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − Δ𝑎𝑛𝑙æ𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 − Δ𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 → ( 12 ) 

 

 𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 ∗ (1 − 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒) ( 13 ) 

 

Hvor reinvestment rate er ækvivalent til 

 Δ𝑎𝑛𝑙æ𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 + Δ𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇
 

( 14 ) 

 

NOPAT kan omskrives til 𝑅𝑂𝐼𝐶 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, hvorfor vi kan substituere NOPAT i for-

mel 13, som substitueres med FCFF i formel 11. Ved at dividere alle led med IC udledes EV/IC 

multiplen.  

 𝐸𝑉

𝐼𝐶
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 ∗ (1 − 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
→ 

𝐸𝑉

𝐼𝐶
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑔

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

( 15 ) 

 

 

( 16 ) 

 

Virksomhedens vækst kan skrives som 

 ∆𝐼𝐶

𝐼𝐶
∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 

( 17 ) 

Som er ækvivalent til 

 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 ( 18 ) 

Vi kan hermed udlede formel 16 ved at gange ROIC ind i parentesen i formel 15. Det er muligt 

fra formel 16, at udlede multiplen 
𝐸𝑉

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇
  ved at gange ROIC ind i nævneren på begge led, da 

vi i tidligere step viste, at NOPAT er lig 𝐼𝐶 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶.  

 𝐸𝑉

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑔

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗

1

𝑅𝑂𝐼𝐶
 

( 19 ) 

Gennem substitution og simpel algebra er det muligt at udlede andre multipler, som anvender 

nøgletal, der kommer før NOPAT i resultatopgørelsen (med reference til tabel 5) 

 𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑔

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗

1

𝑅𝑂𝐼𝐶
∗ (1 − 𝑡) 

( 20 ) 
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 𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑔

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗

1

𝑅𝑂𝐼𝐶
∗ (1 − 𝑡) ∗ (1 − 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒) 

( 21 ) 

 

 𝐸𝑉

𝑂𝑚𝑠.
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑔

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗

1

𝑅𝑂𝐼𝐶
∗ (1 − 𝑡) ∗ (1 − 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒) ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑂𝑚𝑠.
 

( 22 ) 

 

Det er matematisk muligt gennem algebra og substitution at udlede multipler fra formlerne vi 

kender fra de kapitalværdibaserede modeller. Ovenstående udledelse henvender sig kun til 

enterprise værdiestimater, men det er også muligt at udlede egenkapitalsbaserede multipler som 

𝐾

𝐼
 og 

𝑃

𝐸
 ud fra de kapitalværdibaserede modeller (Plenborg & Kinserdal, 2021).  

Den teoretiske ækvivalens fordrer derfor en mulighed for at opnå middelrette værdier på tværs 

af kapitalværdibaserede modeller og multipler. Der er dog to antagelser, som skal være opfyldt 

for at dette forhold gør sig gældende: 1) Der forekommer efficiente markeder. Såfremt der ikke 

forekommer efficiente markeder vil multiplerne erhvervet fra peergruppen ikke afspejle alt 

tilgængelig information, hvorfor der kan forekomme afvigelser mellem markedsværdien og 

den fundamentale værdi udledt under de kapitalværdibaserede modeller, 2) peers skal være 

perfekte substitutter. Med perfekte substitutter menes der, at peers skal besidde den samme 

indtjeningsevne, vækstmuligheder og risikoprofil, og dermed præstere samme værdiskabelse 

pr. finansielt nøgletal.  

5.3.2 Valg af peers 

Ved anvendelse af multipel værdiansættelse ligger øvelsen i at identificere, hvordan markedet 

vil værdiansætte selskabet ud fra tidligere transaktioner eller på børsen. Formålet er her at finde 

virksomheder, der indeholder samme relative fundamentale værdi ift. anvendte nøgletal. Vi har 

tidligere belyst, at værdi drives af tre faktorer: vækst, indtjeningsevne og risiko. Det er derfor 

analytikerens opgave ved anvendelse af multipel værdiansættelse at kunne sammensætte en 

peergruppe, som besidder samme karakteristika ift. de relevante value drivers. Fokus i øvelsen 

skal derfor være på at identificere peers snarer end at identificere multipler. Når den relevante 

peergruppe er fundet, vil selve værdiestimeringen være let udførlig efter relevante nøgletal er 

udvalgt.  

Styrken ved at benytte industri som afgørende faktor ved udvælgelse af den analyserede virk-

somheds peergruppe er, at identifikationen af de sammenlignelige virksomheder vil være let at 

udføre. Ofte vil større virksomheder nævne deres nærmeste konkurrenter i deres årsrapport 

eller på deres hjemmeside, hvilket kan udgøre et godt udgangspunkt for analytikeren i udvæl-
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gelsen af peers. Tæt konkurrerende virksomheder vil være konfronteret med de samme makro-

økonomiske risikofaktorer, konkurrencesituation og operationelle karakteristika (Schreiner, 

2007). De tre ting medfører, at virksomheder der opererer i samme industri, ofte vil være sam-

menlignelige på de faktorer der påvirker vækst, risiko og indtjeningsevne (Damodaran, 2006).  

På trods af at det kan være nærliggende blot at kigge på industri ved udvælgelse af sammen-

lignelige selskaber, kan det være hensigtsmæssigt at inddrage andre faktorer såsom størrelse, 

geografi og finansielle nøgletal. Særligt de finansielle nøgletal har i litteraturen vist sig at være 

en præcis proxy for identifikation af sammenlignelige selskaber. Denne pointe underbygges af 

Knudsen et al. (2017), som gennem et empirisk studie fremlægger, at brugen af finansielle 

nøgletal, herunder lønsomhed, vækst og risiko ved udvælgelsen af peers, under relativ værdi-

ansættelse, giver et mere præcist estimat end udvælgelse udelukkende på baggrund af industri. 

Dette forklares med, at brugen af en relativ værdiansættelsesmetode bygger på antagelsen om 

at virksomheder, som kan karakteriseres som perfekte substitutter, skal handles til samme pris. 

Udvælgelsen af peers er derfor en øvelse i at finde virksomheder, som besidder samme økono-

miske karakteristika og derved kan generere samme værdi på baggrund af de fremlagte input-

variabler: indtjeningsevne, vækst og risiko. Kapitalværdibaserede modeller bygger på samme 

inputvariabler, hvorfor det, uagtet valg af model, kan argumenteres for, at analytikeren er nød-

saget til at skulle estimere relevante finansielle value drivers for at opnå validitet gennem mo-

dellens input.   

Knudsen et al. (2017) udvikler en metodik, hvor man i et sample af sammenlignelige virksom-

heder kan evaluere, hvilke virksomheder der bedst vil kunne tages i anvendelse som peers for 

den analyserede virksomhed. De definerer metoden som SARD (sum of rank differences), der 

som udgangspunkt tilsiger, at man i sit sample af virksomheder (inklusiv den analyserede virk-

somhed), bør rangere disse virksomheder ud fra finansielle nøgletal såsom ROE, Debt/EBIT, 

markedsværdi af egenkapital, omsætningsvækst og indtjeningsmarginer. Herefter summeres 

de absolutte forskelle i rangering fra den analyserede virksomhed til de udvalgte peers for alle 

sammenlignelige selskaber. Jo lavere SARD, desto mere sammenlignelig kan den virksomhed 

klassificeres som. En bekvemmelig egenskab ved modellen er, at metoden ikke begrænses af 

antallet af potentielle peers eller parametre ud fra hvilke de sammenlignelige selskaber udvæl-

ges. Knudsen et al. (2017) finder, at brugen af SARD producerer signifikant mere præcise vær-

diestimater komparativt til den bredt anvendte industritilgang, hvor de sammenlignelige virk-

somheder typisk udvælges udelukkende på baggrund af industrikoder. Deres konklusioner un-

derstreger dermed en vigtig pointe; virksomheder kan sagtens operere indenfor samme industri, 
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men have vidt forskellige udsigter til vækst, risikoprofil og indtjeningsmuligheder, og virk-

somheder som ikke opererer indenfor samme industri værdisættes nærliggende ud fra finan-

sielle nøgletal.  

Ved anvendelse af relativ værdiansættelse er det vigtigt at have for øje, at selvom man anvender 

perfekte substitutter som peers, så kan der forekomme diskrepans mellem de anvendte nøgletal. 

Analytikeren skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at skulle korrigere for føl-

gende elementer ved anvendelse af multipler fra peers (Plenborg & Kinserdal, 2021): 

1) Anvendt regnskabspraksis 

2) Normalisering af indtjening 

3) Anvendelsen af faktisk eller forventet indtjening 

4) Kontrol- og likviditetspræmie 

Vi har tidligere fremlagt, at værdiansættelse skal have et fremtidigt perspektiv, idet den nuti-

dige værdi af et selskab afgøres af fremtidig indtjening, vækst og risiko. Det er derfor nødven-

digt at normalisere de anvendte nøgletal, så de afspejler det sande indtjeningspotentiale (Plen-

borg & Kinserdal, 2021). Normalisering består dermed i at rense nøgletallene for transitoriske 

poster samt korrigere for cykliske udsving. Såfremt de anvendte nøgletal i en relativ værdian-

sættelse ikke er normaliseret, vil analytikeren producere et biased værdiestimat.  

Ved anvendelse af multipler står analytikeren over for valget om brugen af faktiske eller for-

ventede nøgletal. Idet de faktiske nøgletal besidder et retrospektivt element, da de informerer 

om tidligere præstationer, kan der argumenteres for, at de forventede nøgletal er en bedre indi-

kator på fremtidig indtjening (Plenborg & Kinserdal, 2021). Ulempen ved anvendelse af for-

ventede tal er dog, at de besidder en større usikkerhed hvilket relaterer sig til risikoen. Liu et 

al. (2002; 2006) har påvist, at anvendelsen af forventede præstationer producerer mere akkurate 

værdiestimater, hvilket kan være en indikation af, at anvendelsen af fremtidige nøgletal kan 

være hensigtsmæssig. Analytikeren skal dog have for øje, at det er nødvendigt ved anvendelsen 

af forventede nøgletal også at indhente handlede multipler fra peergruppen baseret på deres 

forventede præstationer. Forventede præstationer er ikke altid offentligt tilgængelige, og især 

ikke for unoterede selskaber, hvorfor analytikeren kan se sig nødsaget til at estimere fremtidige 

præstationer for peergruppen. Usikkerheden for at præstere fejlagtige multipler, som ikke ind-

kapsler den sande værdiskabelse øges herved, idet der kan forekomme manglende tilgængelig-

hed af inputfaktorer ved anvendelsen af forventede præstationer. Når unge vækstselskaber til 
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stadighed har manglende positive resultater historisk, anses forventede nøgletal som værende 

at foretrække da disse formodes at have en højere forklaringsevne på fremtidig værdiskabelse.   

Idet private selskaber ikke handles på offentlige børser, anses anparterne for at indeholde en 

lav omsættelighed, hvorfor investorer kræver en illikviditetsrabat ved investering i unoteret 

selskaber. Modsætningsvis, ses det også typisk, at investor betaler en kontrolpræmie ved er-

hvervelse af majoriteten. Faktorer som disse påvirker den samlede værdiansættelse, hvorfor 

analytikeren ved udvælgelsen af sammenlignelige transaktioner skal have for øje, hvilke ka-

rakteristika transaktionen besidder. Det er nødvendigt at korrigere for disse præmier for at 

kunne producere realistiske værdiestimater. Illikviditetsrabat og kontrolpræmier vil blive ud-

dybet i afsnit (5.6).   

5.3.3 Valg af multipel 

Liu et al. (2002;2006) analyserede ikke kun brugen af faktiske og forventede præstationer i 

deres studier, men fremlægger også forklaringsevnen af brugen af pengestrømsbaserede og 

regnskabsbaserede multipler. De regnskabsbaserede multipler indeholder en lavere fejlmargin 

for både faktiske og forventede nøgletal målt op imod de faktiske aktiepriser, hvilket indikerer 

en større forklaringsevne, såfremt man antager at aktiemarkederne er efficiente og priserne 

dermed afspejler de fundamentale værdier. Dette underbygges yderligere af Plenborg (1999), 

som påviser, at frie pengestrømme ikke besidder nogen forklaringsevne ift. variationer i aktie-

priser. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at benytte regnskabsbaserede nøgletal ved anven-

delse af multipler såsom EV/Omsætning, EV/EBITDA, EV/EBIT og P/E.  

Det er vigtigt at pointere, at der skal forekomme konsistens i tæller og nævner i den anvendte 

multipel. Såfremt nøgletallet forekommer over finansielle omkostninger i resultatopgørelsen, 

skal entreprise value anvendes, hvor markedsværdien af egenkapitalen anvendes ved brug af 

nøgletal efter finansielle omkostninger (Plenborg & Kinserdal, 2021). Det er også nødvendigt 

her, ligesom ved brug af de kapitalværdibaserede modeller, at fratrække den rentebærende gæld 

fra entreprise value for at opnå et værdiestimat af egenkapitalen.  

En vigtig pointe at have for øje i denne sammenhæng er dog, at selvom multipler i teorien kan 

præstere middelrette værdier, så er dette sjældent udfaldet i praksis. Således kan brugen af en 

omsætningsmultipel give et substantielt anderledes estimat end brugen af eksempelvis en 

EBITDA-multipel. Modsætningsvist til de kapitalværdibaserede modeller er dette således ud-

tryk for, at de multipelbaserede værdiansættelser ikke udvinder middelrette værdiestimater i 

praksis, hvilket tyder på at grundantagelserne om efficiente markeder og perfekte substitutter 
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ikke holder. Multipel værdiansættelse beskrives dermed af Liu et al. (2006) som:”[…] used 

often in practice, both to provide stand-alone ‘quick and dirty’ valuations and to anchor more-

complex discounted cash flow valuations” (Liu et al., 2006, s. 56). Ud fra et videnskabsteore-

tisk standpunkt ønskes der en vis grad af reliabilitet i de anvendte modeller, da de middelrette 

værdiestimater øger modellens brugbarhed uagtet konteksten. Såfremt anvendelsen af flere 

multipler dermed bringer forskellige resultater, afføder det et krav til analytikeren om at vur-

dere, hvilket værdiestimat der bedst indkapsler den fundamentale værdi af den analyserede 

virksomhed eller korrigere på tværs af værdiestimaterne.  

5.3.4 Multipler for unge vækstselskaber 

Ved anvendelse af relativ værdiansættelse og multipler for unge vækstselskaber i praksis, op-

står der nogle implikationer ift. de underliggende antagelser, udvælgelsen af peers og valg af 

multipler. Studier beviser tilstedeværelsen af positivt alpha i de private markeder, hvilket bry-

der med antagelsen om markedsefficiens (Kaplan & Schoar, 2005; Kaiser & Westarp, 2010; 

Kaplan et al., 2014). Analytikeren skal hermed have for øje, at ved udvælgelse af privatholdte 

selskaber som peers, kan der forekomme inefficiente priser, hvilket vil lede til et biased vær-

diestimat ved brugen af disse multipler.  

Som nævnt tidligere er den fremtrædende udfordring for mange unge vækstselskaber, at der 

ofte ikke findes mange sammenlignelige selskaber, der er på samme livsstadie og med samme 

karakteristika hvad angår vækst, risiko og indtjening. Endnu færre peers med offentligt tilgæn-

gelige værdiansættelser som følge af kapitalrejsninger eller børsnoteringer må formodes at ek-

sistere. På trods af at den finansielle litteratur bringer flere gode modelforslag i forhold til ud-

vælgelsen af peers og brugen af multipler (Damodaran, 2009; Knudsen et al., 2017, Barg et al., 

2021), så bliver applikationen af dem stadig vanskeliggjort såfremt der ikke kan findes sam-

menlignelige selskaber hvis multipler kan overføres på den analyserede virksomhed.  

Ydermere har vi belyst den manglende tilgængelige information og store usikkerhed vedrø-

rende unge vækstselskaber qua deres stadie på virksomhedens livscyklus (Damodaran, 2009). 

Den store usikkerhed, det dynamiske miljø og den manglende information besværliggør der-

med øvelsen i at estimere realistiske value drivers. Realistiske value drivers er en nødvendighed 

for at kunne identificere perfekte substitutter, idet de perfekte substitutter skal indeholde 

samme karakteristika. Det kan derfor sluttes, at den teoretiske udledning af multipler, som un-

derbygger tesen om middelrette værdier på tværs af modellerne er svær at overholde i praksis, 
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idet de private markeder ikke tyder på at være karakteriseret af høj efficiens samt at perfekte 

substituerende virksomheder er svære at identificere.  

Frekvensen på salg af private virksomheder er begrænset sammenlignet med børsnoteret virk-

somheder, hvor der hyppigt forekommer transaktioner indeholdende anparter fra samme sel-

skab. Konsekvensen heraf bliver, at analytikeren ikke har mulighed for at tilgå et offentligt 

marked med specifikke priser på et hvilket som helst givet tidspunkt. Transaktionsmultipler 

hentet fra en peergruppe bestående af unoterede vækstselskaber vil derfor være præget af en 

tidsmæssig forskydning i estimaterne. Den tidsmæssige forskydning kan resultere i biased vær-

diestimater, idet det aktuelle udbud og efterspørgsel af kapital ikke afspejles i multiplerne.   

Vi har tidligere refereret til, at der kan forekomme forskellige kapitalomkostninger alt efter, 

hvorvidt vi opererer på et likvidt børsmarked eller et private marked. Ved handel i private 

markeder vil der ofte opstå præmier både i forhold til likviditet, kontrol og afdiversificering. 

En del af egenkapitalen i et privat vækstselskab vil typisk ikke have mulighed for at afdiversi-

ficere al den idiosynkratiske risiko, hvilket vi illustrerede gennem den øgede kapitalomkost-

ning for entreprenøren indledningsvist i afsnit (4.2). I og med kapitalomkostningerne er diver-

gerende for henholdsvis private og offentligt noterede selskaber, vil analytikeren dermed heller 

ikke kunne anvende multipler på tværs af de private og offentlige markeder uden at være ek-

sponeret overfor estimationsfejl. Analytikeren vil dermed teoretisk set kunne præstere biased 

værdiestimater ved brug af multipler fra perfekt substituerende selskaber, hvoraf det analyse-

rede selskab er unoteret og peergruppen er børsnoteret, grundet illikviditets-, kontrol- og afdi-

versificerinspræmier.  

Brugen af multipler på unge vækstselskaber bliver yderligere kompliceret for de virksomheder 

som endnu ikke har substantielle regnskabsdata eller manglende indtjening og omsætning. Som 

belyst tidligere vil det ikke være muligt for analytikeren at anvende multipler på negativ ind-

tjening, da det selvsagt vil producere et negativt værdiestimat. I tilfælde af at de klassiske fi-

nansielle metrikker ikke kan anvendes for det unge vækstselskab, må alternative metrikker 

træde i stedet for de klassiske finansielle. Således kan det for et ungt app-baseret tech-selskab 

være relevant at inddrage antallet af brugere, eller antallet af patienter for en ungt medicinal-

selskab. Sagens kerne er at identificere nogle af de ikke-finansielle drivere, der på sigt vil være 

udslagsgivende for de finansielle metrikker og derved afspejle value drivers (Damodaran, 

2009).  
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5.3.5 Opsummering af multipel værdiansættelse 

Vi har i ovenstående analyse af multipel værdiansættelse præsenteret udførelsen af metoden, 

udledt multiplerne matematisk på baggrund af de kapitalværdibaserede modeller samt perspek-

tiveret dette til unge vækstselskaber.  

I relation til de første to evalueringskriterier for, hvad der gør en god værdiansættelsesmodel 

(indkapsling af værdiskabelse og middelrette værdier), har vi påvist en teoretisk ækvivalens 

mellem multipler og de kapitalværdibaserede modeller. Multiplerne bør således i en teoretisk 

verden indkapsle værdiskabelse og præstere middelrette værdier efter samme evne som de ka-

pitalværdibaserede modeller. Udfordringen med at finde perfekte substitutter i praksis kombi-

neret med diverse præmier for unge vækstselskaber medfører dog implikationer som gør, at det 

teoretiske forhold ikke gør sig gældende i praksis. Multipler fra peergrupper vil sjældent kunne 

indkapsle den sande værdiskabelse, idet peergruppen sjældent afspejler selskabets fundamen-

tals, indtjening, vækst og risiko, perfekt. Ligeledes vil analytikeren sjældent opleve, at der fo-

rekommer middelrette værdier på tværs af multipler og kapitalværdibaserede modeller.  

Grundet den lave kompleksitet forbundet med udførelsen af en multipel værdiansættelse (mul-

tiplicere to tal), anses multipler for at besidde en høj grad af brugervenlig samt et effektivt 

kommunikationsværktøj. Dette gør, at man nemt og hurtigt kan udføre værdiansættelsen så 

snart de anvendte multipler er estimeret, hvilket også er grunden til, at modellen ses som en 

”quick and dirty stand-alone” model eller en effektiv måde at komplementere andre analyser, 

som en sekundær model til at lave et ”sanity check”.  

Tilgængeligheden af multipler er høj, idet der findes utallige databaser med private transaktio-

ner samt offentlige børser, hvor noterede selskaber bliver handlet dagligt. Udfordringen er dog 

at finde de rette peers, hvilket vi i afsnit (5.3.2) har belyst kan være en kompleks øvelse. Der-

udover står analytikeren også over for problemstillingen ift. beslutningstagen om anvendelse 

af aktuelle eller forventede tal. Det kan i relation til unge vækstselskaber være en fordel at 

anvende forventede tal, da disse bedre reflekterer den sande værdiskabelse, og analytikeren i 

visse tilfælde vil få negative værdiestimater ved brugen af de historiske tal grundet den mang-

lende indtjening. Fremskrivningen af både peers og den analyserede virksomhed er en kom-

pleks øvelse, der mindsker tilgængeligheden af realistiske inputfaktorer, idet der forekommer 

stor usikkerhed forbundet med fremskrivningen. Manglende realistiske inputfaktorer mindsker 

den sande værdiskabelse og præstation af middelrette værdier, men tilgængeligheden af input-

faktorer til at anvende modellen anses stadig for værende høj givet det høje datagrundlag.      
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TABEL 7: EVALUERING AF MULTIPEL VÆRDIANSÆTTELSE 

 

5.4 Real-optioner og hybridmodeller 

Fremtidsudsigterne for unge vækstselskaber er behæftet med en høj grad af usikkerhed, da 

virksomhederne grundet deres livsstadie til stadighed ikke har stabiliseret omsætning, indtje-

ning og risiko, der er let at estimere. Virksomhedens værdi afhænger derfor af, hvorledes le-

delsen er i stand til at vækste virksomheden, hvilke marginer de er i stand til at opnå samt 

hvilken risiko fremtidsudsigterne er tillagt. For de unge vækstselskaber vil det ofte være nær-

liggende at have løbende milepæle både af operationel og finansiel karakter, som skal tilsikre 

den fremtidige indtjening, vækst og risiko. Operationelle milepæle kan eksemplificere sig som 

opnåelse af omsætningsmålsætninger, forøgelse af operationelle marginer eller indtrædelse på 

nye strategiske markeder. De finansielle milepæle kan i denne sammenhæng opfattes som de 

løbende finansieringsstadier virksomheden typisk vil gennemgå. Disse milepæle kan anses for 

nuværende og fremtidige optioner, som beskriver den ledelsesmæssige fleksibilitet og kan til-

lægges en sandsynlighed for succes, hvorfor man intuitivt kan anse real-optioner for værende 

et effektivt værktøj til at værdiestimere unge vækstselskaber. Det er også anerkendt blandt te-

oretikere, at man kan bruge real-optioner til at beskrive vækstmuligheder, omskifteligt miljø 

samt de usikre cash flows (Trigeorgis, 1993; Hsu, 2008; Damadoran, 2009; Baranov & Mu-

zyko, 2016; Gornall & Strebulaev, 2020). 

Vi har tidligere set under de kapitalbaserede værdiansættelsesmetoder, at det kan være en kom-

pliceret øvelse at fremskrive cash flows for vækstselskaber, hvor der forekommer stor usikker-
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hed omkring fremtidig indtjening grundet manglende oplysninger om fremtidige ledelsesmæs-

sige beslutninger. I disse situationer ses optioner som et effektivt værktøj til at simplificere 

processen, da det er muligt at estimere værdien af de enkelte vækstmuligheder uden at frem-

skrive cash flows (Damodaran, 2009; Brealey et al., 2020). Øvelsen i at værdisætte en option 

er centreret omkring at opsætte en replikation af optionens afkast til samme risiko. Såfremt vi 

kan værdiansætte denne portefølje vil også være muligt at estimere optionens værdi implicit.  

Der opereres med to typer af optioner, call og put, som determinerer optionens tekniske ind-

hold. Ved køb af en call får investor ret til at købe det underliggende aktiv til en forudbestemt 

pris ved udløbstidspunktet. Modsat giver en put-option ret til at sælge det handlede aktiv ved 

udløbstidspunktet. Der skelnes yderligere mellem ”europæiske” og ”amerikanske” optioner, 

som dikterer fleksibiliteten i udøvelsestidspunktet. Ved en ”europæisk” option har investor kun 

mulighed for at udøve den medførende ret i optionen ved udløbsdato, hvor ”amerikanske” op-

tioner giver ret til at eksekvere optionen på ethvert givet tidspunkt op til udløbsdatoen (Brealey 

et al, 2020). 

Virksomhedens passiver i form af egenkapital, gæld og kombinationer heraf kan replikeres ved 

brug af optioner, hvilket illustrerer optioners fleksibilitet:  

FIGUR 4: PAYOFF FOR OPTIONER (EGEN TILVIRKNING) 

 

Ovenstående figur illustrerer sammenhængen mellem enterprise value på x-aksen og værdien 

af de respektive optioner på virksomhedens forpligtelser, hvor gælden antages at have en værdi 

på 100. Af figur 4 ses det, at investering i selskabets egenkapital kan sidestilles med ejerskab 

af en call-option på virksomhedens enterprise value, idet værdien af egenkapitalen er 0 såfremt 

kreditorerne ikke har fået deres fordring på selskabet fyldestgjort, hvorefter værdien af egen-

kapitalen stiger i takt med at enterprise value øges til mere end gældens værdi. Udstedelse af 
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gæld til virksomheden kan sidestilles med en solgt put-option, da værdivæksten som går ud 

over gældens størrelse ikke direkte tilfalder gældshaverne, men derimod vil en værdireduktion 

af enterprise value til under gældens værdi have en negativ konsekvens for gældshaverne.   

Call- og put-optioner refereres ofte til som plain-vanilla, idet det er optioner i den simpleste 

form, hvor andre komplekse optioner kaldes exotic. Vi ønsker ikke at lave en udtømmende 

gennemgang af typerne, men blot pointere, at der i praksis kan forekomme real-optioner, som 

ikke kan karakteriseres som værende enten put eller call. Ligeledes kan der i praksis fore-

komme situationer, hvor en virksomhed er konfronteret med flere real-optioner, som både kan 

have positiv og negativ korrelation (Trigeorgis, 1993; Brealey et al., 2020). Virksomheder be-

sidder begrænsede ressourcer og tid, hvorfor eksekveringen af en vækstmulighed typisk vil 

blive på bekostning af en anden. Modsat kan visse optioner, betinget af udfaldet, også åbne op 

for nye muligheder. I disse situationer vil det være nødvendigt at estimere optionerne i relation 

til hinanden for at indkapsle den sande værdiskabelse, som består af optionens isolerede værdi 

korrigeret for eventuelle synergier og antisynergier mellem andre optioner.   

5.4.1 Binominaltræsanalyse 

Binominaltræer, som vi også så anvendt af Goldman Sachs (1994) ved værdiestimering af kon-

vertibel gæld i afsnit (4.2.1), er et simpelt værktøj til at værdisætte optioner. Modellen tager 

udgangspunkt i en tidsserie, hvor værdien af det underliggende aktiv kan gå op og ned mellem 

tidspunkterne. Det binomiale element ligger i, at der mellem hvert tidspunkt kun er to mulige 

udfald, som kan være omskiftelige over tid. De to udfald refereres til som op- og ned-faktorer 

(𝑢 og 𝑑) og illustrerer udfaldet ved forholdsvis succes og fiasko. Udfaldene i binomialtræet 

sandsynlighedsvægtes efterfølgende med sandsynligheden 𝑞 for op-stadie og (1 − 𝑞) for ned-

stadie.  

FIGUR 5: BINOMIALTRÆ (COX, 1979) 
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Et nærliggende eksempel på anvendelsen af ovenstående binomiale analyse er et medicinalsel-

skab, der står overfor at skulle markedsføre et nyt produkt og dermed typisk skal gennemgå 

kliniske faseforsøg for at kunne lancere. For at kunne lancere et medicinalprodukt skal virk-

somheden gennemgå et præklinisk faseforsøg efterfulgt af 3 kliniske faseforsøg og et fjerde 

post-markedsføringsforsøg (Julious et al., 2010). Hver af disse kliniske faseforsøg er intuitive 

at værdiestimere ved brug af binomialtræet, da hver af de kliniske forsøg øger sandsynligheden 

for, at virksomheden opnår markedsføring af deres produkt og dermed får gavn af den fremti-

dige indtjening produktet kan bringe. Øvelsen ligger her i at få estimeret de givne sandsynlig-

heder og værdien af de enkelte tidssteps.  

5.4.2 Black & Scholes 

Black og Scholes (1973) bringer en formel der antager, at såfremt løbetiden, variansen, strike-

kursen og den risikofrie rente kan estimeres, da vil værdien af det underliggende aktiv kunne 

værdisættes. På trods af at Black og Scholes’ (1973) initiale formel ikke tager højde for divi-

dende-betalinger eller tidlig udøvelse af optioner (som muligt ved ”amerikanske” optioner) kan 

formlen godt modificeres til at inkorporere begge dele (Damodaran, 2012).  

Black og Scholes (1973) argumenterer for, at virksomhedens forpligtelser bestående af gæld 

og egenkapital kan beskrives gennem en kombination af optioner. Det er derfor muligt gennem 

en replikation af virksomhedens passiver som en kombination af optioner at estimere entreprise 

value, gæld og egenkapital. Black og Scholes’ (1973) formel begrænser sig således ikke kun 

til værdiansættelse af finansielle instrumenter. Ved ekskludering af dividender-betalinger og 

tidlig eksekvering tager Black og Scholes’ (1973) formel følgende form:  

 𝐶 = 𝑆0𝑁(𝑑1) − 𝑁(𝑑2)𝐾𝑒−𝑟𝑇 ( 23 ) 

 

 𝑃 = 𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(−𝑑2) − 𝑆0𝑁(−𝑑1) ( 24 ) 

 

𝑑1 =
ln (

𝑆0

𝐾 ) + (𝑟 +
𝜎2

2
) 𝑇

𝜎√𝑇
 

 

( 25 ) 

 

 𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 ( 26 ) 

Hvor 𝐶 er prisen på en call-option, 𝑃 er prisen på en put-option, 𝐾 er strike-kursen, 𝑆0 er vær-

dien på det underliggende aktiv ved tidspunkt 0, 𝑟 er den risikofrie rente, 𝜎2 er variansen på 

det underliggende aktiv og 𝑇 er optionens løbetid.  
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5.4.3 Real-optioner og hybridmodeller for unge vækstselskaber 

Vi har tidligere belyst, hvordan unge vækstselskaber med fordel kan gøre brug af en diffusi-

onsstrategi i forhold til kapitaltilførsel gennem finansieringsrunder (Cornelli & Yosha, 2003). 

De enkelte finansieringsrunder afhænger typisk af opnåelse af nye, enten operationelle eller 

finansielle, milepæle. Finansieringen fra den enkelte runde kan derfor ses som kortsigtet finan-

siering, som skal hjælpe virksomheden med at opnå den næste milepæl samt finansiere eventuel 

negativ drift. Dette giver unge vækstselskaber en høj grad af ledelsesmæssig fleksibilitet, idet 

de kan tilpasse deres fremtidig beslutningstagen ud fra tidligere fremskridt. Finansieringsrun-

derne og den stepvise anskuelse af milepæle kan dermed ses som køb af optioner, da det giver 

virksomhedens ejere valget om at udskyde, opgive, skalere eller allokere fremtidige investe-

ringer (Trigeorgis, 1993; Hsu, 2008). Virksomhedens fremtidige muligheder er dynamiske og 

komplekse og kan derfor være svære at inkorporere i de tidligere præsenterede modeller (ka-

pitalværdibaserede og multipler), hvorfor real-optioner anses for et nærliggende værktøj til at 

inkludere det dynamiske miljø og den fremtidig ledelsesmæssig beslutningstagen for unge 

vækstselskaber.  

For de af vækstselskaberne, hvor der kan defineres flere optioner og optionstyper, er det rele-

vant at evaluere de enkelte optioners afhængighed af hinanden. Ved at anvende real-optioner 

kan analytikeren modellere forskellige fremtidige muligheder ind, der kommer til at have stor 

indflydelse på vækstselskabets værdi. Udfordringen ved tilføjelse af flere optioner er, at optio-

nernes værdi nødvendigvis ikke kan analyseres isoleret, og ikke har en additiv natur når den 

samlede værdi af optionerne skal estimeres. Årsagen hertil skal findes i optionernes indbyrdes 

korrelationer som beskrives gennem sandsynligheden for joint-exercise (Trigeorgis, 1993). Så-

fremt den indbyrdes korrelation mellem optionerne er forskellig fra 0, vil den samlede værdi 

af optionerne ikke have en additiv natur, idet interaktionen imellem de enkelte optionerne på-

virker sandsynligheden for eksekvering.  

Graden af interaktion og sandsynligheden for joint-exercise, som determinerer graden af non-

additivet, af optionerne afhænger af følgende elementer (Trigeorgis, 1993):  

1) Typen af optioner - a) to put, b) to call, c) en put og en call og d) en call og en put 

2) Adskillelse af exercise-tidspunkt – ”europæisk” vs. ”amerikansk” 

3) Det relative forhold, optionerne imellem, at være in the money 

4) Sekvensen af optionerne 

5) De underliggende aktivers korrelation 
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Fra analysen af binomialtræer og Black og Scholes (1973) fandt vi, at optioners værdi følger 

det underliggende aktivs værdiudvikling. Såfremt det underliggende aktiv stiger i tidspunkt 𝑡1 

vil sandsynligheden for at call-optioner er in the money stige, hvor det modsatte forhold gør sig 

gældende for put-optioner. Med udgangspunkt i et teoretisk tænkt eksempel, hvor vi anskuer 

et ungt vækstselskab, som kan klassificeres som et klassisk produktionsselskab, vil vi illustrere 

optioners interaktionspåvirkning af sandsynligheden for joint-exercise og derved den ikke-ad-

ditive værditilskrivning. Virksomhedens fremtidige muligheder kan beskrives gennem tre real-

optioner: A) en put-option i tidspunkt 𝑡1 til at nedskalere produktionen, B) en call-option i tids-

punkt 𝑡2 til at ekspandere til nyt marked og C) en put-option til at opgive projektet i tidspunkt 

𝑡2.  

FIGUR 6: BINOMIALANALYSE AF KOMBINEREDE OPTIONER (EGEN TILVIRKNING) 

 

Vi ser, at option B og C har samme eksekveringstidspunkt, 𝑡2, og ikke kan være in the money 

simultant qua deres excercise-pris, som ikke overlapper og er illustreret gennem de grå søjler.  

Vi kan derfor konkludere, at der ikke forekommer interaktion mellem disse to. Det vil her være 

muligt at estimere optionernes værdi uafhængigt af hinanden, idet optionernes værdi ikke bli-

ver forvrænget grundet en sandsynlighed for joint-excercise ækvivalent til 0. Dog ses det, at 

der forekommer interaktion mellem put-optionen A og optionerne med excercise-tidspunkt 𝑡2. 

Ved at eksekvere put-option A, nedskalering, sænkes virksomhedens upper-bound og udfalds-

rummet bliver mindre. Dette er illustreret gennem den stiplede linje A’. Sandsynligheden for 

call-option B falder både absolut og relativt til udfaldsrummet, hvilket resulterer i en værdire-

ducering af optionen. Put-option C er upåvirket isoleret set, men reduceringen af upper-bound 

resulterer i en relativt højere sandsynlighed, hvorfor eksekveringen af put-option A har en for-

øgende effekt på put-option C. Vi ser her, hvordan sekvensen og typen af optioner påvirker 

interaktionen mellem optioner givet en sandsynlighed for joint-exercise > 0. Optioner af 
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samme type vil have en forstærkende effekt på efterfølgende optioner i tidsrækken, hvor mod-

sætningsvis forskelligartede optioner vil have en negativ effekt.  

Unge vækstselskaber holdes sjældent af anpartshaverne i al evighed, idet ejerkredsen typisk 

laver et exit gennem enten en børsnotering eller M&A, såfremt selskabet ikke udsættes for 

likvidering inden da. Gornall og Strebulaev (2020) præsenterer en alternativ værdiestimerings-

model, som er baseret på Black og Scholes (1973) og Mertons (1974) arbejde med optioner. 

Modellen tager udgangspunkt i, at et givet selskab på tidspunkt 𝑇 vil lave et exit gennem enten 

børsnotering, M&A eller likvidering. Alle cash flows vil tilgå virksomhedsforpligtelserne, hvor 

gælden kommer i første prioritet. Heraf kan det ofte anvendte terminalled erstattes af et exit-

payoff, der tager højde for de tre mulige udfald – børsnotering, salg gennem M&A eller likvi-

dering. Exit-payoffet kan dermed formuleres matematisk på følgende måde: 

 
𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 =

𝐶𝐹𝐼𝑃𝑂 ∗ 𝑃𝐼𝑃𝑂 + 𝐶𝐹𝑀&𝐴 ∗ 𝑃𝑀&𝐴 + 𝐶𝐹𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑃𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

(1 + 𝑟)𝑇
 

( 27 ) 

 

De tre udfald tildeles en sandsynlighed 𝑃 og vægtes herefter. Fordelen ved brugen af optioner 

er, at det ikke er nødvendigt at prognosticere cash flows for at udføre værdiestimeringen. Li-

geledes kan optionerne håndtere flere udfald, hvilket giver en større fleksibilitet, hvor de kapi-

talværdibaserede modeller synes værende mere rigide. Inkluderingen af optionselementet i ter-

minalledet kan anses for at indeholde et realistisk exit-scenarie for unge vækstselskaber. Barg 

et al. (2021) finder et behov for opdelingen af henholdsvis børsnotering og M&A, idet der 

forekommer divergerende multipler på tværs af de to exit-muligheder. Historisk har børsnote-

ringer ledt til højere multipler end M&A, hvilket kan skyldes den illikviditetsrabat, der bliver 

pålagt M&A-transaktioner. Se afsnit (5.6) for yderligere specificering i forhold til estimeringen 

af illikviditetsrabatten.  

Det ses deraf, at real-optioner er et effektivt værktøj til at inkorporere karakteristika for unge 

vækstselskaber i værdiestimeringen, idet modellerne bygger på volatilitet og fleksibilitet. An-

vendelse af optioner til værdiansættelse af selskaber bygger på antagelsen om, at det er muligt 

at lave en replikerende portefølje bestående af det underliggende aktiv og det risikofrie aktiv. 

Dette er muligt i praksis med børsnoterede selskaber, hvor anparter handles med en høj fre-

kvens, hvorimod antagelsen ikke holder for privatejede selskaber, da de sjældent oplever han-

del af anparter og derfor ikke har et værdiestimat for 𝑆0. Analytikeren vil derfor opleve udfor-

dringer ved at avende real-optioner, som et stand-alone analyseværktøj, ved værdiansættelse af 

unge vækstselskaber.  
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Ydermere er det en kompleks øvelse at estimere inputvariabler til udførelse af en real-options-

analyse af egenkapitalen for unge vækstselskaber. Første step i anvendelse af real-optioner til 

værdiansættelse af vækstmuligheder består i at estimere værdien og initialomkostningen i dag 

(Damodaran, 2009). En struktureret måde hvorpå netto nutidsværdien kan estimeres på er gen-

nem fremskrivning af cash flows- og tilbagediskontering med en realistisk diskonteringsfaktor. 

Det kan virke kontraintuitivt, da vi tidligere har nævnt en af fordelene ved optioner er, at ana-

lytikeren ikke behøver at estimere cash flows. Fordelen er dog stadig, at man gennem real-

optioner overkommer udfordringen ved de kapitalværdibaserede modeller, hvor man fremskri-

ver ét scenarie. Det vil her være muligt at inkludere flere scenarier, hvilket tilskriver modellen 

fleksibilitet, som afspejler fremtidige ledelsesmæssige beslutninger. 

Udover optionens nutidsværdi, er det også nødvendigt for analytikeren at estimere volatiliteten 

i den forventede indtjening samt eksekveringstidspunktet. Givet det begrænsede informations-

niveau for unge vækstselskaber har analytikeren to værktøjer til at estimere volatiliteten ud fra 

(Damodaran, 2009): 1) anvende tilgængelige data fra lignende projekter og peers i markedet, 

hvilket også har sine naturlige begrænsninger med reference til afsnit (5.3.2) om multipler, 2) 

udføre simuleringer og herefter beregne standardafvigelse herfra. Sidstnævnte kan være en 

kompleks og ressourcetung øvelse, da det ikke er muligt at lave automatiske statistiske simu-

lationer uden at kende til standardafvigelsen, som i dette tilfælde er responsvariablen. Simule-

ringer må derfor bero på andre kvalitative og kvantitative input.  

Såfremt analytikeren formår at estimere realistiske inputvariabler, ser vi stadig konceptuelle 

udfordringer ved real-optionsmodellerne. Modellerne foreskriver at volatile projekter i sin na-

tur er mere værd end sikre projekter, hvorfor Black og Scholes’ formel vil favorisere det mest 

risikofyldte projekt ved anvendelse på to gensidigt udelukkende projekter med samme forven-

tede afkast og divergerende standardafvigelser for forventede omkostninger (Putten & Mac-

Millan, 2004). Dette giver nogle implikationer ved anvendelse af modellen i praksis på vækst-

projekter, da studier har påvist på tværs af sektorer, år og geografier, at den potentielle 

downside ved volatile forventede omkostninger historisk har været større end den potentielle 

upside. Segelod (2018) har bevist, gennem en undersøgelse af 2.790 projekter, at et projekt i 

gennemsnit overstiger budgettet, og dermed de forventede omkostninger, med 55%. Det kan 

derfor konkluderes, at volatile forventede omkostninger tenderer mod underestimering, hvorfor 

sikre omkostninger burde være at foretrække og dermed give et højere værdiestimat – modsat 

Black og Scholes’ formel.  
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Intuitivt vil en værdiforøgelse for øget omkostningsvolatilitet ikke være meningsfuldt, idet den 

potentielle downside risiko som volatiliteten medfører, bør have en negativ udslagsgivende 

effekt på værdiestimatet. Såfremt projekter tilmed også tenderer mod underestimering af om-

kostninger, vil volatiliteten oftere bringe lavere indtjeningsmuligheder med sig. Omsætnings-

volatilitet vil modsætningsvist bidrage med nogle positive aspekter, idet projektet får den mu-

lige upside som overrealisering af omsætningen udgør (Putten & MacMillan, 2004). Analyti-

keren er derfor nødt til at specificere, hvorvidt der er tale om volatilitet på omkostnings- eller 

omsætningssiden af projektet frem for blot at søge en estimering af en samlet projektsvolatili-

tet. Hvor omsætningsvolatilitet bidrager med en positiv effekt på værdiestimatet, bidrager om-

kostningsvolatilitet med en negativ effekt. Det er således forholdet mellem volatiliteten på hen-

holdsvis omsætning og omkostninger, der er udslagsgivende for projektets samlede volatilitet, 

og hvorvidt denne bør have en positiv eller negativ effekt på værdiestimatet. Heraf definerer 

Putten og MacMillan (2004) en adjusted volatility (herfra også refereret til som justeret vola-

tilitet), hvori der for de projekter, hvor omkostningsvolatiliteten er højere end omsætningsvo-

latiliteten korrigeres i den justerede volatilitet for den negative effekt omkostningsvolatiliteten 

har på værdiestimatet. Deraf udledes: 

 

𝜎𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 = {
𝜎𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 ∗ (

𝜎𝑂𝑚𝑠

𝜎𝑂𝑚𝑘
)                          𝑓𝑜𝑟        𝜎𝑂𝑚𝑘 > 𝜎𝑂𝑚𝑠

𝜎𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡                                            𝑓𝑜𝑟        𝜎𝑂𝑚𝑘 < 𝜎𝑂𝑚𝑠

 

 

( 28 ) 

 

Formel (28) præsenterer således en metode til at imødekomme volatilitetsproblematikken ved 

værdiestimering af optioner gennem Black og Scholes’ formel. Det ses, at det udelukkende er 

for projekter hvor omkostningsvolatiliteten er højere end omsætningsvolatiliteten, at den juste-

rede volatilitet inddrager de negative aspekter ved omkostningsvolatilitet. For de projekter, 

hvor omsætningsvolatiliteten er højere end omkostningsvolatiliteten bør projektsvolatiliteten 

blot anvendes (Putten & MacMillan, 2004).  

5.4.4 Værdiestimering ved kombination af passiv NPV og optioner 

Vi ser store udfordringer ved at betro os til real-optioner alene ved værdiansættelse af unge 

vækstselskaber, men anerkender stadig at værktøjet har en unik evne til at indkapsle ledelses-

mæssig fleksibilitet i form af vækst- og opgivelses-optioner, hvilket både de kapitalværdibase-

rede- og multipelbaserede modeller ikke formår. Vi ser her at modellerne komplementerer hin-

andens mangler, hvilket også er grunden til at hybridmodeller ikke er et fremmet fænomen i 

litteraturen (Trigeorgis, 1993; Putten & MacMillan, 2004; Damodaran, 2009). Givet de store 
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udfordringer ved at anvende real-optioner som et stand-alone værktøj, ser vi det er hensigts-

mæssigt at komplementere med enten en kapitalværdibaseret model og/eller multipler. Trige-

orgis (1993) og Putten og MacMillan (2004) fremlægger uafhængigt af hinanden en hybrid-

model, hvor enterprise value opdeles i passiv NPV og optionsværdier.  

 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣 𝑁𝑃𝑉 + 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ( 29 ) 

 

Den passive NPV refererer til den eksisterende forretning, som kan fremskrives med en relativ 

sikkerhed. Det vil her være anvendeligt for analytikeren at benytte enten kapitalværdibaserede 

modeller eller multipler, idet der kun forekommer et scenarie som skal fremskrives. Hertil skal 

værdien af fremtidige optioner tillægges, hvor vi både ser optioner vedrørende vækst og opgi-

velse af projekt. Konsekvensen af ikke at medtage optioner i sit værdiestimat er, at ledelsen 

risikerer at afvise rentable projekter som anses for værende NPV-negative såfremt værdien af 

ledelsesmæssig fleksibilitet ikke medtages i vurderingen. Den ledelsesmæssige fleksibilitet kan 

eksemplificeres gennem et fiktivt tech vækstselskab, Tech-X, som i samarbejde med en lokal 

restaurant har udviklet version 1 af deres leveringsplatform, der skal agere som et pilotprojekt 

og sikre proof of concept. Restaurantens kunder har her mulighed for at bestille og få leveret 

mad gennem platformen. Platformens initialinvestering lyder på 450 og forventes at have en 

levetid på 4 år før den skal fornyes. Projekterede cash flows kan ses i tabel 8.  

TABEL 8: NPV-BEREGNING FOR TECH-X VERSION 1 (EGEN TILVIRKNING)   

 

Som udgangspunkt ser projektet ikke rentabelt ud, da vi får en negativ NPV på -15,10. Tech-

X har ambitioner om, at deres platform skal være fremtidens markedsplads for salg og levering 

af take away, hvorfor version 1, der blev søsat som et pilotprojekt, ikke skal vurderes i isolation, 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

 1) Driftsmæssig cash 

     flow efter skat 
110,00 159,00 295,00 250,00             -   

 2) Kapitalbinding 450,00

 3) Ændring i 

     arbejdskapital 
50,00 100,00 100,00 -125,00 -125,00

 Netto cash flow

(1-2-3) 

WACC 20%

PV -450,00 50,00 40,97 112,85 180,84 50,23

NPV -15,10

År

-450,00 60,00 59,00 195,00 375,00 125,00
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da det ikke afspejler den ledelsesmæssige fleksibilitet og fremtidige vækstpotentiale. Ovenstå-

ende tabel udleder derfor kun den passive NPV, hvor vi ikke indregninger værdien af vækst-

muligheder samt muligheden for at opgive projektet. Det gode ved pilotprojekter er, at unge 

vækstselskaber ikke påtager sig den fulde risiko og derved kan afvente med at binde den fulde 

kapital før de er sikre på, at det bliver en rentabel forretning. Muligheden for at afvente og 

opgive urentable projekter samt de fremtidige vækstmuligheder skal derfor inkluderes i værdi-

estimatet. Tech-X har mulighed for, om tre år fra nu, at udvide deres platform til også at inde-

holde andre udbydere af take away, såfremt de oplever en øget efterspørgsel og har testet plat-

formens funktionalitet. Udvidelsen koster 900 i udviklingsomkostninger og har en PV i 2024 

på 873, hvilket giver en NPV i 2024 på -26,23.  

TABEL 9: NPV-BEREGNING FOR TECH-X UDVIDELSE (EGEN TILVIRKNING) 

 

Ved første øjekast anses begge projekter for værende urentable gennem den negative NPV for 

projekterne særskilt. Det er her vigtigt at medtage den ledelsesmæssige fleksibilitet, som i dette 

tilfælde kan anses for værende en call-option. Vi har tidligere nævnt, at optioner stiger i værdi 

såfremt der forekommer høj omsætningsvolatilitet. En høj omsætningsvolatilitet betyder, at 

projektet kan blive en stor succes eller fiasko afhængigt af den fremtidige efterspørgsel, hvilket 

ledelsen har mulighed for at afvente og agere ud fra. Dermed kan den fremtidige vækstmulig-

hed anses for værende værdifuld på trods af den negative NPV grundet den tidsmæssige for-

skydning af investeringen, som giver ledelsesmæssig fleksibilitet. Vi anvender formel (23) til 

at estimere værdien af call-optionen i år 2021. 

2021 2024 2025 2026 2027 2028 2029

 1) Driftsmæssig cash 

     flow efter skat 
300,00 318,00 590,00 370,00            -   

 2) Kapitalbinding 900,00

 3) Ændring i 

     arbejdskapital 
100,00 200,00 200,00 -250,00 -250,00

 Netto cash flow

(1-2-3) 

 WACC 20%

 PV                -   -900,00 166,67 81,94 225,69 299,00 100,47

 NPV 2024 -26,23

År 

               -   -900,00 200,00 118,00 390,00 620,00 250,00
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Værdien af det underliggende aktiv, 𝑆0, kan anses for NPV i år 2021 af fremtidige cash flows 

eksklusiv initialinvesteringen, som anses for værende strike-prisen, 𝐾. Vi har tidligere nævnt 

udfordringen ved at estimere standardafvigelsen for vækstselskaber, hvor industrispecifikke 

aktiepriser anses for værende en god proxy. Ved brug af formel (28) bør den justerede volati-

litet efterfølgende estimeres ved at anvende volatiliteten for henholdsvis omsætning og om-

kostninger. I dette eksempel har vi antaget, at volatiliteterne for projektet, omsætning og om-

kostninger er 42,60%, 38,00% og 46,25% respektivt. Ydermere antager vi en risikofri rente på 

2,00%.  

TABEL 10: BLACK & SCHOLES TECH-X CALL-OPTION (EGEN TILVIRKNING) 

 

Ved brug af Black og Scholes’ (1973) formel ses det, at Tech-X’s call-option har en værdi 

tilsvarende 42,30 i 2021. Ved at summere NPV fra pilotprojektet på -15,10 og call-optionens 

værdi på 42,30, ses det, at Tech-X får en samlet positiv NPV på 27,20. Dette eksempel illustre-

rer hvordan de kapitalværdibaserede modeller har udfordringer ved at håndtere volatile projek-

ter og den ledelsesmæssige fleksibilitet. Hvis vi anskuer de to projekter isoleret set ud fra de 

kapitalværdibaserede modeller, så fremstår de to projekter urentable. Men fleksibiliteten ift. at 

kunne eksekvere på call-optionen eller opgive projektet, idet Tech-X ikke behøver investere i 

udvidelsen ved pilotprojektets start, tilføjer en mulig upside som gør projektet rentabelt.  

TABEL 11: TECH-X  (EGEN TILVIRKNING)  

 

Sigma projekt 42,60%

Sigma omsætning 38,00%

Sigma omkostninger 46,25%

Adjusted Sigma 35,00%

Strike 900,0

S_0 505,66

T 3

Risikofri rente 2,00%

D1 -0,55

D2 -1,16

Call 42,30    

Passiv NPV Pilot -15,10

Call option 42,30

Enterprise value 27,20
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Det ses hermed ved brug af en hybridmodel, at analytikeren har mulighed for at tilpasse de 

analytiske værktøjer således, at der opnås en raffineret analyse som indkapsler relevant infor-

mation vedrørende value drivers. Optionen i eksemplet med Tech-X bidrager med et værdiesti-

mat, som både tager højde for scenariet hvor Tech-X initierer og ikke initierer udvidelsen. Det 

er nødvendigt at inkludere disse optioner i værdiestimatet for at kunne opnå en fyldestgørende 

analyse af selskabets indtjeningsevne, vækstmuligheder og risiko. Implikationen ved brug af 

hybridmodeller er, at modellen bliver mere kompleks, idet det kræver flere individuelle analy-

ser og ressourcer. Grundet unge vækstselskabers omskiftelige natur, samt høje niveau af ledel-

sesmæssig fleksibilitet, der er et resultat af en effektiv beslutningsproces og få beslutningsta-

gere, vil analytikeren hyppigt erfare tilstedeværelsen af flere optioner. Her bliver det nødven-

digt at analysere hvilke optioner der er gensidigt udelukkende samt muligheden for joint-ex-

cercise og dets implikationer. Trigeorgis’ (1993) løsningsforslag er at producere en options-

matrice, hvor samtlige kombinationer af optioner med sandsynlighed for joint-excercise inklu-

deres for at evaluere de enkelte bundter op mod hinanden. Hermed tillægges det optionsbundt 

med højest nutidsværdi til den passive NPV for at få det samlede værdiestimat af et ungt vækst-

selskab.  

5.4.5 Opsummering af real-optioner og hybridmodeller 

Som nævnt tidligere, så bygger værdiestimeringen af optioner på at opstille en replikerende 

portefølje, som præsterer ækvivalente cash flows (Damodaran, 2009; Brealey et al., 2020). 

Denne grundlæggende metodiske udledning af optioners værdi gennem den replikerede porte-

følje tilsikrer, at værdiskabelsen afspejler markedets pris af tilsvarende aktiver, som indeholder 

samme value drivers. Real-optioner estimeres gennem samme værktøjer som finansielle opti-

oner, hvorfor det må antages at modellerne er i stand til at indkapsle den samme værdiskabelse 

under forudsætning om at inputfaktorerne estimeres korrekt.  

Den replikerende portefølje tilsikrer ligeledes middelrette værdier. Vi ved fra finansiel teori, at 

det vil være muligt gennem den replikerende portefølje at påtage en arbitrage-strategi givet de 

finansielle optioner er prissat forkert (Brealey et al., 2020). Hvis en finansiel call-option er 

prisfast for højt, vil det være muligt at tilegne sig en sikker risikofri profit ved at sælge en call-

option, købe 𝑁(𝑑1) aktier i det underliggende aktiv samt låne et beløb tilsvarende nutidsvær-

dien af 𝑁(𝑑1) multipliceret med aktivets nedre grænse til den risikofri rente (Brealey et al., 

2020). Med antagelse om et effektivt marked vil den rationelle investor følge denne investe-

ringsstrategi, hvorfor udbuddet af call-optioner vil stige og dermed presse prisen ned, hvorfor 



 

68 

 

man vil opleve konvergens mellem den faktiske og fundamentale pris af call-optionen. Inve-

steringsstrategien vil derfor kun kunne tilsikre et garanteret overnormalt og risikofrit afkast i 

perioden hvor optionens faktiske pris divergere fra den fundamentale. Vi ser her at markedet 

regulerer sig selv og derved tilsikrer værdiindkapslingen og præcisionen af estimeringen af 

optionspriser.  

Udfordringen ved real-optioner er, at hverken optionen eller det underliggende aktiv handles 

med høj frekvens på et offentligt marked, hvorfor markedet ikke kan selvregulere prisen. Her 

vil det være op til analytikeren selv at estimere prisen gennem estimering af inputvariabler. 

Dette fratager ikke modellernes præcision eller evne til at indkapsle værdi, men fordrer at ana-

lytikeren kan estimere realistiske inputfaktorer. Vi har tidligere nævnt, at dette er en svær 

øvelse, idet analytikeren hverken kan estimere prisen på det underliggende aktiv eller volatili-

teten gennem markedet, hvorfor kompleksiteten ved anvendelse af real-optioner vurderes højt 

relativt til de kapitalværdibaserede og multiple modeller. Den relativt høje kompleksitet impli-

cerer en lav brugervenlighed, idet det kræver fornødne kompetencer og værktøjer at udfører en 

stand-alone real-optionsanalyse. Ligeledes svækkes de kommunikative evner, idet det kræver 

samme kompetencer for at kunne begribe og til fulde forstå værdiestimatet, og på hvilken bag-

grund dette estimat er udregnet.  

Gennem et tænkt eksempel blev det påvist, at real-optioner kan anvendes som et komplemen-

tært analytisk værktøj til at indkapsle værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet. Ved at anvende 

real-optioner som et sekundært værktøj ved værdiansættelse af unge vækstselskaber nedbrydes 

kompleksiteten idet selskabet bliver dissekeret til passiv NPV og optioner. Den passive NPV 

mindsker scopet for optionsanalysen, idet real-optioner kun anvendes til at estimere værdien af 

den fremtidige ledelsesmæssige fleksibilitet. Fordelen er her, at en stor del af analysen håndte-

res af relativt simplere modeller, hvor real-optionerne anvendes til at få et realistisk værdiesti-

mat. Udfordringerne ved real-optioner forsvinder ikke men mitigeres gennem anvendelse af 

komplementere modeller.  
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TABEL 12: EVALUERING REAL-OPTIONER OG HYBRIDMODELLER 

 

5.5 Early-stage værdiansættelsesmodeller 

Vi har valgt at konsolidere værdiansættelsesmodeller, som er specifikt henvendt til unge vækst-

selskaber under samme terminologi. Modellerne besidder både kvalitative og kvantitative ka-

raktertræk, hvorfor følgende analyse vil være todelt.  

5.5.1 Kvalitative early-stage modeller 

Hvor de hidtil præsenterede værdiansættelsesmetoder hovedsageligt beror på en kvantitativ 

tilgang til værdiansættelsen findes der også andre modeller, der har et mere kvalitativt omdrej-

ningspunkt. Formålet med følgende afsnit er at kortlægge disse samt analysere, hvorfor model-

lerne finder sin relevans på unge vækstselskaber.  

5.5.1.1 The Berkus method  

Berkus (2016) bringer en revidering af hans egen værdiansættelsesmetode, som første gang 

blev beskrevet i 1990’erne. I stedet for at forsøge at estimere fremtidig indtjening og udføre en 

risikojusteret tilbagediskontering af denne, argumenterer Berkus (2016) for, at man bør se på 

fem kvalitative faktorer ved den unge virksomhed, der hver især kan bidrage med en værditil-

vækst af virksomheden på op til USD 500.000:  
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TABEL 13: THE BERKUS METHOD (BERKUS, 2016) 

 

Hovedargumentet for at udelade budgettet fra værdiansættelsen af det unge vækstselskab, me-

ner Berkus (2016) er, at ganske få virksomheder opnår det estimerede budget. I stedet for at 

anvende et sjældent opnåeligt budget bør analytikeren dermed anvende de fem ovenstående 

parametre, og tillægge hver enkelt parameter en værdi på op til USD 500.000 (Achimská, 

2020).  

På trods af at Berkus (2016) opstiller et rammeværk til at forklare værdiskabelse for de helt 

unge vækstselskaber, besidder modellen nogle grundlæggende problematikker. Begrænsnin-

gen på USD 500.000 virker en smule arbitrært fastlagt, og beløbet tager heller ikke højde for 

den løbende inflation som økonomier gennemgår. Inflationsniveauet kan tilmed være diverge-

rende på tværs af forskellige økonomier og det begrænser modellens brugbarhed i et globalt 

M&A-marked. Berkus (2016) nævner også selv, at der for den amerikanske økonomi, ud fra 

hvilken Berkus (2016) definerer sin værdiansættelsesmodel, kan være store afvigelser i, hvad 

en entreprenør kan forvente at vedkommendes virksomhed er værd. Således kan en entreprenør 

forvente at opnå en højere værdiansættelse i det hede M&A-marked i Silicon Valley relativt til 

en entreprenør der forsøger at rejse kapital i Kansas på trods af, at virksomheden ikke ændrer 

karakteristika.  

Grundet den manglende hensyntagen til inflation og geografi, samt de arbitrært udvalgte vær-

ditilførsler, mangler the Berkus method holdbarhed som metode over tid. Værdiansættelsemo-

dellen besidder dog den styrke, at den i modsætning til mange af de tidligere præsenterede 

modeller, søger at indkapsle et værdiskabende element i nogle kvalitative faktorer såsom le-

delseskompetencer, der i høj grad kan være udslagsgivne for værdiansættelsen af de helt unge 

vækstselskaber.  

5.5.1.2 The scorecard method 

The scorecard method kan anses som en værdiansættelsesmetode, der funderer ud fra samme 

principper som the Berkus method. Hvor the Berkus method dog har en begrænsning på, hvor 

Hvis tilstedeværende Værditilførsel (op til)

1.     Solid idé (grundlæggende værdi og reducering af produktrisiko) USD 500.000

2.     Prototype (reducering af teknologisk risiko) USD 500.000

3.     Kvalitetsledelse (reducering af eksekveringsrisiko) USD 500.000

4.     Strategiske relationer (reducering af markedsrisiko) USD 500.000

5.     Produktudrulning eller omsætning (reducering af produktionsrisiko) USD 500.000
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meget værditilvækst de enkelte parametre kan tilføre, har the scorecard method et relativt ud-

gangspunkt ud fra andre unge vækstselskaber. Analytikeren skal således søge at vurdere de 

enkelte parametre relativt til de relevante peers, for derefter at vurdere, hvilken faktor der skal 

tillægges den givne parameter (Payne, 2019). Metoden finder (som analogt til the Berkus me-

thod) primært sin relevans for virksomheder i de helt tidlige livsstadier birth og initial invest-

ment.  

Udgangspunktet for værdiansættelse ved brug af the scorecard method er derfor at identificere 

medianen for sammenlignelige selskaber udvalgt på baggrund af geografisk region og industri. 

Herfra skal analytikeren vurdere hvorledes det analyserede selskab performer relativt til de 

udvalgte peers ud fra nedenstående sammenligningsparametre: 

TABEL 14: THE SCORECARD METHOD (PAYNE, 2019) 

 

Tabel 14 illustrerer hvordan Payne (2019) lægger op til, at de forskellige sammenligningspa-

rametre hver især bør vægtes, hvor ledelseskompetencer ses som faktoren med den højeste 

vægt på 30% og yderligere investeringsbehov og andre faktorer har den laveste vægt med 5%. 

Justeringskolonnen repræsenterer hvordan den analyserede virksomhed performer relativt til 

de udvalgte peers. Herefter multipliceres henholdsvis vægtningen og justeringen for at beregne 

den faktor som det enkelte sammenligningsparameter udgør. Afslutningsvist ganges summen 

af alle faktorer på medianværdiansættelsen for de sammenlignelige selskaber, hvilket vil ud-

gøre pre-money værdiestimatet for den analyserede virksomhed (Payne, 2019; Achimská, 

2020).  

Sammenligningsparameter Spænd Justering Faktor

Kompetencer hos ledelse og team 30% max 120% 0,3600

Størrelse på mulighed 25% max 140% 0,3500

Produkt/teknologi 15% max 85% 0,1275

Konkurrencemæssigt miljø 10% max 105% 0,1050

Marketing/salg/partnerskaber 10% max 95% 0,0950

Behov for yderligere investering 5% max 110% 0,0550

Andre faktorer 5% max 100% 0,0500

Sum 1,1425
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5.5.1.3 Opsummering af kvalitative early-stage modeller 

Ovenstående analyse af de kvalitative early-stage modeller fremlægger, at modellernes klare 

styrke ligger i deres simple anvendelige form. Modellernes lave kompleksitet gør, at analyti-

keren relativt let vil kunne udføre værdiansættelser på virksomheder, der til stadighed ikke har 

generet omsætning eller indtjening. Modellerne har tilmed den fordel, at de søger at indkapsle 

den værdiskabelse som kan ligge i nogle af virksomhedens kvalitative faktorer. Dette står i 

kontrast til de hidtil præsenterede værdiansættelsesmodeller, der bygger på kvantitative input-

faktorer estimeret ud fra kvalitative og kvantitative analyser. Vi har tidligere belyst vanske-

ligheden og usikkerheden ved at estimere de kvantitative inputfaktorer grundet det naturlige 

manglende datagrundlag ved helt unge vækstselskaber, hvilket de kvalitative early-stage mo-

deller kan være et værktøj til at imødekomme.  

Udfordringen for modellerne er dog, at de begge besidder en høj grad af rigiditet, hvilket mind-

sker muligheden for at analytikeren kan udlede meningsfulde værdiestimater for unikke virk-

somheder. Som vi også demonstrerede i analysen af relativ værdiansættelse ved brug af multi-

pler, kan det for de unikke vækstselskaber være vanskeligt at identificere sammenlignelige 

selskaber, der er behæftet med den samme indtjeningsevne, vækstpotentiale og risiko. The sco-

recard method er især eksponeret overfor samme problematik, idet modellen foreskriver, at 

værdiestimatet for den analyserede virksomhed skal beregnes ud fra værdien af et sammenlig-

neligt selskab. Ydermere bygger begge modeller på arbitrært valgte værditilførsler, hvilket ikke 

nødvendigvis ikke afspejler den sande værdiskabelse. Argumentet for stadigt at bruge de kva-

litative early-stage modeller ligger i, at vanskeligheden ved at estimere den sande værdiska-

belse gennem tidligere præsenterede værdiansættelsesmodeller er en næsten umulig øvelse for 

de helt tidlige stadier birth og initial investment. 

De kvalitative early-stage modeller besidder derfor en lav præcision samt evne til at indkapsle 

den sande værdiskabelse, men er et simpelt alternativ til mere komplicerede modeller til an-

vendelse for early-stage vækstselskaber med lidt eller næsten ingen tilgængelig data. Hvis sel-

skabet har historik og kan fremskrive tilnærmelsesvis sikre projektioner anses de kapitalvær-

dibaserede-, multipler, real-options- og hybridmodeller for værende early-stage-modellerne 

overlegen ift. indkapsling af værdiskabelse og præcision.  
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5.5.2 Kvantitative early-stage modeller 

I tillæg til de kvalitative early-stage værdiansættelsesmodeller, søger nærliggende afsnit at be-

lyse early-stage værdiansættelsesmodeller, der besidder en mere kvantitativ komposition. Af-

snittet bringer ydermere en analyse af modellernes anvendelighed i forhold til værdiansættelse 

af unge vækstselskaber samt modellernes styrker og svagheder.  

5.5.2.1 The venture capital method (VC-method) 

The VC-method (herfra VC-metoden) er en relativt simpel nutidsværdiberegning, der tager ud-

gangspunkt i investors perspektiv snarere end virksomhedens (Hellman, 2001). Dermed ud-

springer selve værdiansættelsen fra, hvorledes investors investeringshorisont ser ud og til hvil-

ken exit-værdi investor potentielt kan frasælge positionen. Første step i værdiansættelsen er 

derfor at estimere exit-værdien for efterfølgende at tilbagediskontere denne værdi med inve-

stors kapitalkrav over investeringshorisonten. Således kan post-money værdiansættelsen for-

muleres: 

 
𝑃𝑂𝑆𝑇 =

𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑣æ𝑟𝑑𝑖

(1 + 𝑘)𝑡
 

( 30 ) 

 

Hvor 𝑘 er investors afkastkrav. Når post-money værdiansættelsen er fastlagt fratrækkes kapi-

talbehovet for den analyserede virksomhed for at beregne pre-money værdiansættelsen:  

 𝑃𝑅𝐸 = 𝑃𝑂𝑆𝑇 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 31 ) 

Den forventede exit-værdi estimeres ofte ud fra en fremskrivning af relevant finansielt nøgletal 

såsom omsætning, EBITDA eller EBIT for derefter at anvende en passende multipel som virk-

somheden forventes at kunne afhændes til ved exit. Efterfølgende bør investorernes afkastkrav 

estimeres ud fra den risiko som investeringen er behæftet med.   

5.5.2.2 The First Chicago Method (FC-Method) 

The First Chicago Method (herfra FC-metoden) er opkaldt efter venture-kapitalfonden First 

Chicago Ventures, som udviklede denne værdiansættelsesmetodik i slut 80’erne (Plummer, 

1987). FC-metoden blev produceret som et værdiansættelsesværktøj til vækstselskaber, hvor 

der var stor usikkerhed omkring fremtiden, idet dens ophavsmænd kritiserede de traditionelle 

kapitalværdibaserede modellers rigide form ved kun at inkludere ét scenarie (Abrams, 2010). 

Fremgangsmetoden under FC-metoden minder om VC-metoden med små forskelligheder, hvor 

der modsætningsvist VC-metoden inkluderes flere scenarier i FC-metoden. Det er op til analy-
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tikeren gennem kvalitative og kvantitative analyser at definere og estimere de mulige fremti-

dige indtjeningsscenarier, som typisk vil bestå af tre scenarier: best-case, mid-case og worst-

case (Abrams, 2010; Venionaire Capital, 2021).  

Formålet med FC-metoden er at estimere sandsynlighedsvægtede mulige fremtidige exit-vær-

dier og derefter tilbagediskontere disse med en retvisende diskonteringsfaktor, som reflekterer 

risikoprofilen ved vækstselskabet. Exit-værdien findes gennem estimering af finansielle indu-

strispecifikke multipler, ligesom vi så under VC-metoden, som anvendes på de fremskrevne 

estimater for omsætning, EBITDA eller EBIT alt efter hvilket finansielt nøgletal analytikeren 

synes passende for at afspejle selskabets sande værdi (Venionaire Capital, 2021). Efter exit-

værdien for de definerede scenarier er estimeret, skal der beregnes et vægtet gennemsnit af 

disse. Dette gøres ved at estimere sandsynligheden for de individuelle scenariers udfald 

(Abrams, 2010). Endeligt tilbagediskonteres den vægtede exit-værdi og enterprise value esti-

meres ved at summere nutidsværdierne.  

 
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 =

𝑝𝑖 ∗ 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑖

(1 + 𝑘)𝑡
 

( 32 ) 

 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 er defineret som nutidsværdien af en vægtet exit-værdi givet det specifikke scena-

rie, hvor 𝑝𝑖 er scenariets sandsynlighed, 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑖 er scenariets absolutte exit-værdi, 𝑘 er afkast-

kravet og 𝑡 definerer antal perioder til exit.  

 
𝑃𝑂𝑆𝑇 =  ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

𝑥

𝑖=1

 
 

( 33 ) 

 

Ved at summere de 𝑥 definerede scenarier opnås post-money værdiestimatet, hvorfor analyti-

keren her er nødsaget til at fratrække investeringen for at opnå en pre-money værdi.  

5.5.2.3 Opsummering af kvantitative early-stage modeller 

Både VC-metoden og FC-metoden tilskriver først vækstselskabet værdi i terminalledet i form 

af forventet exit-værdi. Dette skyldes at begge modeller anskuer virksomheden fra investors 

side og derved værdiansætter selskabet indirekte ved at værdiansætte investors investerings-

projekt. Unge vækstselskaber udbetaler typisk ikke dividender og producerer negative cash 

flows, hvorfor tankegangen bag de kvantitative early-stage modeller kan være nærliggende at 

anvende i forhold til de klassiske kapitalværdibaserede modeller. De kvantitative modeller har 

deres styrke i den let anvendelige form, der ikke kræver et stort ressourceforbrug af analytike-

ren. Den lave kompleksitet gør samtidigt, at outputtet kan være let forståeligt for folk, der ikke 
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besidder stærk finansiel teoretisk viden. Modellerne er tilmed brugbare for de af vækstselska-

berne, der til stadighed genererer negative cash flows under investeringsperioden, idet de ka-

pitalværdibaserede modeller vil have udfordringer ved at tillægge disse selskaber værdi udover 

terminalledet. Modsætningsvist vil de kvantitative early-stage modeller dog ikke indfange den 

akkumulerede værditilvækst som positivt cash flow generende vækstselskaber opbygger i in-

vesteringsperioden, da exit-værdien beregnes ud fra en i forvejen defineret multipel.  

Med henvisning til tidligere afsnit om unge vækstselskabers finansieringsbehov fremlagde vi, 

at selskaberne ofte vil gennemgå flere finansieringsrunder løbende for at kunne fremskaffe 

kapital til en højere værdiansættelse og modvirke at founders bliver udvandet for hurtigt. De 

fremtidige finansieringsrunder har den implikation, at investors anparter vil blive udvandet, 

såfremt der ikke er et kontraktligt forhold om dette, i takt med at selskabet udsteder anparter. 

De kvantitative early-stage modeller kan inkorporere implikationerne af denne finansierings-

strategi, hvor pre-money værdiestimatet blot korrigeres for den forventede udvanding som in-

vestorerne vil opleve i investeringsperioden. I dette tilfælde vil pre-money værdiestimatet 

skulle nedjusteres med den relative udvanding (Sahlman, 2009). Således gælder:  

 
𝑃𝑅𝐸 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟
 

𝑈𝑑𝑣𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔% =
𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟

𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟
 

𝑃𝑅𝐸𝐴𝑑𝑗 = 𝑃𝑅𝐸 ∗ (1 − 𝑈𝑑𝑣𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔%) 

 

( 34 ) 

 

 

( 35 ) 

 

( 36 ) 

 

Ved at anvende 𝑃𝑅𝐸𝐴𝑑𝑗 tages der højde for, at vækstselskabet er nødt til at rejse løbende kapital 

for at opnå den forventede exit-multipel.  

I og med at de kvantitative early-stage modeller tager udgangspunkt i en exit-værdi som skal 

estimeres på baggrund af multipler, er modellerne eksponeret over for de samme udfordringer 

som ved gængs multipel værdiansættelse såsom identifikation af rette sammenlignelige selska-

ber. Der henledes til afsnit (5.3) for yderligere argumentation for vanskeligheder ved brug af 

multipler. De kvantitative early-stage modellers anvendelse af multipler besidder dog en yder-

ligere udfordring, da modellerne ikke tager højde for udsving i M&A-markedet. Således kan 

en analytiker nå en fejlslutning ved brug af en multipel fra en transaktion ved entry-tidspunktet, 

hvis M&A-markedet gennemgår en negativ udvikling hen over investeringsperioden, idet in-

vestorerne ikke nødvendigvis kan opnå den forventede multipel ved exit (Hellman, 2001; Da-

modaran, 2009).  
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5.5.3 Evaluering af early-stage værdiansættelsesmodeller 

De præsenterede early-stage modeller demonstrerer en anvendelsesmæssig fordel, idet de ofte 

er simple at udføre. Sammenlignet med de kapitalværdibaserede, real-optionerne og hybrid-

modellerne, kræver early-stage modellerne færre inputestimeringer og udregningerne er ofte af 

mere simpel karakter, hvilket højner adgangen til estimering af inputfaktorerne. Dette gør 

early-stage modellerne til et hurtigt og effektivt værktøj til værdiansættelse af unge vækstsel-

skaber, der også vil være letforståelige for folk uden tung teoretisk viden inden for finansiering. 

Hermed øges early-stage modellernes brugbarhed også som kommunikationsværktøj. For in-

vestorer besidder eksempelvis VC-metoden dog et simpelt værktøj til udregning af IRR, som 

ofte vil være et substantielt kriterie for investeringsevaluering.  

En af ulemperne ved early-stage modellerne er, at værdiestimater bliver sat arbitrært. Ved brug 

af the Berkus method sætter modellen selv en øvre grænse på værditilskrivningen af de valgte 

kvalitative faktorer. De resterende tre modeller the scorecard method, VC og FC tager alle 

deres udgangspunkt i multipler, hvor modellerne foreskriver, at man bruger industrispecifikke 

peers. Vi har tidligere under analysen af multipel værdiansættelse belyst problematikken ved 

at finde perfekte substitutter ved brug af industrispecifikke peers samt udfordringen i at finde 

perfekte substitutter generelt. Ved både VC og FC ser vi også et problem relateret til anvendel-

sen af multipler, da modellerne ikke tager højde for tidsmæssige og geografiske forskelle ift. 

inflation, udbud og efterspørgsel på risikovilligkapital samt generelle økonomiske konjunktu-

rer. De arbitrært valgte værdiestimater mindsker modellernes evne til at indkapsle den sande 

værdiskabelse, idet de ikke tager forbehold for den enkelte case. Ligeledes anses modellerne 

for svage ift. generering af middelrette værdier, da modellerne ikke er funderet i matematiske 

beviser som de kapitalværdibaserede modeller, der alle er udledt af DMM; multipler, som er 

udledt fra de kapitalværdibaserede; eller real-optioner, som er udledt gennem den replikerende 

portefølje.  
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TABEL 15: EVALUERING EARLY-STAGE MODELLER 

 

5.6 Korrektioner til værdiestimatet 

I relation til at vores afgrænsning af unge vækstselskaber indeholder kriteriet om, at selskaber 

ikke må være børsnoterede, skaber det den implikation, at investor typisk vil påkræve en illi-

kviditetsrabat som følge af, at investeringen ikke kan afhændes omkostningsfrit. Bernando et 

al. (2021) studerer, hvor stor denne illikviditetsrabat er, som refereres til som DLOM (Discount 

For Lack of Marketability). De estimerer illikviditetsrabatten ved at se på det relative forhold 

mellem aktier handlet gennem PIPE’s (Private Investments in Public Equity) og børsnoterede 

aktier. PIPE’s bliver ofte anvendt af børsnoterede selskaber til at rejse yderligere egenkapital 

uden om aktiemarkedet, for at undgå de juridiske og økonomiske omkostninger en aktieemis-

sion er forbundet med. Den forskel som aktierne gennem en PIPE bliver solgt til relativt til den 

børsnoterede aktiekurs kan approksimeres til illikviditetsrabatten, idet aftageren af PIPE-akti-

erne ikke vil kunne sælge disse aktier på børsen. I denne sammenhæng finder Bernando et al. 

(2021), at den gennemsnitlige årlige illikviditetsrabat (𝐷𝐿𝑂𝑀Å𝑟𝑙𝑖𝑔) er 3%-4%.   

Ved korrektion for illikviditetsrabat er analytikeren nødt til at estimere en årlig rabat for at 

fremskrive denne til en rabatfaktor. På denne måde tager analytikeren højde for, at der skal 

tillægges en større illikviditetsrabat for unge vækstselskaber, som har en længere horisont til 

exit. Den samlede illikviditetsrabat multipliceres med selskabets NPV for at lave den samlede 

korrektion. Alternativt skulle illikviditetsrabatten tillægges kapitalomkostningen, men denne 

metodiske fremgangsmåde vil resultere i en overestimering af selskabet. Det er ikke muligt at 
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tillægge rabatten til kapitalomkostningen, idet investoren ikke vil få den fulde rabat for cash 

flows i de tidlige år. Selvom cash flows genereres i de tidlige år, vil det stadig ikke være muligt 

for investor at realisere disse før et muligt exit, hvorfor rabatfaktoren er nødsaget til at tage 

højde for hele illikviditetsperioden.  

 𝐼𝑙𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = (1 + 𝐷𝐿𝑂𝑀Å𝑟𝑙𝑖𝑔)
−𝑇

 ( 37 ) 

 

Illikviditetsfaktoren anvendes til at korrigere den fundamentale værdi for at tage højde for de 

transaktionsomkostninger som er forbundet med selskabet. 𝐷𝐿𝑂𝑀Å𝑟𝑙𝑖𝑔 er et udtryk for den år-

lige transaktionsomkostning, som skal reflektere offeromkostningen ved ikke at kunne omsætte 

aktivet til likvide midler før eventuel exit. 𝑇 er determineret ved forventet antal år til exit og 

tager hermed højde for, at unge vækstselskaber som forpligter sig til et relativt tidligt exit ikke 

afgiver en for stor rabat.  

I tillæg til illikviditetsrabatten ser vi også, at investorer er villige til at betale en kontrolpræmie 

for at overtage majoriteten af selskaber (Wasserman, 2016; Plenborg & Kinserdal, 2021). Kon-

trolpræmien skal ses som en refleksion af, at investor mener selskabet kan opereres mere ef-

fektivt, såfremt de overtager majoriteten af selskabet. Den korrekte metode til at beregne kon-

trolpræmien er dermed at vurdere effekten af, at det unge selskabs ledelse erstattes med en 

mere effektiv. Historisk har kontrolpræmier ligget på et niveau mellem 20%-30% (Wasserman, 

2016; Plenborg & Kinserdal, 2021). Det er herved analytikerens opgave ved værdiansættelser 

af unge vækstselskaber at have for øje, om analysen foretages på baggrund af majoritetssalg af 

anparter. Da illikviditeten opstår på baggrund af eksterne forhold vedrørende omsætteligheden 

i risikobehæftede aktiver, kan rabatten estimeres ud fra en gennemsnitsbetragtning af aggrege-

rede forhold. Modsat henvender kontrolpræmien sig til interne forhold mellem det unge vækst-

selskab og investor. Analytikeren er hermed nødsaget til at lave en individuel vurdering, hvor 

vedkommende kan anvende de historiske 20%-30% som et benchmark.  

5.7 Opsummering på teoretisk analyse af værdiansættelsesmodeller   

Følgende afsnit har til formål at samle de vigtigste konklusioner fra den teoretiske analyse. 

Afsnittet vil ud fra et teoretisk funderet argument belyse de respektive værdiansættelsesmodel-

lers styrker og svagheder kontekstualiseret til unge vækstselskaber. Vi vil præsentere en op-

summeringstabel, der konsoliderer de fremhævede pointer fra de respektive teoretiske analyser, 

hvorved en grov specifikation af modellernes anvendelighed illustreres. Sideløbende vil de 
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mest fremtrædende argumenter for anvendelsen af værdiansættelsesmodellerne blive fremhæ-

vet. Dette bidrager til besvarelse af forskningsspørgsmålet gennem en kortlægning af det teo-

retiske argument for valg af værdiansættelsesmodel givet det unge vækstselskabs livsstadie.  

Den teoretiske analyse af de kapitalværdibaserede modeller påviste, at modellerne besidder en 

teoretisk funderet styrke i, at alle udspringer fra DDM-modellen, og dermed matematisk kan 

påvises at kunne præstere middelrette værdier på tværs af modellerne. Såfremt analytikeren er 

konsistent i estimeringen af inputfaktorerne og ikke bryder med de opstillede underliggende 

forudsætninger, bør analytikeren få det samme værdiestimat, uagtet om vedkommnde vælger 

at anvende DCF, EVA, DDM eller en fjerde kapitalværdibaseret model. De kapitalværdibase-

rede modeller bygger på klassisk asset pricing teori, hvor værdiskabelse tager sit afsæt i at 

estimere nutidsværdien af fremtidig indtjening på baggrund af den specifikke vækst og risiko-

profil (Shiller, 1981; Beaton, 2010; Damodaran, 2012; Plenborg & Kinserdal, 2021). Udfor-

dringerne ved de kapitalværdibaserede modeller er, at det er ét-scenaries-modeller, der ikke 

tager højde for den værditilvækst som ledelsesmæssig fleksibilitet kan indeholde (Trigeorgis, 

1993; Putten & MacMillan, 2004). For unge vækstselskaber er dette særligt essentielt, idet de 

gentagende finansieringsrunder samt vækstmuligheder gør, at ledelsen hyppigt vil stå overfor 

udslagsgivende beslutninger, der har signifikant betydning for selskabernes fremtidige værdi-

skabelse (Cornelli & Yosha, 2003; Hsu, 2008; Baranov & Muzyko, 2016).  

De kapitalværdibaserede modeller besidder den yderligere udfordring, at de på sin vis fordrer 

et højt niveau af tilgængelig information for at kunne præstere realistiske værdiestimater (Da-

modaran, 2009; Beaton, 2010; Carver; 2011). Indenfor afhandlingens problemfelt er dette sær-

ligt relevant, da informationsniveauet ofte vil være ganske mangelfuldt i de tidlige faser, hvor-

efter dette øges hen over virksomhedens livscyklus (Davilla & Foster, 2007; Davilla et al., 

2015). Med udgangspunkt i denne pointe, ses de kapitalværdibaserede modeller at besidde en 

større relevans for de senere livsstadier, growth og profitable stage, end for de tidlige livssta-

dier, birth og initial investment. En anden udfordring ved modellering hen over livsstadierne 

ved brug af de kapitalværdibaserede modeller er, at unge vækstselskaber ofte vil have diverge-

rende kapitalstruktur, hvilket fordrer, at analytikeren bør benytte omskiftelige kapitalkrav hen 

over budgetperioden (Plenborg, 2002; Damodaran, 2009). I de tidligere livsstadier ses en høj 

risiko, hvorfor analytikeren skal være påpasselig ved estimering af kapitalomkostningen. Yder-

mere påviste vi i den teoretiske analyse, at en marginal reducering i vækstraten fra 5% til 3% 

eliminerede 41% af værdien i terminalledet. Det stiller derfor høje krav til analytikeren om at 



 

80 

 

være meget præcis i estimeringen af inputfaktorerne i terminalledet for at opnå realistiske vær-

diestimater. Øvelsen vanskeliggøres yderligere for de unge vækstselskaber, hvor vækstraten 

ofte er høj og divergerende over de respektive livsstadier samtidigt med, at der er en iboende 

usikkerhed om, hvornår steady state opnås, og hvilke vækstrater og kapitalomkostninger der 

til den tid bør anvendes (Damodaran, 2009; Carver, 2011).  

Under analysen af multipel værdiansættelse blev det påvist, at der forekommer en teoretisk 

kongruens mellem multiplerne og de kapitalværdibaserede modeller, hvilket fordrer at multi-

pler teoretisk er i stand til at indkapsle den sande værdi og præstere middelrette værdiestimater 

(Plenborg & kinserdal, 2021). Dette er dog kun opfyldt under antagelse om efficiente markeder 

samt identifikation af perfekte peers som besidder ækvivalente value drivers. Der ses derfor et 

eksternt fokus ved brug af multipler, hvor øvelsen ligger i at identificere sammenlignelige peers 

(Damodaran, 2006; Schreiner, 2007; Knudsen et al., 2017). Udfordringen ved identifikationen 

af peers for unge vækstselskaber er, at der ikke forekommer en offentlig børs, hvor der er høj 

frekvens af transaktioner af privatholdte selskaber. Dette giver en tidsmæssig forskydning af 

den handlede multipel, hvilket kan have implikationer i forhold til at den anvendte multipel 

ikke afspejler udbud og efterspørgsel af risikovillig kapital ved anvendelsestidspunktet (Da-

modaran, 2009). Yderligere ser vi en udfordring i at finde perfekte substitutter, idet vækstsel-

skaber besidder høj grad af usikkerhed og befinder sig et omskifteligt miljø, hvilket kan gøre 

dem til et unikt selskab. Det er derfor en vanskelig opgave at finde perfekte substitutter, som 

reflekterer unge vækstselskabers livsstadie og value drivers.  

Når peergruppen er identificeret, er det op til analytikeren at udvælge relevante multipler, som 

afspejler selskabets value drivers. Såfremt peergruppen ikke kan klassificeres som perfekte 

substitutter vil analytikeren opleve, at der forekommer substantielle forskelle mellem værdi-

estimaterne ved brug af forskellige multipler (Liu et al., 2002; 2006). I relation til virksomhe-

dens livscyklus, vil det også udgøre en vanskelighed for analytikeren at identificere relevante 

peers for det tidlige stadie, birth, i og med, at det eksterne finansieringsbehov til stadighed er 

lavt, hvorfor offentligt tilgængelige værdiansættelser, vil være udfordrende at opklare. Der vil 

være en naturligt større frekvens af handlede selskaber på livsstadierne initial investment, 

growth og profitable stage, hvorved multipel værdiansættelse ses som værende mere relevant.  

Multipler anses dog for et effektivt værktøj, som ikke fordrer mange ressourcer fra analytike-

ren. Dette højner modellens anvendelighed, hvorfor den hyppigt ses som en ”quick and dirty” 
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værdiestimeringsmetode (Liu et al., 2002; 2006). Grundet multiplernes evne til at afspejle mar-

kedsværdier og den effektive udførsel, ser vi multipler som et oplagt ”sanity-check”. 

Real-optioner påviste sig at være et anvendeligt værktøj til at indkapsle værdien af den ledel-

sesmæssige fleksibilitet, hvilket både de kapitalværdibaserede modeller og multipler led under 

(Trigeorgis, 1993; Hsu, 2008; Damadoran, 2009; Baranov & Muzyko, 2016; Gornall & Stre-

bulaev, 2020). Disse modeller anses derfor anvendelige med henblik på at afspejle de løbende 

kapitalrejsninger. Udfordringerne ved real-optioner er dog, at modellerne fordrer dybdegående 

kvantitative estimeringer, hvilket kan være en udfordring ved de tidlige livsstadier birth og 

initial investment. Der ses yderligere en høj kompleksitet i udførelsen af værdiestimater grun-

det den bagvedliggende matematik, hvilket kan udgøre en udfordring for entreprenøren, så-

fremt kendskabet til modellens udførsel er mangelfuldt. Vi har belyst, hvordan real-optioner 

kan anvendes i kombination med de kapitalværdibaserede modeller til både at reflektere vær-

dien af den ledelsesmæssige fleksibilitet samt som alternativ til beregning af terminalledet gen-

nem en perpetuitetsberegning (Gornall & Strebulaev, 2020). Vi finder det hensigtsmæssigt at 

anvende real-optioner i en hybridmodel for unge vækstselskaber i livsstadierne growth og pro-

fitable stage, idet de komplementerer de mere simple modeller, som kan anvendes til beregning 

af den passive NPV, samtidig med at selskaber i disse stadier besidder en højere detaljegrad i 

deres tilgængelige performance information. Herved inkluderes den værdiforøgelse som den 

ledelsesmæssige fleksibilitet bringer selskabet (Trigeorgis, 1993; Putten & MacMillan, 2004). 

Den teoretiske analyse påviste, at early-stage modellerne besad en styrke i deres let anvendelige 

form, hvilket mindsker modellernes kompleksitet. De kvalitative early-stage modeller søger i 

kontrast til de resterende værdiansættelsesmodeller at indkapsle den værdi som ligger i kvali-

tative egenskaber hos unge vækstselskaber (Berkus, 2016; Payne, 2019). Early-stage model-

lernes lave kompleksitet viste sig ydermere at gøre dem til et godt kommunikativt værktøj, da 

de finansielle teoretiske krav fylder mindre, og deraf gør modellernes output let forståeligt. De 

kvantitative early-stage modeller besad dog samme udfordring som multiplerne for hvad angår 

identifikationen af sammenlignelige selskaber, idet modellerne er bygget op omkring en frem-

tidig exit-værdi beregnet ud fra multipler (Hellman, 2001; Abrams, 2010). Early-stage model-

lerne formår samtidigt ikke til fulde at indkapsle den fulde løbende værdiskabelse som akku-

muleres i selskabet over tid. For unge vækstselskaber i de tidlige livsstadier birth og initial 

investment, udgør early-stage modellerne et effektivt redskab til at tillægge virksomhederne 

værdi på trods af den manglende tilgængelige information. Ved de senere livsstadier growth 

og profitable stage mindskes modellernes anvendelighed dog, idet selskaberne her vil have en 
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højere grad af tilgængelig information, og analytikeren bør derfor anvende værdiansættelses-

modeller, der kan konvertere al den information til et præcist værdiestimat.  

Med udgangspunkt i den teoretiske analyse opstilles tabel 16, hvor de respektive værdiansæt-

telsesmodeller vurderes på baggrund af de opstillede kriterier for, hvad en god værdiansættel-

sesmodel bør indkapsle.  

TABEL 16: OPSUMMERET EVALUERINGSTABEL (EGEN TILVIRKNING) 

 

Som nævnt under fremlæggelsen af kriterierne, så er vægtningen af kriterierne betinget af det 

analyserede selskabs kontekst, hvorfor valget af værdiansættelsesmodel er afhængigt heraf. 

Analytikeren vil derfor opleve, at visse modeller vil være mere fordelagtige at anvende i visse 

situationer samt bedre til at indkapsle den sande værdiskabelse og benytte modellen som kom-

munikationsværktøj. Ud fra ovenstående tabel og refleksion over livsstadierne ses det, at de 

kapitalværdibaserede modeller og real-optioner fordrer et højere informationsniveau, hvorfor 

disse er mere anvendelige for de senere livsstadier. I kontrast hertil vil early-stage modellerne 

være mere anvendelige for de tidligere stadier, hvilket også er ganske intuitivt qua navngivnin-

gen af modellerne. I det der forekommer stor usikkerved ved værdiansættelse af unge vækst-

selskaber, vil vi anbefale analytikeren at lave et ”sanity check” af de præsterede værdiestimater 

uagtet valg af model. Multipler ses her som et stærkt værktøj, idet de afspejler hvad folk rent 

faktisk er villige til at betale i markedet og kan udføres uden alt for store ressourcetræk.  

TABEL 17: ANVENDELSE AF VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER PÅ TVÆRS AF LIVSSTADIER 
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6. Implementering af værdiansættelsesmodeller i praksis 

Vi vil i nærliggende kapitel søge at klarlægge de implikationer der følger med implementerin-

gen af de præsenterede værdiansættelsesmodeller i praksis. Analysen vil derfor rodfæste sig i, 

hvilke overvejelser praktikerne gør sig når de skal værdiansætte et ungt vækstselskab. Nogle 

af de fremstillede problemstillinger fra den teoretiske analyse vil blive inddraget med henblik 

på at anskue, hvordan analytikerne i praksis forholder sig til dem. Ydermere vil nærliggende 

kapitel gøre brug af metaanalyse, hvor allerede eksisterende studier tilvejebringes, hvorefter 

studiernes pointer og konklusioner analyseres og perspektiveres til afhandlingens problemfelt. 

Metaanalysen vil sideløbende blive komplementeret af afholdte interviews med fagfolk, der til 

dagligt beskæftiger sig med værdiansættelse, og som har til formål at illustrere nogle af de 

bagvedliggende overvejelser som praktikerne gør sig i forbindelse med værdiansættelse af unge 

vækstselskaber. De teoretiske slutninger som vi på nuværende tidspunkt har illustreret, vil der-

med blive testet op imod praktikernes behov. Kapitlet skal således bidrage til besvarelse af 

afhandlingens forskningsspørgsmål ved at tilsikre, at den diskrepans, der kan være mellem teori 

og praksis bliver mitigeret i opstillingen af det konceptuelle framework.    

6.1 Praktikernes brug af værdiansættelsesmodeller 

I den praktiske analyse vil vi indledningsvist præsentere analytikernes anvendelse af værdian-

sættelsesmodeller. Hvor metaanalysen skal søge at afklare nogle generelle tendenser hos ana-

lytikerne, skal de afholdte interviews belyse, hvorfor analytikerne anvender de modeller de gør. 

Der vil være en naturlig diskrepans imellem metaanalysen og de afholdte interviews, da det 

ikke er samme respondenter som medvirker i henholdsvis de analyserede studier og de afholdte 

interviews. Nogle af de tendenser vi finder i metaanalysen vil derfor ikke ubetinget kunne af-

klares yderligere i interviewene, men det er her vigtigt at pointere, at formålet med følgende 

analyse er at observere de praktiske implikationer af værdiansættelse, herunder særligt af unge 

vækstselskaber. Vi ser derfor stadig en relevans i at udføre analysen på tværs af forskellige 

studier, der samlet set skal afspejle den praktiske anvendelse af modellerne, informationskil-

derne, terminalled- og risikoestimeringen.  

Først vil vi søge at afklare, om der forekommer signifikante forskelle på anvendelsen af de 

præsenterede modeller i praksis. Givet vores fremlagte tabel 17 ses en teoretisk funderet tese 

om, at værdiansættelsesmodellerne har divergerende relevans på tværs af selskabets livsstadie. 

Yderligere har vi igennem afhandlingen belyst, hvordan de klassiske værdiansættelsesmodeller 

møder modstand ved anvendelse på unge vækstselskaber. Vi ønsker derfor at teste, hvorvidt 
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der forekommer signifikante forskelle i anvendelsen af modeller mellem praktikere, som vær-

diansætter henholdsvis unge vækstselskaber og modne selskaber. Ydermere søger vi at belyse, 

om der forekommer signifikante forskelle i anvendelse af modeller ved værdiansættelse af unge 

vækstselskaber på tværs af livsstadierne.  

TABEL 18: ANVENDELSE AF MODELLER I PRAKSIS 

 

Tabel 18 viser en sammenfatning af eksisterende studiers resultater gennem simpel deskriptiv 

statistik. Tabellen er inddelt efter hvilken måleenhed, som er anvendt i det respektive studie. 

De sidste to studier, som er medtaget (Geddes, 2006; Pinto et al., 2018) undersøger generel 

anvendelse af værdiansættelsesmodeller. Disse studier er medtaget for senere at blive anvendt 

Kapitalværdi-

baserede

Multipler Real-

optioner

Early-

stage
N Land

Locket et al., 2002 0,54 0,70 0,33 N/A 149 Verden

Wright et al., 2004 0,36 0,72 N/A N/A 329 Verden

Dittmann et al., 2004 58% 60% 11% 38% 53 Tyskland

Demirakos et al., 2004 39% 89% 4% N/A 104 UK

Wright & Robbie, 1996* 3,23 4,31 N/A 2,97 66 UK

Manigart et al., 2000* 3,63 3,93 N/A 3,37 136 Europe

Pintado et al., 2007* 4,20 3,80 N/A N/A 51 Spanien

Kantaukov & Sander, 2016** 0,88 0,81 N/A N/A 32 Estland

Pinto et al., 2018*** 79% 93% 5% 13% 1.980 Verden

Geddes, 2006* 4,34 4,59 1,58 3,07 113 UK

***Relativ anvendelse

Regression

Relativ anvendelse

Skala

General værdiansættelse (ikke specifikt for unge vækstselskaber)

*Skalering 1-5

**Skalering 0-1
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til at teste for signifikante forskelle mellem anvendelse af modeller på unge vækstselskaber og 

generel værdiansættelse.  

Studierne viser en klar gennemgående tendens, hvor real-optioner er den mindst anvendte mo-

del på tværs af alle de studier, der har inkluderet brugen af real-optioner som svarmulighed. 

Locket et al. (2002) finder, at brugen af real-optioner udgør den laveste simple regressionsko-

efficient på 0,33 i forklaringen af analytikernes brug af værdiansættelsesmodeller. Dittmann et 

al. (2004) samt Demirakos et al. (2004) finder lignende resultater, da det kun er henholdsvis 

11% og 4% af de adspurgte analytikere, som anvender real-optioner til at værdiansætte unge 

vækstselskaber. For værdiansættelse generelt finder Pinto et al. (2018), at kun 5% af analyti-

kerne anvender real-optioner, og Geddes’ (2006) resultater tegner et lignende billede, hvor 

analytikerne gennemsnitligt rangerer real-optioners anvendelighed til 1,58 ud af en skala på 1 

til 5. Alle ovenstående studier tyder dermed på, at brugen af real-optioner i praksis ikke er et 

udbredt fænomen blandt analytikerne, hvad end der er tale om værdiansættelse af unge vækst-

selskaber eller værdiansættelse af selskaber generelt. Denne konklusion underbygges yderli-

gere af vores adspurgte Corporate Finance (CF) respondent da vedkommende bliver spurgt ind 

til, hvorvidt de normalvis anvender real-optioner i værdiansættelseshenseende:  

”Vi har faktisk her i efteråret lavet nogle projekter, hvor en del af projektet var, at de havde 

nogle drugs som var i fase 1 og 2. Så der anvendte vi det faktisk. […] Men det var første gang 

jeg prøvede at anvende dem. Og det er meget i pharma/biotek at man bruger real-optioner, hvor 

jeg har en fornemmelse af, at det er en relativ markedsstandard.” (CF, s. 14) 

Der ses således en sjælden benyttelse af real-optionerne som værdiansættelsesmodel for prak-

tikerne, hvilket tyder på, at nogle af de styrker som vi i den teoretiske analyse påviste at real-

optionerne har i form af inddragelse af den ledelsesmæssige fleksibilitet ikke bliver udnyttet i 

praksis. Dog nævner respondent CF også, at det er vedkommendes indtryk, at real-optionerne 

oftere anvendes indenfor industrispecifikke analyser, herunder især pharma og biotek, hvor den 

værdimæssige udvikling som er tæt forbundet med fasegodkendelserne af produkterne indreg-

nes gennem optionsmetodikken.  

Studierne fra tabel 18 påviser samtidigt, at det for alle studier er de kapitalværdibaserede og 

multipler som oftest benyttes af praktikerne. For de empiriske undersøgelser, som beskæftiger 

sig med unge vækstselskaber, benyttes multipler oftest som værdiansættelsesmodel i 6 ud af 8 

studier, hvoraf de sidste to studier påviser, at de kapitalværdibaserede modeller oftest anven-

des. I relation hertil ses det, at det er de to seneste studier som finder, at kapitalværdibaserede 
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modeller benyttes hyppigst (Pintado et al., 2007; Kantaukov & Sander, 2016). Der ses dermed 

en tidsmæssig forskydning i brugen af modeller, hvor studierne påviser en tendens; de kapital-

værdibaserede modeller har vundet terræn relativt til multipel værdiansættelse i de senere år. 

Dog er det vigtigt samtidigt at pointere, at der i dette henseende kan være andre årsagssam-

menhænge end tid. Pintado et al. (2007) og Kantaunov og Sanders (2016) studier er begge 

udført inden for et snævert geografisk område (Spanien og Estland), hvorfor dette også kan 

være en del af forklaringen bag resultaterne. Det absolut største studie foretaget af Pinto et al. 

(2018) afdækker analytikere fra hele verden, og her finder de, at hele 93% af respondenterne 

anvender multipel værdiansættelse når de skal evaluere en individuel investeringscase. Studiet 

er ikke foretaget specifikt for værdiansættelse af unge vækstselskaber, men værdiansættelse 

generelt, og giver dermed et indblik i, hvordan analytikere arbejder på tværs af livsstadier. 

Resultaterne viser, at hen over geografier, jurisdiktioner og økonomier ses der en generel ten-

dens, hvor multipel værdiansættelse anvendes i næsten 19 ud af 20 tilfælde, hvilket udtrykker, 

at multiplerne er et populært værdiansættelsesredskab blandt praktikerne.  

Empirien fra studierne påviser samtidigt, at der på tværs af geografier, tidspunkter og brancher 

er en gældende standardpraksis for at inkludere flere værdiansættelsesmodeller i en analyse. Et 

studie blandt europæiske eksperter fastlagde, at 33% anvendte to modeller ved værdiansættelse, 

29% anvendte tre modeller og 21% blot anvendte en enkelt (Bancel & Mittoo, 2014). De re-

sterende respondenter anvendte fire eller derover. Wright og Robbie (1996) konkluderer yder-

mere, at den hyppigst anvendte metode til verificering af produceret værdiestimat er inddragel-

sen af en komplementerende værdiansættelsesmodel. 

Manigart et al. (1997) og Wright et al. (2004) påviser, at praktikere anvender forskellige infor-

mationskilder og værdiansættelsesmodeller på tværs af geografier grundet divergerende for-

melle institutioner og jurisdiktioner. Det er derfor nødvendigt at anvende empirisk data fra 

samme geografiske område, som er underlagt den samme formelle institutionelle kontekst og 

lovkrav for at kunne teste, om der forekommer en homogen praksis for værdiansættelse af 

selskaber for henholdsvis unge vækstselskaber og generel værdiansættelse. Begge studier fra 

Geddes (2004) og Wright og Robbie (1996) tester for brugen af værdiansættelsesmodeller og 

informationskilder i UK for forholdsvis generel værdiansættelse og værdiansættelse af unge 

vækstselskaber. Ydermere anvender begge studier samme måleenheder, hvorfor det vil være 

muligt at teste for, om der forekommer signifikante forskelle på tværs af de undersøgte popu-

lationer. Ingen af studierne undersøger brugen af de specifikke early-stage modeller vi i den 

teoretiske analyse har præsenteret, hvorfor vi ikke vil kunne teste, hvorvidt der er statistisk 
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signifikant forskel i anvendelsen af early-stage modeller på tværs af livsstadierne. Tilmed be-

lyser Wright og Robbie (1996) ikke anvendelsen af real-optioner som værdiansættelsesmodel, 

hvorved vi heller ikke vil være i stand til at teste forskel i anvendelse her. Til at teste for stati-

stisk signifikante forskelle i anvendelse af henholdsvis brugen af kapitalværdibaserede model-

ler og multipler anvendes en unequal variance t-test. Testen angiver, hvorvidt der er signifikant 

forskel i middelværdierne for to forskellige populationer med to forskellige varianser, og har 

empirisk vist sig at være et effektivt alternativ til de ofte anvendte Student’s t-test og Mann-

Whitney U test (Ruxton, 2006). Såfremt der kan påvises en statistisk signifikant forskel mellem 

middelværdierne for henholdsvis Geddes (2004) og Wright og Robbies (1996) studier, kan der 

fremføres et argument for, at modellerne anvendes forskelligt hen over virksomhedens forskel-

lige livsstadier.  

TABEL 19: ANVENDELSE AF VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER PÅ TVÆRS AF LIVSSTADIER 

 

Resultaterne af t-testen viser en statistisk signifikant forskel i brugen af kapitalværdibaserede 

modeller for henholdsvis respondenterne i Geddes (2004) og Wright og Robbie (1996) med en 

p-værdi på 0,00001%. Resultatet udviser dermed ganske stor robusthed, og stemmer også 

overens med den teoretiske analyse, hvor vi belyste, at for selskaberne i de senere livsstadier 

Geddes, 2004

(Generel)

Middelværdi Std. afvigelse N

DCF 4,34 1,02 113

Multipler 4,59 0,69 113

Real-optioner 1,58 0,81 113

Andre N/A N/A N/A

Wright & Robbie, 1996

(Unge vækstselskaber)

Middelværdi Std. afvigelse N

DCF 3,23 1,37 66

Multipler 4,31 0,87 66

Real-optioner N/A N/A N/A

Andre N/A N/A N/A

t-stat DoF P-værdi

DCF 5,7210 88,7650 0,00001%***

Multipler 2,2360 95,5517 2,76950%**

Real-optioner N/A N/A N/A

Early-stage N/A N/A N/A

Signifikansniveau: 1%=***, 5%=**, 10%=*
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vil de kapitalværdibaserede modeller være mere oplagte at anvende qua virksomhedernes hø-

jere informationsniveau og mere stabile fremtidsudsigter. For multiplerne påvises ikke den 

samme robusthed i resultaterne, men det ses, at multiplerne oftere anvendes for alle selskaber 

end specifikt for unge vækstselskaber med en p-værdi på 2,77%. Resultatet er dermed stadig 

signifikant på et 5%-niveau. Med reference til den teoretiske analyse, hvor vi belyser udfor-

dringerne ved anvendelse af multipler, forekommer der her en kongruens mellem teori og prak-

sis. Den manglende tilgængelige information påviste også at udgøre en udfordring for multi-

pler, idet der ikke forekommer et offentligt marked, hvor der med høj frekvens handles privat-

holdte selskaber.  

Ovenstående pointer underbygges yderligere af vores afholdte interviews, hvor der forekom 

divergerende svar, da respondenter blev bedt om at tage stilling til brugen af henholdsvis kapi-

talværdibaserede modeller og multipler. Respondenterne fra henholdsvis seed-capital (SC) og 

venture-capital (VC) anvendte sjældent de to metodikker, hvorimod CF, der også til dagligt 

hovedsageligt arbejdede med modne selskaber, anvendte kapitalværdibaserede og multipler 

som de primære værdiestimeringsmodeller.  

”Nej, dem bruger vi ikke” (SC, s. 32) 

”Så nej, vi bruger meget sjældent DCF-modeller” (VC, s. 24) 

”Vi prøver at have lidt forskellige datapunkter, både multipler og DCF, når vi laver det, og så 

hele tiden have det der sanity-check […].” (CF, s. 9)  

Både respondenten fra seed-capital og venture-capital argumenterer for, at de kapitalværdiba-

serede modeller og multipler ikke kan anvendes på unge vækstselskaber grundet den mang-

lende tilgængelige information, store usikkerhed om fremskrivningen af virksomheden og 

manglende nutidig indtjening for selskaberne.  

”Der er så mange usikkerhedsmomenter. De helt tidlige virksomheder, de har sådan en pege-

finger ud i fremtiden, der dækker over et meget stort spænd. Og jeg har altid sagt, at når jeg 

skal lave de her DCF-beregninger for kunder eller for nogle der skal sælge, så siger jeg ’bare 

sig, hvad du vil have, så skal jeg nok lave beregningen som får det til at passe’” (VC, s. 24) 

”Derudover betyder det også noget hvilket stadie virksomheden er på og hvilken data man har 

til rådighed til at basere værdiansættelsen på. […] For os er formålet med værdiansættelsen at 

lave en aftale om, hvor stor en ejerandel vi skal have, hvor værdiestimatet bliver en residual af 

beløbet vi har lyst til at investere og den ejerandel vi gerne vil have. […] hvis vi gik ind og 
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sagde, at formålet med den her værdiansættelse er at finde ud af, hvad selskabet er værd, så 

ville vi komme til at tage alt for store ejerprocenter af selskaberne.” (SC, s. 30) 

Argumentet fra VC-respondenten ligger i, at grundet den store usikkerhed kan man ikke anse 

DCF for en brugbar model, idet man som analytiker kan opnå et på forhånd ønsket resultat. De 

anvender derfor andre modeller, som bedre kan kapere og beskrive den store usikkerhed og 

risiko samt give en indikation af vækstpotentialet. SC-respondenten lægger også vægt på, at 

det for dem ikke handler om at lande en investering som er tilsvarende den fundamentale værdi. 

Argumentet ligger i, at hvis de som fond går ind og sætter sig på for store andele af selskabets 

anparter, så svækkes selskabets vækstrejse af to årsager: 

1) Motivationen hos founders forværres grundet en reduktion af det økonomiske incitament 

2) Det unge vækstselskab vil mangle frigjorte anparter, som skal anvendes til at rejse fremtidig 

kapital. Ved at påtage en for stor ejerandel vil vækstrejsen derfor svækkes, idet founders ikke 

har den samme fleksibilitet ved senere kapitalrejsninger   

”Vi som venture-investorer er altid minoritetsejere, og vi som venture-investorer håber på at 

investere i et selskab, som kommer ud på en hyper growth-rejse, der gør at de skal have meget 

kapital ind, som gør de skal have mange flere investorer ind end os, der betyder at der skal 

være plads i ejerskabet til andre investorer” (SC, s. 30) 

Det fremgår af interviewene, at både SC og VC hovedsageligt gør brug af de kvalitative og 

kvantitative early-stage modeller, hvor omend de ikke nævner de præsenterede early-stage mo-

deller fra den teoretiske analyse specifikt. Dog anvender SC to værdiansættelsesmodeller, som 

kan paralleliseres til FC-metoden og the scorecard method, hvor VC har opstillet deres egen 

interne model, som har sammenlignelige træk med the Berkus method. VC-respondentens me-

tode består af køb af både direkte egenkapital og præferenceaktier.  

”Det vil sige, at hvis vi går ind og etablerer et selskab med founder, jamen så var det 50.000 

kroner værd, og vi kan så komme med de 15.000 af de 50.000 eller 15.000 ovenpå, og så får vi 

lige så mange procenter som det svarer til, velvidende om, at selskabet jo ikke kan bruge de 

15.000 til noget” (VC, s. 23).  

Modellen tager dermed sit afsæt i, at fonden går ind og tilkøber procenter tilsvarende den no-

minelle værdi af selskabet som direkte egenkapital. Udover den direkte egenkapital, yder fon-

den også et lån på 1 mio. pr. 10% de tilegner.  
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”Så hvis vi gik ind og tegnede 30% i selskabet på den nominelle kapital, så er det et lån på 3 

mio. kroner. Så 10% per 1 mio. kroner svarer jo til en værdiansættelse af virksomheden på 10 

mio. kroner, og det er der på ingen måde nogle af dem der er værd på det tidspunkt” (VC, s. 

23).  

Fonden anvender hermed en model, hvor den fundamentale værdisætning af selskabet bliver 

sekundær, da ejerforholdene og kapitalbehovet går forud for den fundamentale værdi og sel-

skabets værdisætning opstår som en residual af det forhold. VC-respondenten udtrykker, at 

selskabets egenkapital herigennem opnår en værdiansættelse på 10 mio. kroner, på trods af at 

både investor og entreprenør udmærket er klar over, at den værdisætning ikke kan retfærdig-

gøres ud fra en fundamental værdiansættelsesmodel. Her skal man dog tage højde for at finan-

sieringsformen har sammenlignelige træk med gæld, hvorfor selskabets egenkapital ikke nød-

vendigvis opnår en markedsværdi på 10 mio. kroner ud fra de omtalte terms. Dog har denne 

værdiansættelsesform en direkte kobling til the Berkus method. Ligesom under the Berkus me-

thod, så er det også prædefinerede parametre som fonden vurderer selskabet ud fra, hvor vækst-

potentialet er det vigtigste. Fordelen for fonden er dog, at lånet skal tilbagebetales, hvorfor det 

kan anses som præferenceaktier, hvilket giver en øget sikkerhed. Præferenceaktierne udgør 

således også en af de hybrid kapitalformer som de unge vækstselskaber benytter sig af, når de 

skal fremskaffe nødvendig kapital, idet finansieringen kommer til at bære præg af delvis gæld 

og delvis egenkapital. Når lånet er tilbagebetalt, besidder fonden stadig den samme ejerandel 

grundet de uvæsentlige kapitalindskud på den nominelle værdi af egenkapitalen.  

SC starter med at lave en kvantitativ analyse, hvor de undersøger hvilke exit-multipler det på-

gældende selskab kan opnå og derefter prognosticerer fremtidig omsætning og overskud. Her-

næst sandsynliggøres de mulige udfald, hvor formålet er at se, om selskabet kan levere det 

ønskede afkast, hvorefter der også tages højde for fremtidig udvanding gennem en estimering 

af fremtidigt kapitalkrav. Dette komplementeres af en kvalitativ vurdering i form af et score-

card, hvor nødvendige parametre analyseres.  

”Så vi bruger langt mere tid til at analysere på markedet, vækstpotentialet, menneskerne bag, 

konkurrencesituationen og fremtidsscenarierne inden for det område de angriber” (SC, s. 33) 

Både VC og SC beskæftiger sig primært med selskaber på de tidlige stadier birth og initial 

investment. Det fremgår af citaterne, at begge respondenter ikke vægter kriteriet ”indkapslin-

gen af den sande værdi” synderligt højt, idet de begge pointerer, at de betaler en præmie for at 

få ejerforholdene og kapitalbehovet til at gå op.  
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”Hvis vi gik ind og sagde, at formålet med den her værdiansættelse er at finde ud af, hvad 

selskabet er værd, så ville vi komme til at tage alt for store ejerprocenter af selskaberne” (SC, 

s. 30).  

I relation hertil står respondenten fra CF i kontrast, da vedkommende bliver spurgt ind til for-

målet med værdiansættelsen:  

”[Det, red.] er jo at prøve at estimere værdien på en virksomhed” (CF, s. 9).  

Ligeledes lagde CF også vægt på, at de vigtigste kriterier var inddragelse af flere modeller for 

styrke validiteten af værdiestimatet.  

”Så man både bruger en DCF, multipler eller LBO. Så har du lidt forskellige datapunkter at 

arbejde med. Så man ikke kun stoler på DCF’en f.eks. Så man forsøger at imødekomme de 

’short-comings’ der er ved DCF’en og multiplerne osv. hver især” (CF, s. 16). 

Både studierne fra Wright og Robbie (1996), Geddes (2004) samt vores interviews tegner altså 

et billede af, at der forekommer forskellig praksis for valg af værdiansættelsesmodeller på 

tværs af unge vækstselskaber og general værdiansættelse. Ligeledes bliver de opstillede krite-

rier også vægtet forskelligt på tværs af livsstadier og professioner. Vi ser derfor en empirisk 

understøttelse af det teoretiske argument om, at det kan være fordelagtigt at anvende forskellige 

modeller på tværs af livsstadier for henholdsvis unge vækstselskaber og modne selskaber.  

I vores opstilling af teoretisk sammenhæng mellem valg af model og det livsstadie selskabet er 

på, finder vi, at der også i teorien hersker forskellige hensigtsmæssige valg af model givet 

vækstselskabets livsstadie. Pintado et al.s (2007) empiriske studie vil blive inddraget i kombi-

nation med vores interviews for at teste, om der forekommer kongruens mellem vores teoreti-

ske tese og praktikernes anvendelse af modeller på tværs af livsstadier specifikt for unge vækst-

selskaber.  

TABEL 20: VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER PÅ TVÆRS AF LIVSSTADIER FOR UNGE VÆKST-

SELSKABER (PINTADO ET AL., 2007) 

 

Tidlig Sen

Middelværdi Middelværdi

DCF 4,15 4,21

Multipler 3,23* 4,00

Real-optioner N/A N/A

Early-stage N/A N/A

Signifikansniveau: 1%=***, 5%=**, 10%=*

Livsstadie
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Pintado et al. (2007) udfører en Mann-Whitney U-test for at se, om der forekommer signifi-

kante forskelle mellem anvendelsen af modeller for populationerne tidlig og sen. Pintado et al. 

(2007) definerer det tidlige stadie som seed og start-up, hvortil vi kan approksimere disse til 

vores definerede stadier birth og initial investment. Det sene stadie er defineret som expansion 

og bridge samt de efterfølgende faser, der leder op til en børsnotering, hvortil der kan drages 

paralleller til vores definerede stadier growth og profitable stage. For både DCF og multipler 

ses en højere middelværdi for værdiansættelse af unge vækstselskaber i de senere stadier. Dog 

angiver Mann-Whitney testen, at forskellen for DCF-modellens anvendelse ikke er statistisk 

signifikant, hvorimod forskellen for brugen af multipler anses for statistisk signifikant på et 

10%-niveau. Pintado et al. (2007) konkluderer dermed, at der ikke forekommer statistiske sig-

nifikante forskelle for brugen af de kapitalværdibaserede modeller, men at der for multiplerne 

anses en forskel i anvendelse på tværs af det tidlige og sene livsstadie for de unge vækstselska-

ber. Dette underbygges også af Wright et al. (2004), som kommer frem til samme konklusion 

gennem et studie på tværs af kontinenterne Nordamerika, Europa og Asien.  

Vi ser en anden tendens gennem svarerne fra vores respondenter, hvor alle tre bekræfter, at de 

kapitalværdibaserede modeller ikke har samme relevans på tværs af unge vækstselskabers livs-

stadier. Både SC og VC anvender deres egne versioner af early-stage modeller for de tidlige 

stadier, hvor VC og CF anvender DCF og multipler for vækstselskaber i de senere stadier, hvor 

virksomheden er mere modnet, har driftet i et par år, har valide regnskabstal og et mere statisk 

miljø.  

”Så hvis ikke der var fuldstændig take off i nogle af dem, virkelig vækst på et eller andet niveau, 

jamen så havde du jo en eller anden form for rettesnor for det. Så kan du jo godt sidde og lave 

en discounted cash flow model på det, du kunne også bare sammenligne den med, hvad andre 

selskaber i den tilsvarende branche ville sælges til. Jo lettere det er at lave en DCF-model, jo 

lettere er det også at skønne, hvad den her virksomhed ville sælges til ud fra en multipel eller 

en renteberegning” (VC, s. 24). 

Da formålet med de afholdte interviews ikke har været at identificere generelle tendenser, men 

snarere at belyse de underliggende bevæggrunde for praktikernes valg, benyttes de ikke til at 

lave statistiske test. Dog kan vi ud fra Pintado et al. (2007) og Wright et al. (2004) konkludere, 

at der ikke tidligere i empiriske undersøgelser ses en kongruens mellem praktikernes valg af 

modeller og vores teoretiske udledning. Idet vi ikke ønsker at vægte teorien højere end de em-

piriske resultater og omvendt, bliver vores fremtidige valg af modeller ift. livsstadie foretaget 
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ud fra en rationel refleksion, hvor det pragmatiske sandhedsbegreb tages i brug. Vi har gennem 

den teoretiske analyse og argumentation fastlagt, at der forekommer store udfordringer ved 

brug af de kapitalværdibaserede modeller i de tidlige stadier birth og initial investment, som 

giver stor usikkerhed i valideringen af værdiestimatet. Modellerne har ikke mulighed for at 

tage højde for den ledelsesmæssige fleksibilitet i en ét-scenaries analyse, hvilket giver den im-

plikation, at estimaterne ikke tager højde for den store usikkerhed, der er forbundet med det 

unge vækstselskab, og dermed præsterer usikre værdiestimater.  

Vi ser for multiplerne, at der grundet det lave eksterne kapitalbehov i de tidlige livsstadier 

sjældent forekommer tilgængelige data på perfekte substitutter. Ligeledes ser vi blandt vores 

respondenter, at der forekommer en anden vægtning af kriterierne i de tidlige livsstadier, hvor 

de præsenterede early-stage modeller præsterer bedre under de vægtede kriterier for, hvad en 

god model indeholder. Idet early-stage modellerne ikke fordrer komplekse estimater eller util-

gængelig information, ser vi ikke nogen praktiske begrænsninger for at anvende disse modeller 

på et hvilket som helst selskab. Dog ser vi, at når der forekommer tilstrækkeligt med informa-

tion og kriterierne for værdiansættelsesmodeller vægtes anderledes, så forekommer der model-

ler, som anses for mere kvalificerede. Vi ser derfor, at det vil være en fordel at anvende early-

stage modeller for de vækstselskaber, som befinder sig i de tidlige livsstadier, idet der ikke 

forekommer forhold i praksis, som mindsker anvendeligheden, hvorfor de givet deres teoreti-

ske evaluering vil kunne bringe mere nytte. De kvantitative early-stage modeller kan komme 

med et lige så kvalificeret bud (eller mangel på samme) på det sande værdiestimat som de andre 

præsenterede modeller under de tidlige stadier og de kvalitative early-stage modeller kan ind-

kapsle information om fremtidige succesparametre som i de kapitalværdibaserede modeller og 

multipler ikke vægtes lige så relevant.  

6.1.1 Praktikernes estimering af terminalled 

En stor del af værdiansættelse består i at beregne selskabets terminalled, som metodisk kan 

tilgås på forskellige måder. Under early-stage modellerne prøver de kvalitative modeller at 

fastlægge dette gennem en branchespecifik exit-multipel eller arbitrært valgte værdier, hvor 

modellerne gennem en vægtning af kvalitative parametre sandsynliggør vækstselskabets evne 

til at opnå fremtidig værdi. De kapitalværdibaserede modeller består typisk af to perioder, bud-

get og terminalled, hvor det for DCF’en specifikt er gældende, at størstedelen af værdien ligger 

i terminalledet. For unge vækstselskaber vil det ikke være unormalt at over 100% af den sam-

lede værdi ligger i terminalledet grundet negative resultater i budgetperioden. Med reference 

til formel (11) ses det, at estimering af terminalledet ligger implicit ved brugen af multipler, 
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hvor øvelsen ligger i identificeringen af peers, som kan præstere samme value drivers. Man 

kan derfor ikke komme uden om, uagtet valg af model, at terminalledet har en afgørende be-

tydning for værdiestimatet.  

Bancel og Mittoo (2014) fremviser i deres studie, at praktikerne ser estimering af kapitalkrav 

og terminalled som de største begrænsninger ved generelle værdiansættelsesmodeller. Både 

kapitalkrav og terminalled er to elementer af en værdiansættelse, som anses for værende særligt 

udfordret ved værdiansættelse af unge vækstselskaber (Damodaran, 2009). Der ses tilmed en 

tendens hos praktikerne om at negligere terminalledet i ressourceallokeringen ved udførelse af 

en værdiansættelse, hvor størstedelen af værdiansættelsesprocessen tillægges budgetperioden i 

en to-perioders analyse.  

”Vi fokuserer mere på de første 5 år vil jeg sige og lægger kræfterne der når vi værdiansætter 

et selskab ift. hvad den laver om 30 år i indtjening eller omsætning. […] Den måde vi arbejder 

med selskaber, når vi sælger til kapitalfonde eller strategiske købere, der har folk jo fokus på 

short term, de første 5 år. Hvad sker der dér? Ikke så meget, hvad der sker om 15 år, selvom 

DCF’en fanger mest af værdien om 15 år. Alle har jo bare fokus på de første 5 år. Og faktisk 

endnu kortere, hvad der sker de første 2-3 år.” (CF, s. 10-11)     

Der ses et paradoks i, at der fra praktikernes side allokeres flest ressourcer til den del af værdi-

ansættelsesprocessen, som indkapsler mindst af værdiestimatet og dermed har den laveste for-

klaringsevne. Vi anerkender dog, at der for unge vækstselskaber ses et nødvendigt behov for 

at have fokus på de førstkommende år, da det ud fra den tidligere præsenterede figur 2 ses, at 

det er i disse år for birth og initial investment at risikoen for konkurs er højst, da selskaberne 

befinder sig i death valley. Ligeledes er det også i de førstkommende år, at det unge vækstsel-

skab skal opnå de næste milepæle, som skal tilsikre, at selskabet opnår det ønskede niveau i 

terminalledet. Dog mener vi, at der er behov for et paradigmeskift, hvor der tillægges højere 

fokus på terminalledet grundet den høje andel af det samlede værdiestimat samt de praktiske 

udfordringer ved estimering af dette.  
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TABEL 21: ESTIMERING AF TERMINALLED I PRAKSIS 

 

Studierne fra Bancel og Mittoo (2014) og Geddes (2006) beskæftiger sig med værdiansættelse 

generelt, hvor studiet fra Petersen et al. (2006) er henvendt specifikt til unge vækst- og privat-

ejede selskaber. I sidstnævnte studie havde respondenterne mulighed for at vælge flere valg-

muligheder, hvorfor andelene summerer til mere end 100. Ud fra resultaterne ses det at prakti-

kerne i Bancel og Mittoo (2014) og Petersen et al.s (2006) studier anvender Gordons vækstfor-

mel som primært værktøj til estimering af terminalled, hvor multipler er det mest anvendte 

værktøj i Geddes (2006). Ud fra den deskriptive statistik ses der ikke nogen generelle tenden-

ser, idet studierne fremviser forskellige resultater, hvilket indikerer, at der ikke forekommer en 

bestemt praksis. Dette stemmer godt overens med Bancel og Mittoos (2014) konklusion om, at 

der forekommer store udfordringer ved estimering af terminalled i praksis.  

Vi har tidligere belyst udfordringerne ved estimering af terminalledet for unge vækstselskaber. 

Brugen af Gordons vækstformel for unge vækstselskaber har sine naturlige begrænsninger ift. 

at det ikke afspejler realiteten, idet selskaberne sjældent holdes i al evighed. Derudover har vi 

påvist, at metoden besidder stor følsomhed ift. den valgte vækstrate ved estimering af værdi. 

Ydermere har den en naturlig begrænsning i, at der er stor usikkerhed om, hvornår steady state 

Bancel & Mittoo, 2014

(Generel)

Andel N

Stigende cash flow (perpetuitet) 51% 365

Multipel 27% 365

Stagneret cash flow (perpetuitet) 18% 365

Andre 4% 365

Geddes, 2006

(Generel)

Skalering 1-5 N

Stigende cash flow (perpetuitet) 2,78 113

Multipel 3,45 113

Stagneret cash flow (perpetuitet) 2,95 113

Andre 2,16 113

Petersen et al., 2006

(Unge vækstselskaber)

Andel N

Stigende cash flow (perpetuitet) 80% 35

Multipel 14% 35

Stagneret cash flow (perpetuitet) 17% 35

Value driver model 14% 35

Andre 3% 35
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opnås. En mulighed for at overkomme begrænsningerne ved Gordons vækstformel er, at inklu-

dere en lang projekteret budgetperiode i modellerne for at opnå steady state.  

TABEL 22: GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅR FOR BUDGETPERIODE 

Petersen et al., 2006 

(Unge vækstselskaber) 1 år 1-5 år 6-8 år 9-12 år +12 år 

Gennemsnit 

 antal år 

Andel 0% 42,9% 42,90% 14,30% 0% 5,8 

 

Petersen et al. (2006) finder, at praktikerne typisk budgetterer mellem 1-8 år frem, hvor en lille 

andel på 14,3% har en budgetperiode på 9-12 år og den gennemsnitlige periode lyder på knap 

6 år. Der er i litteraturen argumenteret for, at det kan have signifikante konsekvenser for vær-

diestimatet at inkludere en for kort budgetteringsperiode. Litteraturen anbefaler, at analytikeren 

inkluderer en budgetperiode på 10 år og foreskriver, at konsekvensen af en for kort budgetpe-

riode er en underestimering af selskabet eller inddragelse af heroiske vækstrater (Petersen et 

al., 2006; Koller et al., 2021). Vi ser at praktikerne ikke opfylder den teoretiske anbefaling, 

hvilket de argumenterer for skyldes, at det er umuligt at projektere realistiske estimater over en 

10-årig tidshorisont (Petersen et al., 2006). Grundet unge vækstselskabers manglende indtje-

ning, frygter vi ikke en underestimering af selskabet ved inddragelse af en for kort budgette-

ringsperiode – tværtimod. Men vi ser stadigt et behov for at skulle inddrage en lang budgette-

ringsperiode for at opnå steady state ved anvendelse af Gordons vækstformel.  

Følsomheden over for vækstraten udgør som tidligere belyst under den teoretiske analyse en 

udfordring, idet unge vækstselskaber oplever moderat og høj vækst hen over stadierne initial 

investment, growth og profitable stage. De svingende vækstrater i de forskellige livsstadier 

problematiserer estimeringen af vækstraten i terminalleddet. Første udfordring er, at det er nød-

vendigt at fremskrive budgetperioden indtil selskabet opnår livsstadiet maturity samtidigt med, 

at de divergerende vækstrater skal estimeres. For de tidlige stadier er det derfor nødvendigt at 

fremskrive hen over de kommende livsstadier, hvilket illustrere den store usikkerhed i værdi-

estimaterne. Det er en kompleks øvelse for analytikeren at vurdere, hvornår stadierne starter 

samt de dertilhørende estimater for hvert stadie uden perfekt fremsynethed. Dette underbygges 

også af praktikernes argument vedrørende en 10-årig budgetteringsperiode vil resultere i urea-

listiske estimater (Petersen et al., 2006).  

Grundet den høje usikkerhed ved stadierne birth og initial investment samt den moderate usik-

kerhed, der er komplementeret med høj vækst ved growth, anses Gordons vækstformel ikke 
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anvendelig i disse tre stadier. Dog anses Gordons vækstformel som et effektivt værktøj til esti-

mering af terminalled for profitable stage, idet informationsniveauet er hævet, den høje vækst-

periode er ovre og det næste stadie er maturity, hvorfor man må formode, at det er muligt 

gennem en overkommelig budgetteringsperiode at opnå steady state. Vi har tidligere i afhand-

lingen inddraget alternative løsninger til estimering af terminalledet i form af exit-multipler 

(Carver, 2011), exit-optioner (Gornall & Strebulaev, 2020) og hybridmodeller (Trigeorgis, 

1993; Putten & MacMillan, 2004).  

Det ses ud fra de empiriske studier, at praktikerne allerede gør brug af multipler på tværs af 

general værdiansættelse og værdiansættelse specifikt for unge vækstselskaber. Exit-multipler 

har den fordel, at de ikke besidder samme følsomhed over for vækst samtidigt med, at de af-

spejler realiteten i forhold til, at vækstselskabernes investorer hyppigt gennemgår et exit i form 

af børsnotering eller M&A. Hertil anses tilgængeligheden for inputfaktorer i form af salgsmul-

tipler også for værende høj, idet disse kan tilgås gennem databaser. Udfordringen ved at an-

vende exit-multipler i terminalledet ligger i, at analytikeren stadig skal fremskrive budgetperi-

oden til forventet exit, hvori den samme store usikkerhed ligger samt tidligere nævnte problem-

stilling vedrørende udvælgelsen af peers (se afsnit 5.3.2). Exit-multipler kan grundet den lette 

anvendelighed benyttes på tværs af livsstadier, hvor den er særligt relevant for livsstadiet birth. 

Grundet den manglende information og særligt høje usikkerhed ved birth, ses anvendeligheden 

som et væsentligt udvalgskriterie, idet valideringen i værdiestimatet for terminalled står svagt 

uagtet valg af metode. 

Exit-optioner tager samme afsæt som exit-multipler, hvor udgangspunktet er, at mulige exit-

scenarier evalueres og estimeres (Gornall & Strebulaev, 2020). Det er ikke muligt at sige, om 

denne metode indgår i praktikkernes værktøjskasse ud fra de empiriske studier, idet metoden 

kan fremgå under ”andre”. Dog er denne kategori den mindst anvendte uagtet hvilket af de 

medtagede studier der tages udgangspunkt i. Exit-optionerne medtager muligheden for børs-

notering, M&A og likvidering, hvorfor der medtages et nyt element, som ikke var til stede 

under exit-multipler i form af muligheden for konkurs. De tre mulige udfald sandsynliggøres 

herefter. Estimeringen af terminalledet ud fra exit-optioner fordrer flere estimeringer af input-

faktorer end exit-multipler, hvorfor metoden fordrer et højere informationskrav. Likviderings-

værdien beregnes ud fra aktivbasen, hvorfor exit-optioner først anses for anvendelige efter ini-

tial investment stadiet, da det er i dette stadie at unge vækstselskaber laver de fornødne inve-

steringer og derved har opbygget en tilstrækkelig aktivbase som kreditorer eventuelt vil kunne 
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gøre krav på. Exit-optioner anses for et effektivt værktøj, som kan indkapsle fleksibiliteten i 

exit-mulighederne samtidigt med, at sandsynligheden for default inkluderes. 

Det tredje alternativ er hybridmodeller, der består af den passive NPV-beregning, hvor der 

tillægges vækstoptioner. Den passive NPV-beregning bygger på de kapitalværdibaserede mo-

deller, hvor man fremskriver den eksisterende drift. Dette har den implikation, at analytikeren 

ikke medtager fremtidige vækstmuligheder, hvorfor steady state vil opnås i takt med den eksi-

sterende vækst stagnere og når et stabilt niveau. Ved at ekskludere fremtidige vækstmuligheder 

fra de kapitalværdibaserede modeller mindskes kompleksiteten og de tidligere nævnte udfor-

dringer der opstår ved det lave informationsniveau for de unge vækstselskaber. De fremtidige 

vækstmuligheder inkluderes her som optioner, hvilket forløser udfordringen forbundet med en 

ét-scenaries analyse. Den passive NPV-beregning og de fremtidige vækst-optioner fordrer dog 

stadig et relativt højt niveau af information samt at væksten stagnerer inden for en overkom-

melig fremtid. Dette gør metoden anvendelig for stadierne growth og profitable stage.  

Der ses ikke en kongruens mellem praktikernes valgte metode til estimering af terminalled for 

unge vækstselskaber og de teoretisk udledte modeller som vi har præsenteret. Derudover fore-

kommer der et paradoksalt forhold, hvor terminalledet besidder den største forklaringskraft i 

det samlede værdiestimat samtidig med at praktikerne tillægger denne del af processen mindst 

opmærksomhed. Dette giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved praktikernes ressource-

allokering, hvor fokus er mest dirigeret mod de første år i budgetperioden. Der ses en sammen-

hæng mellem de anvendelige metoder og vækstselskabets livsstadie, idet flere af modellerne 

kræver et højere informationsniveau samt mindre usikkert miljø. I takt med at det unge vækst-

selskab når de senere livsstadier, åbnes der også op for nye metodiske midler til estimering af 

terminalledet.  

6.2 Praktikernes estimering af afkastkrav 

I nærliggende afsnit vil vi søge at klarlægge, hvordan praktikerne tilgår estimeringen af kapi-

talkrav i forbindelse med værdiansættelser. Som for det resterende af den praktiske analyse vil 

afsnittet bestå af henholdsvis en metaanalyse af generelle tendenser og afholdte interviews. 

Afsnittet skal dermed bidrage til en forklaring af praktikernes bevæggrunde for estimeringen 

af kapitalkravet, der har til hensigt at indkapsle den iboende risiko som investering i unge 

vækstselskaber indeholder.  

Som nævnt tidligere viser Bancel og Mittoo (2014), at analytikere vurderer estimeringen af 

diskonteringsrente som den sværeste øvelse ved en værdiansættelse. For at kunne opstille et 
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konceptuelt framework er det derfor relevant at tage stilling til, hvordan estimeringen af en 

passende diskonteringsrente bør tilgås. Herved ses også relevansen for inddragelsen af de er-

faringer og tilgange som de praktiske analytikere gør brug af.  

Indledningsvist vi vil belyse, hvordan analytikere normaltvist vil estimere afkastkravet til egen-

kapitalen når de udfører værdiansættelser på selskaber.  

TABEL 23: KILDE TIL ESTIMERING AF AFKASTKRAV TIL EGENKAPITAL 

 

Tabel 23 viser således en tendens, hvor analytikere oftest vil ty til den klassiske CAPM-model 

i estimeringen af afkastkravet til egenkapitalen. I tillæg til Petersen et al. (2006) og Pinto et al.s 

(2018) resultater på henholdsvis 71,40% og 68,20%, finder Bancel og Mittoo (2014), at 80% 

af deres respondenter også anvender CAPM til estimeringen. Sekundært til anvendelsen af 

CAPM ses brugen af erfaring også ganske udbredt, hvor både Petersen et al. (2006) og Pinto 

et al. (2018) kan fremvise, at næsten halvdelen af deres respondenter anvender deres erfaring 

når afkastkravet til egenkapitalen skal estimeres. Foruden den generelle udbredelse af CAPM-

modellen har analytikere dermed også en tendens til at trække på deres erfaringer. Den store 

udbredelse af CAPM-modellen skal muligvis findes i dens let anvendelige form og generelt 

anerkendte applikation til estimering af afkastkrav. Det høje antal af respondenter som angiver, 

at de trækker på deres erfaringer i forhold til estimeringen af afkastkravet, kan også spille sam-

men med den tidligere fremlagte pointe om, at analytikere vurderer estimeringen af afkastkra-

vet som noget af det vanskeligste ved værdiansættelser. Her vurderer analytikerne, at deres år 

”ude i felten” gør dem i stand til bedre at kunne vurdere den konkrete kapitalomkostning. Pinto 

et al. (2018) inkluderer blandt andet også faktormodeller, såsom APT-modeller og Fama-

French, under deres kategorisering ”andre”, men med 15,10% ses de ikke at være betydeligt 

udbredt blandt praktikerne. Dette kan skyldes, at der hersker en generel markedsstandard, hvor 

praktikerne i højere grad vælger at ty til den matematisk simplere udgave i form af CAPM og 

alternativt trækker på deres erfaring.  

Petersen et al., 

2006 Pinto et al., 2018

Andel Andel

CAPM 71,40% 68,20%

Erfaring 45,70% 47,50%

Risikofri rente + risikopræmie N/A 42,70%

Andre N/A 15,10%
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Specifikt for estimeringen af afkastkravet til egenkapitalen for unge vækstselskaber finder Ditt-

mann et al. (2004), at på trods af at DCF-modellen anvendes til værdiansættelse af disse sel-

skaber, så følger analytikerne ikke nødvendigvis de gængse lærebogsmetodikker til estimering 

af diskonteringsfaktoren. Af de 31 respondenter som angav, at de anvender DCF til værdian-

sættelse af unge vækstselskaber, benyttede kun 10 personer CAPM til estimering af afkastkra-

vet til egenkapitalen og en efterfølgende vægtning af den samlede kapitalomkostning for virk-

somheden gennem en WACC-beregning. 19 ud af 31 angav til gengæld, at de anvender ad hoc 

diskonteringsrenter, der fastsættes internt i forbindelse med værdiansættelse af et specifikt 

vækstselskab (Dittmann et al., 2004). Hertil inddrager Manigart et al. (1997) en analyse af 

vigtigheden af forskellige risikofaktorer i estimeringen af afkastkravet til forskellige vækstpro-

jekter.  

TABEL 24: RELEVANS AF RISIKOFAKTORER FOR INVESTORER 

 

Tabel 24 understøtter pointen fra Dittmann et al. (2004) om, at kapitalmarkederne, og den der-

tilhørende CAPM-model, er nedprioriteret hos investorerne i forbindelse med værdiansættelser 

af unge vækstselskaber. Investorerne scorer kun kapitalmarkeder 2,57 gennemsnitligt på en 

skala fra 1 til 5. Resultaterne af Manigart et al. (1997) påviser, at det i højere grad er de ledel-

sesmæssige kompetencer, produktet og den tidsmæssige horisont til exit der er afgørende for 

risikovurderingen i forbindelse med fastlæggelsen af diskonteringsrenten. SC-respondenten fra 

vores afholdte interview antyder ligeledes, at det i høj grad er de ledelsesmæssige kompetencer, 

der er afgørende for risikovurderingen.  

”Men hvis der kommer tre direkte ud af CBS, så skal der mere til. På den måde er teamet også 

afgørende for, hvor tidligt vi vil investere og hvor meget risiko vi vil påtage os.” (SC, s. 33)  

Hermed bekræftes også konklusionerne fra Dittmann et al. (2004), hvor investorerne arbejder 

ud fra interne risikovurderinger snarere end eksternt beregnede kapitalomkostninger ud fra 

Manigart et al., 1997

(Unge vækstselskaber)

Risikofaktorer Middelværdi Std. afvigelse N

Ledelsesmæssige kompetencer 4,76 0,53 66

Produkt 4,29 0,80 66

Tidshorisont til exit 3,52 0,93 66

Kapitalindskud fra ledelsen 3,29 1,09 66

Tidshorisont til udløb af 

præferenceaktier 2,97 1,02 66

Kapitalmarkeder 2,57 1,07 66

Forventet dividend yield 2,49 1,04 66
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CAPM og lignende. I modsætning til de generelle værdiansættelser, ses der dermed en tendens 

hos de af praktikerne, der beskæftiger sig specifikt med unge vækstselskaber, hvor en WACC-

beregning på baggrund af estimerede afkastkrav til egenkapitalen gennem CAPM negligeres 

til fordel for en kvalitativ vurdering af den tilstedeværende risiko ved det pågældende selskab.  

Empiriske studier viser ydermere en tendens hos praktikerne, hvor de estimerer diskonterings-

renten på baggrund af selskabets livsstadie, ud fra en vurdering af, hvad det ønskede annuali-

serede afkast bør være for selskaber i det pågældende livsstadie (Plummer, 1987; Scherlis & 

Sahlman, 1989; Bygrave, 1997). Vi kan approksimere deres anvendte livsstadier (start-up, 

first-stage, second stage og bridge/IPO) til vores terminologi for livsstadierne (birth, initial 

investment, growth og profitable stage) for derefter at konsolidere deres resultater i tabel 25.   

TABEL 25: AFKASTKRAV TIL EGENKAPITAL PÅ TVÆRS AF LIVSSTADIER 

 

Studierne viser, at investorerne for de tidlige stadier kræver høje afkast, hvilket skal kædes 

sammen med den tilstedeværende risiko der er for, at mange af deres investeringer i de vækst-

selskaber vil gå konkurs. Estimeringen af diskonteringsrenten bliver dermed en vurdering af 

den kompensation som investor ønsker velvidende om, at en stor andel af selskaberne ikke 

kommer til at klare den. Hermed får estimeringen af diskonteringsfaktoren også en mere sub-

jektiv karakter, hvor den enkelte investor selv tager stilling til det ønskede afkast af investerin-

gen, snarere end at et fælles framework for estimeringen anvendes. SC-respondenten fra vores 

afholdte interview underbygger denne tese.  

”Der er også en tommelfingerregel i venture: Når vi investerer i 30 selskaber, så vil 10 af dem 

gå konkurs, 10 vil give pengene tilbage og 10 vil skabe det afkast vi skal skabe til hele fonden. 

Vi skal derfor kunne se et stort potentiale i dem alle sammen, men vi ved også, at 2/3 ikke 

kommer til at give overskud. Og det er bare den risikoprofil, som ligger i stadiet.” (SC, s. 31)   

Praktikerne synes således at estimere risikoprofilen ud fra en aggregeret betragtning om, hvor 

mange af selskaberne der sædvanligvis vil klare sig henholdsvis skidt, nogenlunde og godt. 

Dette kan være udtryk for, at de gængse metoder til estimering af afkastkrav kommer til kort 

Livsstadie Plummer, 1987

Scherlis & 

Sahlman, 1989 Bygrave, 1997

Birth 50%-70% 50%-70% 60%-80%

Initial investment 40%-60% 40%-60% 40%

Growth 35%-50% 30%-50% 30%

Profitable stage 25%-35% 20%-35% 25%
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for de unge vækstselskaber, idet aktiekurser, sammenlignelige selskaber og beta-værdier vil 

være svære at identificere og estimere. Vi ser dog heller ikke praktikernes tilgang som optimal. 

Fordi at historikken siger, at fordelingen typisk vil være 1/3 der går konkurs, 1/3 der giver 

pengene tilbage og 1/3 der leverer det afkast som fonden skal leve af, så er det ingen garanti 

for, at den fordeling vil være repræsentativ for fremtiden. Ydermere tager en aggregeret be-

tragtning heller ikke individuel stilling til den specifikke case, hvorved en over- eller under-

estimering af risikoen (og dermed under- eller overestimering af værdiestimatet) af det pågæl-

dende selskab er overvejende sandsynlig.  

I relation hertil ser vi derfor et behov for en mere raffineret tilgang til estimeringen af afkast-

kravet til unge vækstselskaber. Vi anerkender, at et mere kvantitativt framework vil være svært 

at implementere i de tidlige livsstadier, birth og initial investment, idet informationsniveauet 

og datakilderne til stadighed ikke vil være tilstrækkelige til at udføre meningsfulde beregninger 

ud fra kapitalmarkeder. Men for de senere livsstadier, growth og profitable stage, vil data-

grundlaget være tilstrækkeligt til at udføre en beregning af afkastkrav til henholds gæld, egen-

kapital og hybrider heraf, gennem brug af eksempelvis Kerin et al.s (2004) formel for bereg-

ning af entreprenørens afkastkrav til egenkapital, der blev præsenteret som formel (3) i afsnit 

(4.2) i den teoretiske analyse. Herved opnås en konsistent begrebsramme for, hvorledes esti-

meringen af afkastkravet til egenkapitalen for unge vækstselskaber kan udføres. 

𝐸[𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛ø𝑟] = 𝑟𝑓 +
𝜎𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑒

𝜎𝑚
∗ (𝐸[𝑅𝑚] − 𝑟𝑓) 

I praksis kan estimeringen foregå ved, at som alternativ til den normalt anvendte beta-værdi 

benyttes forholdet mellem standardafvigelsen for et relevant finansielt nøgletal (ofte vil om-

sætning være et godt udgangspunkt grundet unge vækstselskabers urentable natur) og standard-

afvigelsen for markedsafkastet. Alternativt til standardafvigelsen på omsætningen kan stan-

dardafvigelse på indtjenings-nøgletal også anvendes som udtryk for svingninger i virksomhe-

dens drift. Herved indkapsles volatiliteten for det pågældende selskab og sættes i forhold til en 

tilsvarende volatilitet i egenkapitalmarkedet. Når de respektive afkastkrav til finansieringsfor-

merne er estimeret, vil formel (7) kunne anvendes til estimeringen af det unge vækstselskabs 

samlede vægtede kapitalomkostning. Til beregning af markedsværdi af egenkapital, gæld og 

hybrider heraf refererer vi til afsnit (4.2.1). 
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6.3  Praktikernes brug af informationskilder 

I nærliggende afsnit vil vi søge at afklare, hvilke informationskilder praktikerne anvender ved 

værdiansættelse af unge vækstselskaber og om der forekommer divergens i praksis ved general 

værdiansættelse og værdiansættelse specifikt af unge vækstselskaber. Vi har løbende i afhand-

lingen proklameret, at der forekommer en udfordring vedrørende informationsniveauet for 

unge vækstselskaber, hvorfor det er nærliggende at undersøge, hvilke mulige informationskil-

der der står til rådighed for praktikerne samt hvordan disse individuelt vægtes. Udlægningen 

af informationskilder har sin relevans, da det er disse kilder analytikeren skal anvende ved 

estimering af value drivers og estimater, som senere skal modelleres for at præstere et værdi-

estimat. Dette afsnit har derfor til formål at klarlægge tilgængelige informationskilder og deres 

relevans for unge vækstselskaber. Vi ønsker hermed at give en oversigt over de generelt rele-

vante informationskilder med forbehold for, at specifikke unge vækstselskaber skal analyseres 

i egen kontekst, hvorfor informationskilders tilgængelighed og relevans kan variere fra selskab 

til selskab.  

Geddes (2006) og Manigart et al.s (1997) empiriske studier inddrages for at belyse om der 

forekommer divergens i anvendelsen og vægtningen af informationskilder mellem general vær-

diansættelse og værdiansættelse af unge vækstselskaber.  
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TABEL 26: ANVENDELSE AF INFORMATIONSKILDER I PRAKSIS 

 

Ved første øjekast ses der tydelige forskelle mellem de to studier, hvor finansielle rapporter i 

form af års- og kvartalsrapporter vægtes højest ved generel værdiansættelse. Finansielt data 

anses også for vigtigt for unge vækstselskaber, men valideringen af den finansielle data ses 

ikke lige så relevant, idet kontoudtog fra balancen og resultatopgørelsen anses for den anden 

mest relevante informationskilde og ureviderede regnskaber som den fjerde vigtigste. Dette 

kan skyldes den hurtigt omskiftelige natur for unge vækstselskaber, hvorfor informationen i et 

revideret regnskab ved offentliggørelse allerede kan have mistet sin relevans og forklarings-

kraft i forhold til fremtidig præstation. 

Geddes, 2004

(Generel)

Middelværdi Std. afvigelse N

Årsrapport 4,77 0,65 113

Kvartalsrapport 4,40 0,96 113

Ekstern mægler rapport 4,21 1,01 113

Konsensus estimater 4,17 1,04 113

Intern mægler rapport 3,97 1,47 113

Andre 3,71 1,72 113

Finansiel presse 3,40 1,28 113

Investerings journaler 2,96 1,27 113

Konsulent rapport 2,83 1,12 113

Offentlige statistiker 2,77 1,11 113

Internet 2,75 1,33 113

Manigart et al., 1997

(Unge vækstselskaber)

Middelværdi Std. afvigelse N

Egen due diligence rapport 4,50 0,75 66

Balance og resultatopgørelse 4,20 0,9 66

Overordnet sammenhæng i 

forretningsplan 4,10 1,06 66

Ureviderede regnskaber 4,00 0,99 66

Ledelsens CV 3,90 1,06 66

Ureviderede ledelsesprognosticeringer 3,80 0,89 66

Due diligence af 

konsulentvirksomheder 3,80 0,75 66

Reviderede rapporter 3,70 1,25 66

Foreslået exit timing og metode 3,70 1,08 66

Produkt/teknisk/marketing information 3,60 0,88 66

Ukvalificeret revisionsrapport 3,50 1,22 66

Interviews founders/ansatte 3,40 1,12 66

Finansiel presse 2,90 0,98 66

Andre venturekapitalister 2,80 1,05 66

Offentlige industristatistiker 2,70 0,96 66

UK

UK
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Ud fra de empiriske studier ses det, at man for unge vækstselskaber har et større fokus på 

interne informationskilder, hvilket er en konsekvens af den manglende offentlige information 

og eksterne rapporter. Idet selskaberne ikke er børsnoterede, fremkommer der ikke hyppige 

rapporter fra eksterne analytikere samt konsensusestimater. Praktikerne er derfor nødsaget til 

at ty til interne kilder. Vi ser at den overordnede sammenhæng i forretningsplanen, ledelsens 

CV og erfaring, produkt- og markedsføringsspecifik information samt egen due diligence væg-

tes højere end eksterne kilder som den finansielle presse og offentlige industristatistikker.  

Dette underbygges også af vores respondenter, hvor CF, som oftest udfører værdiansættelser 

af modne selskaber, lægger større vægt på de eksterne kilder komparativt til SC og VC. SC 

anvender dog også markedsrapporter som en komplementær informationskilde til at vurdere 

selskabets potentiale.  

”Alt det som er sket, det behøver ikke at være et helt årsregnskab, men eventuelt en forsøgs-

mæssig salgskampagne, det kan være en drift i et par måneder, hvor mange kunder du fasthol-

der, hvad det koster at få en kunde og hvor længe ser det ud til at kunderne bliver. […] For 

vores vedkommende har ledelsens kompetencer altid været det vigtigste.” (VC, s. 26-27) 

”Vi vil ofte trække forskellige markedsrapporter fra industrien. […] Nogle gange kan det være 

vanskeligt at finde den præcise industri, men så finder man noget lignende. Men der findes 

altid mange gode markedsrapporter. Finde ud af hvem konkurrenterne er, for det giver også et 

meget godt billede af industrien. Hvor godt performer konkurrenterne, hvor har de evt. butikker 

henne? Og så laver vi også interviews med eksperter, der ved noget om industrien og prøver at 

få dem i dialog.” (CF, s. 15) 

”Vi går ind og laver personlighedsanalyser, færdighedsanalyser og interview med specialiseret 

HR-folk osv. i forhold til at se hvordan teamet komplementerer hinanden, hvilke styrker og 

svagheder, som er langt mere vigtige for os. Fordi det er det vi har kunne se, at det er menne-

skerne, som er afgørende for om det bliver til noget. […] Vi kigger på venture-exits, og hvilken 

markedsudvikling der har været. Er der nogle områder som bliver handlet meget.” (SC, s. 33-

34) 

Vi ser en tendens gennem de empiriske studier og vores respondenter, at interne informations-

kilder vægtes højere desto yngre et selskab er og jo tidligere selskabet befinder sig på livstadi-

erne. Ligeledes vægtes årsrapporten højere for de mere modne selskaber, som befinder sig et 

stabilt miljø, hvorfor årsregnskabet har en større forklaringsevne til fremtidsudsigterne og kan 

fremstå som forklaringsårsag til den nuværende kontekst. Analytikeren vil derfor opleve, at i 
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takt med at det unge vækstselskab modnes og går fra birth til de senere stadier growth og pro-

fitable stage, vil perspektivet på informationskilder forskydes fra interne til eksterne kilder. De 

interne kilder anvendes stadig for de senere stadier men vil blot blive komplementeret af eks-

terne rapporter, idet eksterne analytikere også vil få et højere kendskab til selskaberne i de sene 

livsstadier. Den mest relevante informationskilde i et ungt vækstselskab anses for at være egen 

due diligence rapport. Egen due diligence rapport vurderes relevant for alle stadier, da infor-

mationsniveauet til stadighed er relativt lavt for unoterede selskaber. Analytikeren vil derfor 

opleve selv for selskaber på de senere stadier growth og profitable stage, at de eksterne infor-

mationskilder ikke er tilstrækkelige for at udføre en omfattende analyse.  

6.4  Praktikernes estimering af value drivers 

Følgende afsnit har til formål at belyse, hvordan praktikerne tilgår en estimering af de relevante 

value drivers, der går forud for estimeringen af værdien af det unge vækstselskab. I den teore-

tiske analyse præsenterede vi strategiske analysemodeller, der skal bidrage til at analysere virk-

somhedsforhold som vedrører det eksterne økonomiske miljø, konkurrencesituationen på mar-

kedet virksomheden opererer i, selskabets dynamiske kapaciteter, interne økonomiske forhold 

samt en opsummeringsmodel (afsnit 4.1.2.1). For at kunne opstille et konceptuelt framework 

for værdiansættelse af unge vækstselskaber, er det således relevant at inddrage praktikernes 

tilgang til estimeringen af value drivers, for at bringe deres bevæggrunde i spil.  

Af de præsenterede strategiske modeller, mener praktikerne ikke at modellerne har et anerken-

delsesværdigt formål, for så vidt angår at gennemgå modellerne minutiøst. 

”Igen var det sådan, at nogle af de her modeller havde jeg jo ikke set siden jeg selv gik på CBS. 

Så det hurtige svar er jo lidt – nej. Men lidt indirekte gør man jo. Det bliver bare ikke så meto-

disk, som man gjorde det på CBS. For elementerne af modellerne er jo super fine – at lave en 

værdikædeanalyse, en SWOT eller en PEST analyse. Men på CBS gik man meget slavisk til 

modellen, hvor at man ude i praksis ser på, hvad der giver mening. Delelementer af modellerne 

giver mening og bliver brugt fra tid til anden.” (CF, s. 14) 

Ovenstående citat illustrerer dermed, at nogle af praktikerne sjældent anvender modellerne som 

lærebøgerne foreskriver, men at flere af de elementer som modellerne inkluderer, også er ele-

menter som praktikerne medtager i deres evaluering af det analyserede selskab. Det kan dermed 

ses som et udtryk for, at hver af modellernes delelementer ikke bør vægtes ligeligt i praktiker-

nes øjne. Dette kan skyldes, at praktikerne er af den opfattelse, at delelementerne bør vurderes 
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i den givne kontekst som virksomheden befinder sig i, hvor ethvert delelement ikke nødven-

digvis anses for at have lige stor betydning.    

”Og det er også fint nok, for de fleste af de her modeller indeholder jo nogle aspekter som er 

vigtige. […] Men jeg synes bare, at når man laver de der SWOT-analyser i den der firkant, så 

bliver det lidt overfladisk. For så skal der stå en masse punkter i de der firkanter, og det er bare 

ikke alle punkter, som er lige vigtige. […] Så vil jeg hellere høre om nogle væsentlige ting, 

som er værd at diskutere.” (VC, s. 25-26) 

Heraf giver VC-respondenten udtryk for, at det i højere grad er essentielt at drøfte de strategiske 

overvejelser som er særligt relevante netop for den pågældende virksomhed. Den generiske 

tilgang til brugen af modellerne, hvor alle modellernes delelementer minutiøst gennemgås, er 

for analytikerne ikke at foretrække.  

”Det kan så godt være, at det er punkter fra hver af de her firkanter, men nogle gange bliver 

det lidt for ’det skal man gøre’. Sådan har jeg det med mange af de der analyse-metoder. Selv 

Porter’s er jo også sådan en rubriceret ting, men alle elementerne er jo interessante. Man skal 

bare ikke nødvendigvis forholde sig til alle elementer lige meget, og alle elementer behøver 

ikke være med hver gang.” (VC, s. 26) 

SC-respondenten udtrykker ligeledes udførelsen af en strategisk evaluering, som ikke nødven-

digvis kan sættes ind i den teoretiske ramme som modellerne opstiller.  

”Det kunne vi godt gøre, men det er faktisk ikke sådan at vi bruger nogle af de modeller direkte. 

[…] vi har nogle forskellige ting, men det er ikke fordi vi sætter det op i en skolebogsmodel. 

[…] Vi har også en teknisk due diligence, hvor vi har en ekspert ude og kigge på dem, som 

skal bygge det teknologiske produkt. Hvor dygtige er de, hvad kan de og hvad har de allerede 

bygget.” (SC, s. 33-34) 

Dog ses det, at SC-respondenten udfører tekniske analyser, som indeholder elementer fra El 

Hanchi og Kerzazis (2020) opstillede framework vedrørende unge vækstselskabers dynamiske 

kapaciteter. Der ses dermed på tværs af livsstadierne en klar tendens hos praktikerne, hvor alle 

pointerer, at delelementer fra de strategiske modeller kan være relevante at inkludere i en ana-

lyse, men generisk gennemgang af modellerne ikke er hensigtsmæssig. Det negligerer vurde-

ringen af den kontekst som virksomheden befinder sig i, og bringer ikke yderligere værdi til 

analysen.  



 

108 

 

For SC og VC’s vedkommende, ligger der muligvis en naturlig forklaring i, at de strategiske 

modeller ikke ofte anvendes. Da deres valg af værdiansættelsesmodel ofte ikke kræver estime-

ring af inputfaktorer såsom omsætningsvækst, indtjeningsmarginer og arbejdskapital til om-

sætning, er behovet for inddragelse af de strategiske modeller muligvis lavere end ved brugen 

af de kapitalværdibaserede modeller. Omvendt giver CF-respondenten ligeledes udtryk for, at 

de heller ikke anvender de strategiske modeller minutiøst, på trods af at de oftest værdiansætter 

ved brug af kapitalværdibaserede modeller, LBO’er og multipler.  

7. Opstilling af konceptuelt framework  

Hidtil har den teoretiske og praktiske analyse skulle bidrage til at få en forståelse for, hvordan 

gængse værdiansættelsesmodeller kan anvendes på unge vækstselskaber, og hvilke muligheder 

og udfordringer der opstår ved brugen af hver især. Dette kapitel har til formål at samle de 

tidligere præsenterede key findings og illustrere disse i et konceptuelt framework, som har til 

formål at forene teoretisk funderet metodiske værktøjer med praktikernes dynamiske omgivel-

ser.  

I kapitel 3 præsenterede vi en analyse af virksomhedens livscyklus, og hvordan denne relaterer 

sig til det nødvendige finansieringsbehov som virksomheden gennemgår i takt med at virksom-

heden passerer de definerede livsstadier. Kapitel 4 bragte en analyse af, hvordan værdiskabelse 

helt overordnet evalueres samt hvilke teoretiske modeller analytikeren kan anvende i estime-

ringen af de nødvendige inputfaktorer som mange af værdiansættelsesmodellerne kræver. I 

kapitel 5 udførte vi en teoretisk analyse af gængse værdiansættelsesmodellers styrker og svag-

heder, og satte det i særligt relief til unge vækstselskaber. Kapitel 6 bestod af en analyse af 

praktikernes tilgang til værdiansættelse, både hvad angår generel værdiansættelse og værdian-

sættelse af unge vækstselskaber specifikt. Nærliggende kapitel vil nu søge at samle op på alle 

tidligere fremhævede pointer med henblik på den faktiske opstilling af et konceptuelt 

framework for tilgangen til værdiansættelse af unge vækstselskaber. 
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FIGUR 7: OPSUMMERING AF DENNE AFHANDLINGS PRIMÆRE BIDRAG 

 

7.1 Det teoretiske argument 

I kapitel 3 fastlagde vi virksomhedens livscyklus, hvor det blev klart, at hvert livsstadie havde 

sine egne karakteristika, som senere ville vise sig at få betydning for valg af værdiansættelses-

model. Vi så yderligere, at unge vækstselskaber i løbet af de første livsstadier får et stigende 

finansieringsbehov, som med fordel kan dækkes gennem rundefinansiering ved opnåelse af 

nye milepæle. Dette skaber en højere grad af ledelsesmæssig fleksibilitet, mindsker risikoen 

over for investorer, og sikrer at founders ikke bliver udvandet mere end nødvendigt. De mange 

finansieringsrunder skaber derfor et naturligt behov for at udføre løbende værdiansættelser, 

idet disse kommer til at fremstå som selvstændige argumenter i en forhandlingssituation og 

skal determinere, hvor mange anparter den tilkommende kapital modsvarer.  

Efter at have cementeret det praktiske behov for værdiansættelse som øvelse, var det nærlig-

gende i kapitel 4 at studere, hvordan værdiskabelse anskues i teorien for derefter at definere 

den analytiske værktøjskasse til korrekt metodisk at identificere samt estimere value drivers. 
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På tværs af litterære værker er det anerkendt, at værdi skal defineres ud fra tre parametre: ind-

tjening, vækst og risiko. Alle tre parametre indgår i de senere præsenterede værdiansættelses-

modeller i en eller anden form. De finansielle value drivers identificeres gennem tornado charts 

for historiske eller projekterede nøgletal alt efter hvilket livsstadie virksomheden er på. Side-

løbende bliver de finansielle value drivers komplementeret af strategiske analyser af væsentlige 

forhold, som har til formål både at identificere og estimere value drivers, som senere vil blive 

modelleret med henblik på at præstere et værdiestimat.  

Efter at have etableret behovet for værdiansættelse og klargjort den teoretiske anskuelse af 

værdi, hvor værdien afgøres af den tilstedeværende indtjening, fremtidige vækst og iboende 

risiko, var det nødvendigt i kapitel 5 at inddrage en analyse af værdiansættelsesmodeller i en 

kontekst af unge vækstselskaber. Til udførelsen af analysen opstilledes fem kriterier, som alle 

fremlagte modeller blev vurderet ud fra. De præsenterede modeller blev i analysen dissekeret, 

hvor de underlæggende antagelser samt nødvendige input-faktorers robusthed blev testet i af-

handlingens kontekst gennem de udledte karakteristika som forekommer ved de forskellige 

livsstadier. Vi finder at de præsenterede værdiansættelsesmodeller besidder divergerende attri-

butter og fordrer forskellige inputfaktorer, hvorfor de præsterer forskellige evalueringsscorer. 

De forskellige livsstadier for unge vækstselskaber er med til at definere det tilgængelige infor-

mationsniveau, fremtidig usikkerhed samt den generelle kontekst selskabet analyseres i. Vi så 

at modeller præsterede forskelligt på tværs af livsstadierne, hvor der også kunne komme diver-

gerende vægtninger af kriterierne. Dette blev også senere understøttet i den praktiske analyse. 

Vi ser derfor at de specifikke livsstadier teoretisk fordrer divergerende præferencer ved valg af 

værdiansættelsesmodel.  

7.2 Det praktiske argument 

I kapitel 6 belyste vi nogle af de bevæggrunde og overvejelser som praktikerne gør sig i for-

bindelse med værdiansættelse generelt og specifikt for unge vækstselskaber. Vi fandt, at prak-

tikerne for de modne livsstadier i overvejende grad benytter sig af flere datapunkter ved udfø-

relse af værdiansættelser, hvorved der ofte inddrages flere forskellige værdiansættelsesmodel-

ler med henblik på at styrke værdiestimatets validitet. For de modne livsstadier fandt vi, at det 

ofte er kapitalværdibaserede modeller, herunder særligt DCF, samt multipler som udgjorde de 

oftest anvendte modeller til beregning af værdien af en virksomhed. En del af forklaringen for 

anvendelse af disse modeller er, at for de modne selskaber er der ofte tilstrækkeligt information 

til at kunne estimere inputfaktorerne til kapitalværdibaserede modeller samt udvælge retvi-

sende peers ved sammenligning gennem multipler. Dette vil være særligt relevant for de af 
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vækstselskaberne, der befinder sig i de senere livsstadier growth og profitable stage. Dog sup-

plerede den praktiske analyse også den teoretiske analyses indikation af, at alle modellerne har 

sine faldgruber, hvoraf disse ofte udgøres af estimeringen af henholdsvis diskonteringsrente og 

terminalled (Bancel & Mittoo, 2014). Real-optionernes mulighed for at inkludere den ledelses-

mæssige fleksibilitet bliver i lav grad anvendt af praktikerne (Locket et al., 2002; Dittmann et 

al., 2004; Demirakos et al., 2004; Geddes, 2006; Pinto et al., 2018), hvilket ud fra et teoretisk 

synspunkt har nogle kritikpunkter, idet den analytiske svaghed som de kapitalværdibaserede 

modeller har i forhold til estimeringen af terminalledet muligvis kunne imødekommes ved ind-

dragelse af et real-optionselement. Vi har derfor fundet det hensigtsmæssigt at inddrage hy-

bridmodeller i vores konceptuelle framework, da det i højere grad vil kunne omfavne den le-

delsesmæssige fleksibilitet for de unge vækstselskaber og vil indkapsle et mere realistisk sce-

narie for terminalledet, hvor værditilførslen ved mulighederne børsnotering, M&A og likvide-

ring indregnes.   

For unge vækstselskaber specifikt fandt vi i den praktiske analyse, at de kapitalværdibaserede 

modeller og multipler stadig i høj grad anvendes, om end der kunne ses en statistisk signifikant 

mindre anvendelsesgrad af disse modeller sammenlignet med værdiansættelse af modne sel-

skaber. Interviewene med SC- og VC-respondenten viste, at investorerne i de tidlige livsstadier 

sjældent anvender kapitalværdibaserede modeller og aldrig real-optioner, men til nogen grad 

inkluderede multipler i deres internt opbyggede værdiansættelsesformater. De interne værdi-

ansættelsesmodeller har mange sammenlignelige karakteristika som de præsenterede early-

stage modeller, hvor risikofaktorer evalueres kvalitativ, og værdiestimatet typisk er en funktion 

af de kvalitative risikofaktorer, investeringshorisont, mulig exit-multipel samt ejerstruktur og 

kapitalbehov i target-selskabet. Den fundamentale værdiansættelse af det unge vækstselskab 

bliver derigennem sekundær, idet ejerstrukturen og kapitalbehovet bliver opprioriteret med 

omtanke på, at virksomhedens founders skal bibeholde deres økonomiske incitament til at drive 

væksten i projektet. Dermed finder vi også gennem den praktiske analyse, at de kapitalværdi-

baserede modeller, real-optionerne og til dels multipler mindskes i relevans for de af vækstsel-

skaberne, der befinder sig på de tidlige livsstadier birth og initial investment.  

7.3 Præsentation af et konceptuelt framework 

Opstillingen af vores konceptuelle framework tager afsæt i både den teoretiske og praktiske 

analyse, hvor der søges opnåelse af kongruens mellem de teoretiske slutninger og udførelsen 

af værdiansættelse for unge vækstselskaber i praksis. Det præsenterede framework kommer til 
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at bestå af to dele – en illustrativ model, som beskriver de nødvendige processer for en analy-

tiker samt en dertilhørende specifikation, som indeholder en oversigt over de relevante analy-

tiske værktøjer givet det unge vækstselskabs livsstadie og dertilhørende kontekst.  

Første step i frameworket er at analysere virksomhedens relevante kontekst ved at inddrage de 

specifikke karakteristika herunder levetid, årlig vækst, risiko for default, tilgængelig informa-

tion, profitabilitet og finansieringsbehov. Ud fra de nævnte karakteristika bør analytikeren vur-

dere, hvilket livsstadie der mest præcist beskriver det analyserede selskabs kontekst. Inddra-

gelsen af kontekstualiseringen er relevant fordi det definerer mulighederne og begrænsningerne 

i den kommende analyse og derved fordrer tilgangen til værdiansættelsesmetoden samt hvilke 

modeller, der har den største relevans for det pågældende livsstadie.  

Når det unge vækstselskabs kontekst er defineret, er det muligt for analytikeren at gå i gang 

med den analytisk krævende del forbundet med værdiansættelse. Andet step i frameworket er 

at identificere og estimere value drivers, hvor vi tidligere har inddraget metoder som tornado 

charts, følsomhedsanalyse samt strategiske analysemodeller. For de tidlige stadier, birth og 

initial investment vil det være svært at udføre disse analyser grundet den manglende informa-

tion, hvorfor estimeringen af value drivers vil være behæftet med en høj grad af usikkerhed. Vi 

fandt i den praktiske analyse, at egen due diligence ansås som den mest relevante informati-

onskilde for unge vækstselskaber. Det vil være fordelagtigt i udarbejdelse af denne at få interne 

repræsentanter i tale, da dette kan medvirke til, at virksomhedens fremtidsudsigter i højere grad 

kan afklares. Analytikeren bør tilmed inddrage eksterne informationskilder i form af markeds-

rapporter, sammenlignelige transaktioner og eksterne eksperter på området med formål om at 

belyse hvilket eksternt miljø den analyserede virksomhed befinder sig i samt hvordan folk i 

markedet anskuer den pågældende industri. De sammenlignelige transaktioner kan tilmed bi-

drage til estimering af terminalledet, idet analytikeren har mulighed for at estimere en fremtidig 

værdi ved exit.  

For de unge vækstselskaber i livsstadierne birth og initial investment har vi påvist, at det særligt 

er early-stage modellerne som har sin relevans, da alternative inputfaktorer kommer i spil. Da 

informationsniveauet til stadighed er tilstrækkeligt lavt, vil det i højere grad være relevant at 

inddrage early-stage modellerne, hvor der fokuseres på de interne styrker og svagheder som 

den analyserede virksomhed besidder. Det teoretiske argument herfor ligger i, at early-stage 

modeller søger at indkapsle netop de interne faktorer som ultimativt vil være udslagsgivne for 

virksomhedens værdi. Det praktiske argument for det interne fokus er, at praktikerne giver 
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udtryk for, at det er disse parametre der vægtes tungest i analysen af værdiansættelsen, og 

hvorvidt investeringen er attraktiv at foretage. Ved stadiet initial investment har virksomhe-

derne i nogle tilfælde indhentet ekstern kapital, hvorfor inddragelsen af multipler ses relevant 

her. Når vækstselskaberne når livsstadierne growth og profitable stage, er det akkumulerede 

informationsniveau tilstrækkeligt til at inddrage de kapitalværdibaserede modeller, real-optio-

ner, hybridmodeller samt multipler. Da eksterne faktorer såsom økonomisk vækst, markedspo-

sitionering og konkurrencesituation i højere grad spiller en rolle her relativt til de tidlige livs-

stadier (birth og initial investment) vil disse parametre oftere indgå i estimeringen af inputfak-

torerne. Det teoretiske argument herfor ligger i, at de kapitalværdibaserede modeller, real-op-

tioner, hybridmodeller og multipler alle indeholder et stærkere teoretisk fundament kompara-

tivt til early-stage modellerne, da de præsterer middelrette værdiestimater ved korrekt anven-

delse, og kan producere en mere raffineret opgørelse over værditilvæksten over tid. Heraf lig-

ger der også et praktisk ræsonnement, idet analytikeren vil kunne viderebringe et stærkere ar-

gument for, hvorfor værdisætningen lander det pågældende sted.  

Valideringen af værdiestimatet sker gennem brugen af flere værdiansættelsesmodeller, hvor de 

mangfoldige datapunkter vil styrke værdiestimatets karakter. Ydermere vil inddragelsen af 

multipler øge værdiestimatets validitet, da multiplerne har den åbenlyse styrke overfor de re-

sterende af værdiansættelsesmodellerne, at de afspejler, hvad folk rent faktisk er villige til at 

betale for relevante nøgletal. Afslutningsvist bør analytikeren tage højde for de korrektioner 

som bør udføres på værdiestimatet, hvor der tages højde for både kontrolpræmie og illikvidi-

tetsrabat.   
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FIGUR 8: KONCEPTUELT FRAMEWORK (EGEN TILVIRKNING) 

 

I tillæg til den ovenstående opstilling af vores konceptuelle framework, har vi udarbejdet en 

specifikation med henblik på at lade brugeren af frameworket få et indblik i, hvilke redskaber 

vedkommende kan tage i brug ved indhentelse af informationskilder, anvendelse af analyse-

modeller samt validering og korrektioner til værdiestimatet. Specifikationen er horisontalt ind-

delt i de 4 definerede livsstadier for unge vækstselskaber og skal aflæses oppefra og ned. Hvert 
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punkt i frameworket opgør karakteristika, informationskilder, metoder til estimering af input-

faktorer og benyttelse af værdiansættelsesmodeller for de respektive livsstadier. For de af punk-

terne der er gældende for flere livsstadier, vil det være illustreret gennem den manglende af-

grænsning.  

Med henvisning til kapitel 3 er de typiske karakteristika for virksomheder i de respektive livs-

stadier opgjort. Disse skal benyttes som rettesnor, når analytikeren indledningsvist kontekstu-

aliserer den analyserede virksomhed. Step 2 præsenterer værktøjer til at fremskaffe de fornødne 

informationer, identificere og estimere inputfaktorer, og hvordan analytikeren kan tilgå esti-

meringen afkastkrav. Særligt kapitel 6 bidragede til en klarlægning af, hvilke informationskil-

der analytikeren kan benytte sig af på tværs af livsstadierne, hvor vi belyste, at det særligt er 

markedsrapporter og industrieksperter, der er relevante at trække på af de eksterne informati-

onskilder ved livsstadiet birth. Vi fandt gennem vores interviews, at eksisterende konkurrenter 

i den pågældende industri besad relevant information vedrørende vækstpotentialet. Når selska-

bet når livsstadiet initial investment medfører indhentningen af ekstern kapital, at analytikeren 

har mulighed for at drage nytte af sammenlignelige transaktioner i indsamlingen af informa-

tion. Livsstadiet profitable stage vil i nogle tilfælde give mulighed for, at analytikeren kan 

anvende konsensusestimater såfremt der findes sammenlignelige selskaber, som er børsnote-

rede. For alle livsstadierne vil de interne informationskilder være relevante at drage nytte af, 

hvor den praktiske analyse påviste, at det særligt er analytikernes egen due diligence samt virk-

somhedsledelsens kompetencer, der anses relevante for de tidlige stadier birth og initial invest-

ment, hvor rapportering i form af års- og kvartalsrapporter kontinuerligt anvendes i større om-

fang som virksomheden gennemgår livscyklussen.  

I kapitel 4 fremlagde vi en analyse af, hvilke inputfaktorer der er relevante at identificere og 

estimere. Her præsenterede vi en strategisk analysemodel af El Hanchi og Kerzazi (2020), der 

var særligt relevant for de unge vækstselskaber, idet modellen tager udgangspunkt i unge sel-

skaber, og hvis sammenhæng kunne paralleliseres til vores livscyklusanalyse fra kapitel 3. El 

Hanchi og Kerzazis (2020) framework kan i tillæg understøttes ved brug af de klassiske stra-

tegiske modeller, der analyserer interne og eksterne forhold for virksomheden.   

Når analytikeren går til en estimering af terminalledet, vil det først for selskaber i stadiet pro-

fitable stage være brugbart at anvende Gordons vækstformel, da der for de tidligste livsstadier 

vil være en lang budgetteringsperiode indtil steady state opnås, hvor Gordons vækstformel fin-

der sin relevans. Vi har dog i kapitel 5 klarlagt nogle analytiske udfordringer ved estimering af 
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terminalledet gennem Gordons vækstformel, idet marginale ændringer i formlens input kan 

have store udslagsgivende konsekvenser for værdiestimatet. Vi ser det derfor hensigtsmæssigt 

i højere grad at substituere Gordons vækstformel med alternative datapunkter for estimeringen 

af terminalledet ved brug af henholdsvis multipler og real-optioner. Efterfølgende vil analyti-

keren have mulighed for at evaluere de forskellige estimeringer op imod hinanden og højne 

valideringen af værdiestimatet for terminalledet. Dog vil den høje usikkerhed forbundet med 

det tidligste livsstadie birth medføre, at analytikeren ikke i samme grad har mulighed for at 

inddrage optioner, idet estimeringen af inputfaktorerne til optionsmodellen vil være behæftet 

med så høj usikkerhed, at en multipel estimering vil være mere relevant at anvende. Det ses 

dermed også, at i takt med at den tilgængelige information for den analyserede virksomhed 

stiger, vil analytikeren kunne tage flere værktøjer i brug til estimering af terminalledet.  

Ved estimeringen af kapitalkravet finder vi særligt i kapitel 4 og 6, at det for de tidligste livs-

stadier birth og initial investment ikke vil være hensigtsmæssigt at inddrage kapitalmarkeds-

modeller til estimeringen af afkastkravet, idet det i højere grad er interne faktorer, der påvirker 

den risiko virksomheden er behæftet med. Analytikeren bør derfor udføre kvalitative risiko-

vurderinger, hvor der fokuseres på interne faktorer i virksomheden. Denne risikovurdering kan 

parallelt evalueres med typiske afkastkrav for lignende virksomheder for at nå frem til en en-

delig estimering af afkastkravet. For livsstadierne growth og profitable stage, vil kapitalmar-

kederne i større omfang kunne inddrages i estimeringen. Her fremlagde vi i kapitel 4 en alter-

nativ model til estimeringen af entreprenørens afkastkrav til egenkapitalen ud fra et tankesæt 

om, at dette afkastkrav afviger fra et veldivercificeret afkastkrav, da entreprenøren ofte ikke vil 

have mulighed for at sprede investeringens risiko, idet vedkommendes portefølje udelukkende 

består af eget selskab. I mangel på bedre metoder til estimeringen af afkastkravet til gæld, må 

analytikeren ty til en estimering gennem forholdet mellem finansielle omkostninger og gælden 

i selskabet såfremt ledelsen ikke ønsker at oplyse deres gældsomkostning, og der ikke forelig-

ger tilstrækkelig information til analytikeren kan lave egen kreditvurdering. Vi fremlagde yder-

mere en udvidelse af beregningen af WACC i kapitel 4, hvor analytikeren har mulighed for at 

tage højde for de alternative finansieringsformer som unge vækstselskaber ofte vil gøre brug 

af. I vægtningen af henholdsvis egenkapital, hybrider og gæld opstår der den cirkulære udfor-

dring, at for at kunne vægte egenkapitalsandelen skal analytikeren kende markedsværdien af 

egenkapital, og for at kunne beregne markedsværdien af egenkapitalen skal analytikeren esti-

mere WACC’en. For at imødekomme denne problemstilling kan analytikeren alternativt gøre 

brug af en target-kapitalstruktur i WACC-beregningen.  
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Step 3 i specifikationen af det konceptuelle framework består af de værdiansættelsesmodeller 

som vi har fundet mest anvendelige på tværs af livsstadierne. For birth finder vi, at early-stage 

modellerne har størst relevans, og her foreslår vi, at analytikeren eventuelt kan udvide the sco-

recard method til også at inkludere ejerstruktur og virksomhedens kapitalbehov, for at ind-

kapsle nogle af de aspekter som vi i kapitel 6 fremlagde, var vigtigst for investorerne i netop 

disse faser. Ved initial investment medfører det eksterne kapitalbehov for de unge vækstsel-

skaber, at multipler også vil være relevante at inddrage i modelleringen. Ved growth og profi-

table stage finder henholdsvis de kapitalværdibaserede modeller, real-optioner og hybridmo-

deller sin relevans, da informationsniveauet for virksomheden er tilstrækkelig højt til, at ana-

lytikeren kan tilgå en estimering af de nødvendige input. På trods af at analysen i kapitel 6 

illustrerede, at praktikerne i lav grad gør brug af real-optioner, ser vi et stærkt teoretisk argu-

ment for, at de er i stand til at indkapsle den ledelsesmæssige fleksibilitet og det omskiftelige 

miljø som de unge vækstselskaber befinder sig i. Derfor anbefaler vi, at analytikeren inddrager 

real-optioner og/eller hybridmodeller som et datapunkt i værdiestimeringen.  

Step 4 og 5 kommer endeligt når analytikeren har identificeret selskabets kontekst, estimeret 

value drivers og modelleret inputfaktorer til et værdiestimat. Grundet den høje usikkerhed ved 

unge vækstselskaber, er det nødvendigt at teste validiteten af det producerede værdiestimat. 

Dette gøres ved inddragelse af flere datapunkter som har til formål at bistå det producerede 

værdiestimat som et sanity check. Vi anbefaler brugen af multipler grundet deres lette og rela-

tivt ressourcefrie anvendelighed samt at det er den eneste af modellerne som illustrerer mar-

kedspriser. I kapitel 5 fremlagde vi to forhold, som skal korrigeres for i værdiestimatet, hen-

holdsvis illikviditetsrabat og kontrolpræmie. Hvad angår illikviditetsrabatten anbefaler vi, at 

analytikeren på egen vis estimerer den årlige DLOM ud fra det pågældende geografiske og 

økonomiske marked ved brug af PIPE-transaktioner. Såfremt der ikke eksisterer PIPE-transak-

tioner i det marked som den analyserede virksomhed befinder sig, vil det være muligt at læne 

sig op af estimeringer fra lignende markeder eller anvende Bernando et al.s (2021) resultater. 

Herefter kan værdiestimatet korrigeres for det vi kalder illikviditetsfaktoren (formel (37)). 

Kontrolpræmien vil være individuel fra case til case, og er vanskelig at estimere og modellere 

generelt. Den fremlagte litteratur påviser dog, at spændet for kontrolpræmier historisk ligger 

mellem 20%-30% (Wasserman, 2016; Plenborg & Kinserdal, 2021).    
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FIGUR 9: KONCEPTUELT FRAMEWORK - SPECIFIKATION (EGEN TILVIRKNING)  
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Det præsenterede konceptuelle framework giver analytikeren et struktureret overblik over 

hvilke nødvendige steps som en værdiansættelse af unge vækstselskaber bør indeholde. Yder-

ligere giver specifikationen en detaljeret oversigt over de tilgængelige og bedst anvendelige 

værktøjer til udførslen i praksis. Frameworket bygger på eksisterende finansielle modeller og 

metoder samt den eksisterende praksis, hvorfor der opnås konsistens mellem den litterære ver-

den og mulighederne i praksis. Vi ser derfor det præsenterede framework som en mulig forkla-

ringsmodel på, hvordan en værdiansættelse af unge vækstselskaber skal tilgås, hvorfor 

frameworket besidder potentialet til at skabe kongruens mellem den litterære og praktiske ver-

den.  

8. Konklusion 

Denne afhandling har adresseret problemstillingen ved værdiansættelse unge vækstselskaber.  

Vi har i den forbindelse opstillet et konceptuelt framework, der har til formål at tilvejebringe 

såvel en teoretisk argumentation som en praktisk. Frameworket er opstillet på et fundament af 

unge vækstselskabers typiske livscyklus, hvor vi har identificeret fire livsstadier: birth, initial 

investment, growth og profitable stage, der hver især besidder divergerende karakteristika hvad 

angår levetid, årlig vækst, risiko for default, tilgængelighed af information, profitabilitet og 

finansieringsbehov. De individuelle karakteristika fordrer særskilte tilgange til værdiansættel-

sesprocessen af det unge vækstselskab.   

De tidlige livsstadier medfører et lavt informationsniveau, hvilket har den implikation, at ana-

lytikeren må påtage sig et internt fokus ved udvælgelsen af informationskilder. I takt med at 

selskabet overgår til de senere stadier vil eksterne informationskilder få sin relevans. Vi finder 

i relation hertil, at praktikerne favoriserer interne informationskilder ved værdiansættelse af 

unge vækst selskaber i de tidligste livsstadier. Ydermere konkluderer vi, at de strategiske ana-

lysemodeller ofte bliver anset for værende generiske og rubricerede, hvorfor de sjældent af 

praktikerne bliver anvendt minutiøst. Vi har dog inkluderet klassiske strategiske modeller i 

tillæg til en strategisk rammemodel af El Hanchi og Kerzazi (2020), da vi finder, at delelemen-

terne stadig er relevante, men bør selektivt inddrages på baggrund af vækstselskabets kontekst. 

Grundet den høje risiko som de unge vækstselskaber er behæftet med, leder det ofte til brugen 

af alternative finansieringsformer. Vi finder, at på trods af at praktikerne ofte ledes til at benytte 

arbitrært udvalgte afkastkrav ud fra en aggregeret betragtning om unge vækstselskabers histo-

riske performance, så kan estimeringen af afkastkravet udføres mere metodisk konsistent ud 
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fra den individuelle case. Her har vi fremlagt fremgangsmetoder til estimering af afkastkravet 

til henholdsvis egenkapital, gæld og hybrider heraf, med omtanke på de unge vækstselskabers 

manglende tilgængelige information samt den del af egenkapitalen, der anses som værende 

udiversificeret.   

For brugen af værdiansættelsesmodeller finder vi, at det for de unge vækstselskaber på livssta-

dierne birth og initial investment vil være hensigtsmæssigt at tage early-stage modellerne i brug 

med supplering af multipler. Som det unge vækstselskab overgår de senere livsstadier, vil ana-

lytikeren i højere grad kunne inddrage kapitalværdibaserede modeller, real-optioner og hybrid-

modeller. Vi finder samtidigt, at brugen af flere værdiansættelsesmodeller simultant vil styrke 

værdiestimatets validitet og bør være at foretrække. På trods af, at praktikerne sjældent anven-

der real-optioner, ser vi et stærkt teoretisk og logisk argument for inddragelse af real-optionerne 

i modelleringen, idet de besidder en evne til at indkapsle den ledelsesmæssige fleksibilitet og 

værdiakkumuleringen for de unge vækstselskaber særligt. Ved beregning af terminalled for 

unge vækstselskaber ses en udfordring ved anvendelsen af Gordons vækstformel grundet an-

tagelsen om steady state, følsomhed over for ændringer i vækstraten og en urealistisk antagelse 

om selskabet som en evigtløbende annuitet. Til at overkomme dette problem fremlægger vi 

alternative metoder, som tager sit afsæt i realistiske scenarier, hvor exit-mulighederne inklude-

res i modelleringen.  

Afslutningsvist præsenterer vores konceptuelle framework en validering og korrektion af vær-

diestimatet. Vi finder, at det her vil være hensigtsmæssigt at anvende flere værdiansættelses-

modeller til verificering af værdiestimatet, hvor multiplerne besidder en særlig relevans på 

baggrund af deres letanvendelige natur og evne til at afspejle markedspriser. Ved værdiansæt-

telse af unge vækstselskaber skal analytikeren være særligt opmærksom på, at værdiestimatet 

bør korrigeres for en kontrolpræmie og illikviditetsrabat. Denne afhandlings præsenterede kon-

ceptuelle framework er vores bedst mulige forklaringsmodel på det fremlagte forsknings-

spørgsmål, givet den valgte begrebsramme og kontekst.  
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