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Side 1 

Abstract 
In the economic literature regarding multiple valuations, a discussion has arisen of how one should 

choose comparable peers. The methods of how to choose comparable peers can be split into two 

schools of thoughts. One school believes that peers should be found within a firm’s industry, and the 

other school believes that peers should be chosen based on comparability in fundamentals. By basing 

this paper on the sum of absolute rank differences (SARD) approach as well as the industry approach, 

the question of how one should choose comparable peers in the European market will be answered. 

This paper defines the European market as the 600 largest European companies contained in the Euro 

STOXX 600 index, and the data used is from the period 2000-2019. It is first found that a combination 

of the original SARD approach and the industry yields more precise valuations than does the SARD 

approach and the industry approach separately. Later in the paper, it is found that one can substitute 

the used fundamentals from the original SARD approach with fundamentals based on enterprise value 

rather than equity value. This will generally lead to more comparable firms than found by the SARD 

approach with the original fundamentals and thereby lead to more accurate valuations. Finally, it is 

found that by using the SARD approach within a firm’s industry, the choice of fundamentals should 

depend on the type of multiple you are using. For this method, it is found that using fundamentals 

based on enterprise value leads to the most accurate valuations for the EV/EBIT and EV/Sales 

multiples. The use of equity fundamentals leads to more accurate valuations in the first levels of the 

SARD method within the same industry for the P/B and P/E multiples, which is not the case in the later 

levels where the choice of fundamentals does not matter. This paper, therefore, concludes that the 

most accurate multiple valuations in Europe are found when peers are selected based on a 

combination of fundamentals and a firm's industry. To further enhance the accuracy of this method, 

the choice of fundamentals should match the choice of multiple.  
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1. Indledning 
Denne afhandling tager sit afsæt i problemfeltet (Pedersen, 2000) omhandlende værdiansættelser af 

selskaber. Værdiansættelser anvendes i forbindelse med en lang række formål, heriblandt til køb og 

salg af selskaber, til aktieanalyser og til ledelsesaflønning gennem aktieoptioner. Værdiansættelse af 

selskaber er derfor et relevant problemfelt, idet en forkert værdiansættelse f.eks. kan føre til store 

tab i forbindelse med køb af selskaber, føre til forkerte beslutningsgrundlag i forbindelse med handel 

af værdipapirer, eller føre til for høje ledelsesomkostninger. Denne afhandling vil behandle 

multipelværdiansættelser, som er en gren indenfor problemfeltet værdiansættelse. Den teoretiske 

baggrund for multipelværdiansættelse baseres på, at perfekte substitutter bør sælges til den samme 

pris (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017). En multipelværdiansættelse af et selskab fungerer derfor 

ved, at multipler fra sammenlignelige selskaber benyttes til at udlede selskabets værdi, idet 

selskaberne antages at være perfekte substitutter. Det er derfor altafgørende i en 

multipelværdiansættelse, at de sammenlignelige selskaber er så identiske med selskabet som muligt, 

hvorfor udvælgelsesmetoden til at finde sammenlignelige selskaber er af stor betydning. Netop 

hvordan de sammenlignelige selskaber skal udvælges er der imidlertid ikke noget entydigt svar på i 

den relevante litteratur. Et konkret eksempel på den eksisterende uenighed i litteraturen kan ses ved, 

at nogle forskere finder at udvælgelsen af sammenlignelige selskaber skal ske gennem et selskabs 

industri, hvor andre forskere modsat finder at sammenlignelighed i regnskabsnøgletal bedre kan 

udvælge sammenlignelige selskaber. 

Problemstillingen i denne afhandling undersøger, hvilken udvælgelsesmetode der leder til de mest 

sammenlignelige selskaber til brug i multipelværdiansættelser. Problemstillingen kan derved 

karakteriseres som værende et planlægningsproblem (Pedersen, 2000), idet problemstillingen 

behandler hvilken metode der bør anvendes til at finde sammenlignelige selskaber, hvortil der ikke 

eksisterer sikker viden om udvælgelsesmetoden. 

1.1 Problemformulering 
Det kan af ovenstående vurderes, at problemstillingen baseres på et forklarende erkendelsesmål, idet 

problemstillingen vil undersøge hvilken udvælgelsesmetode af sammenlignelige selskaber i 

multipelværdiansættelse, der er mest præcis (Olsen, 2000). Med udgangspunkt i denne 

problemstilling er følgende problemformulering udarbejdet: 

Hvordan udvælges sammenlignelige selskaber i Europa, så værdiansættelse med multipler bliver så 

præcis som mulig? 

Problemformuleringen er konstrueret således, at denne består af to begreber og en relation, som 

tilsammen udgør et spørgsmål (Pedersen, 2000). I problemformuleringen besvares variabel B 

“Hvordan udvælges sammenlignelige selskaber” med variabel A “så værdiansættelser med multipler 

bliver så præcise som muligt”. Således vil den metode, der leder til de mest præcise værdiansættelser 

som muligt, være den, som bør anvendes til at udvælge sammenlignelige selskaber. Til at gøre denne 

problemformulering operationalisérbar, hvilket er et krav for en god problemformulering (Pedersen, 

2000), opstilles der i alt fem problemstillinger, som kan omsættes til en konkret analyse, der 

tilsammen besvarer problemformuleringen. For at gøre problemstillingerne operationalisérbare vil 

disse baseres på “Sum of absolute rank differences” metoden (SARD metoden), der muliggør en 

konkret undersøgelse af industrien og nøgletal som faktorer til udvælgelse af sammenlignelige 

selskaber. 
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Grunden til at det netop er SARD metoden der anvendes er, at denne kan benytte et ubegrænset antal 

nøgletal, og at denne metode kan blive sammenlignet med udvælgelsen af sammenlignelige selskaber 

ud fra selskaber i samme industri. Hertil gør SARD metoden det samtidig muligt at undersøge, hvorvidt 

industrien og nøgletal bør kombineres. SARD metoden har i litteraturen udelukkende fundet sin 

anvendelse i USA, hvorfor metoden i denne afhandling forsøges implementeret i Europa, hvilket 

fremgår af den overordnede problemformulering, samt af de nedenfor opsatte problemstillinger. De 

to første problemstillinger er derfor konstrueret, så disse har til formål at duplikere den SARD metode, 

som Knudsen, Kold og Plenborg (2017) benytter i USA, på det europæiske marked og lyder som følger: 

1. Hvorvidt medfører udvælgelse af sammenlignelige selskaber i Europa ud fra SARD metoden 

baseret på egenkapitalfokuserede nøgletal til lavere estimeringsfejl end ved udvælgelse ud fra 

samme industri? 

2. Hvilken effekt på estimeringsfejlene har det at udvælge sammenlignelige selskaber i Europa 

ud fra SARD metoden baseret på egenkapitalfokuserede nøgletal i kombination med 

industrien? 

Det skal til problemstillingerne nævnes, at ved egenkapitalfokuserede nøgletal menes de samme 

nøgletal, som Knudsen et al. (2017) benytter, idet de anvendte nøgletal i høj grad relaterer sig til 

egenkapitalen. Særligt for problemstilling 2 er, at denne vil indeholde en undersøgelse af om SARD 

metoden baseret på egenkapitalfokuserede nøgletal i kombination med industrien er at foretrække 

fremfor industrien alene, samt om denne metode også er at foretrække fremfor SARD metoden alene. 

Eftersom der i litteraturen om SARD ikke er andre udgivelser end analysen af Knudsen et al. (2017), 

har deres anvendte nøgletal ikke mødt nogen kritik. Det er med afsæt heri at problemstilling 3,4 og 5 

opstilles, da disse vil udfordre nøgletallene brugt af Knudsen et al. (2017). Nøgletallene i disse 

problemstillinger relaterer sig til et selskabs operationelle aktiviteter fremfor egenkapitalen, eftersom 

der senere i denne afhandling vil blive præsenteret teori for, at sammenlignelige selskaber bør 

udvælges på baggrund af selskabers operationelle nøgletal. Det er derfor med afsæt heri, at 

problemstillingerne formuleres således: 

3. Hvorvidt medfører udvælgelse af sammenlignelige selskaber i Europa ud fra SARD metoden 

baseret på nøgletal relateret til de operationelle aktiviteter til lavere estimeringsfejl end ved 

udvælgelse ud fra samme industri? 

4. Hvilken effekt på estimeringsfejlene har det at udvælge sammenlignelige selskaber i Europa 

ud fra SARD metoden baseret på nøgletal relateret til de operationelle aktiviteter i 

kombination med industrien? 

5. Hvilken betydning har det for estimeringsfejlene, at SARD metodens nøgletal baseres på 

operationalitet fremfor egenkapitalen? 

Lig problemstilling 2 vil problemstilling 4 undersøge SARD metoden kombineret med industrien 

overfor industrien alene, samt overfor SARD metoden alene, men modsat problemstilling 2 vil 

nøgletallene her relatere sig til de operationelle aktiviteter. Hertil er problemstilling 5 inkluderet for 

at vurdere om de operationelle nøgletal signifikant forbedrer den anvendte metode af Knudsen et al. 

(2017) og dermed fører til en mere præcis udvælgelsesmetode. Det vil således på baggrund af de 

opstillede problemstillinger være muligt at vurdere hvilken metode til udvælgelse af sammenlignelige 

selskaber i Europa, der fører til de mest præcise værdiansættelser med multipler. 



   
 

   
 

Side 8 

1.2 Afgrænsning 
Til at besvare den opstillede problemformulering vil flere metoder til at udvælge sammenlignelige 

selskaber kunne benyttes. Denne afhandling afgrænser sig imidlertid til at tage udgangspunkt i at 

udvælge sammenlignelige selskaber ud fra den samme industri, ud fra SARD metoden og ud fra en 

kombination af de to metoder. Industrien er valgt som en udvælgelsesmetode, idet der findes 

adskillige fortalere for denne metode i litteraturen. Hertil er der som nævnt også fortalere for at 

udvælge sammenlignelige selskaber på baggrund af nøgletal, hvortil der afgrænses til SARD metoden. 

Det er altså fravalgt at udvælge sammenlignelige selskaber på baggrund af nøgletal ud fra 

regressioner, da Knudsen et al. (2017) viser, at SARD metoden finder mere sammenlignelige selskaber 

end regressioner af nøgletal. Yderligere undersøger Knudsen et al. (2017) SARD metodens 

præcisionsevne ud fra to enterprise value multipler, EV/EBIT og EV/Sales, og ud fra to 

egenkapitalmultipler, P/B og P/E. Eftersom de to første problemstillinger har til formål at efterprøve 

SARD metoden anvendt af Knudsen et al. (2017) på et andet marked, vil afhandlingens første del være 

afgrænset til de samme nøgletal og multipler, som dem anvendt af Knudsen et al. (2017). 

Afhandlingens anden del vil fortsat fastholde de samme multipler men udskifte nøgletallene i SARD 

metoden, eftersom målet i problemstilling 3, 4 og 5 er at teste effekten af andre nøgletal i udvælgelsen 

af sammenligne selskaber. 

Endvidere afgrænser denne afhandling sig til udelukkende at undersøge udvælgelsen af 

sammenlignelige selskaber i Europa, hvilket er reflekteret af problemformuleringen og de tilhørende 

problemstillinger. Hertil vil den anvendte data afgrænses til udelukkende at se på de 600 største 

børsnoterede selskaber i Europa, hvilket har været en nødvendig afgræsning i forhold til afhandlingens 

tidsbegrænsning, samt for at sikre kvaliteten af data. Det er derfor ikke sikkert at de samme 

konklusioner, der drages i denne afhandling, også vil drages, hvis der i stedet ses på mindre selskaber 

i Europa. 

1.3 Videnskabsteoretisk udgangspunkt for afhandlingen   
Den videnskabelige baggrund for denne afhandling kan findes i positivismen. Den positivistiske 

videnskabsteoretiske position stammer fra begrebet “positiv”, der betyder “konkret”, idet 

positivismen undersøger det konkrete. Der kan derved drages parallel til den opstillede 

problemformulering, som har til hensigt at undersøge hvilken konkret metode der fører til de mest 

sammenlignelige selskaber i en multipelværdiansættelse. Positivismen stammer fra empirismen, hvor 

de objektive sanseerfaringer af det observerede er baggrunden for al viden, hvilket betyder at 

positivismen har en objektiv epistemologi og anvender “a posteriori erkendelse” (Holm, 2018). 

Eftersom denne afhandlings konklusioner og fund stammer fra en empirisk undersøgelse af den 

observerede omverden, følger afhandlingen den positivistiske tankegang. Desuden gør positivismen 

brug af “verifikationsprincippet” (Holm, 2018), som betyder at positivismen mener at efterprøvningen 

af en teori skal foregå via empirisk at bekræftet denne. De to første opstillede problemstillinger har til 

formål at vurdere, hvorvidt SARD metoden i Europa er at foretrække fremfor industrien til at udvælge 

sammenlignelige selskaber til multipelværdiansættelse, lige såvel som Knudsen et al. (2017) finder det 

i USA. De efterfølgende tre problemstillinger har til formål at vurdere, hvorvidt operationelle nøgletal 

forbedrer SARD metoden, hvilket er et forsøg på at verificere den kritik, der kan være af brugen af 

nøgletallene anvendt af Knudsen et al. (2017).  Idet disse problemstillinger netop undersøges på 

baggrund af empiriske resultater, vurderes det anvendte videnskabsteoretiske udgangspunkt for 
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afhandlingen at stamme fra positivismens verifikationsprincip, eftersom en sammenfatning af 

problemstillingerne anvendes til at besvare afhandlingens problemformulering. 

2. Teori 
Værdiansættelse af selskaber er et udbredt og usikkert fænomen, der bygger på en række økonomiske 

antagelser som muliggør en multipelværdiansættelse. Først og fremmest er en nødvendig antagelse, 

at der i markedet er fuldkommen information, således at det ikke er muligt at opnå ekstraordinært 

afkast på baggrund af information, som andre ikke har tilgængeligt. Hertil suppleres antagelsen om 

fuldkommen information med antagelsen om, at markedet følger den efficiente markedshypotese, 

således at markedet er så effektivt at al relevant information altid er inkluderet i aktiekursen (Fama, 

1970). Den nuværende pris af en aktie er derfor lig den risikojusterede nutidsværdi af de fremtidige 

forventede cashflows givet informationen tilgængelig i dag. Dette indikerer derfor, at hvis to aktier 

har samme usikre karakteristika, bør de sælge til samme pris. Således kan antagelsen bruges til at 

konkludere, at hvis to aktier har præcis samme karakteristika, er udelukkende prisen for den ene aktie 

nødvendig for at udlede prisen for den anden. 

Hvis to aktier har præcis samme karakteristika burde de derfor, alt andet lige, være perfekte 

substitutter for hinanden, hvilket er grundstenen for værdiansættelse med multipler (Petersen et al., 

2017). Værdiansættelse med multipler er afhængig af, at perfekte substitutter sælger til samme pris, 

og derved at et selskab kan værdisættes ud fra lignende selskaber i markedet. Under 

multipelværdiansættelse vil multipler fungere pris, og ved hjælp af disse multipler kan tn selskab 

derved prisfastsættes på baggrund af et sammenligneligt selskabs multipler. 

Nedenstående afsnit vil bygge videre på ovenstående antagelser vedrørende multipler ved at 

introducere de krav multipler er behæftet med. Derefter vil forskellige metoder til at udvælge peers 

blive gennemgået. Hertil vil der følge en gennemgang af de enterprise value multipler og 

egenkapitalmultipler, der anvendes i analysen. Afslutningsvist vil måden hvorpå udvælgelses-

metodernes præcision opgøres blive præsenteret. 

2.1 Krav til sammenlignelighed for multipler 
Som nævnt er en vigtig antagelse under multipelværdiansættelse, at hvis to selskaber har samme 

karakteristika, kan det ene selskab prisfastsættes ved brug af det andet selskabs multipler. Dette 

medfører en række sammenlignelighedskrav til de pågældende selskaber, som er med til at sikre at 

de er så ens som muligt, hvilket resulterer i et mere præcist prisestimat. 

2.1.1 Indtjening, vækst, risiko og regnskabspraksis 

For at sikre at de udvalgte peers er så sammenlignelige som muligt, vil de blive udvalgt på baggrund 

af en række krav, hvor de primære opsatte krav er (Peteresen et al., 2017): 

- Indtjening 

- Vækst 

- Risiko 

- Regnskabspraksis 

Indtjening, vækst og risiko vil alle blive opgjort som en række nøgletal, der skaber et 

sammenlignelighedsgrundlag, hvor kravet om ens regnskabspraksis skal sikre at alle fundamentals er 

opgjort på lige vis. 
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2.1.1.1 Indtjening 

Første anvendte indikator for indtjening er ROE. ROE vil finde sin anvendelse, idet denne måler 

aktionærernes regnskabsmæssige afkast. ROE er jf. Petersen et al. (2017, s. 168) opgjort som: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
(2.1) 

Det følger heraf at selskaber med samme ROE vil have samme indtjening, og derved være 

sammenlignelige på dette punkt. Grunden til ROE beregnes ved brug af gennemsnitsbalancetal er, at 

nøgletallet derved viser hvor stor en indtjening der bliver genereret af den egenkapital, der 

gennemsnitligt har været til rådighed over året. 

Udover ROE inkluderes EBIT marginen også som en proxy for indtjeningen. Det fremgår af Knudsen et 

al. (2017), at de netop vælger at inkludere EBIT marginen, fordi den er en vigtig determinant af 

EV/Sales multiplen. EBIT marginen opgøres jf. Knudsen et al. (2017, s. 103) således: 

EBIT Margin =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
(2.2) 

En lav EBIT margin betyder at selskabet har høje omkostningerne, som derfor leder til en mindre 

indtjening. EBIT marginen kan således anvendes til at sikre, at de sammenlignelige selskaber har 

samme omkostnings- og indtjeningsforhold. 

2.1.1.2 Vækst 

Når det kommer til vækst, kan denne opgøres på et utal af måder og kan overordnet opdeles i to 

kategorier: historisk eller forecastet vækst, hvor denne afhandling vil benytte forecastet vækst. Hertil 

er det ikke ualmindelig praksis at ændringen i ROE bliver anvendt som en indikator for vækst, som i 

paperet af Cheng & McNamara (2000), eller at ændringen i omsætningen kan fungere proxy for vækst 

(Net et al., 2014). Denne afhandling vil imidlertid anvende estimater for forventet earnings per share 

(EPS) som proxy for væksten og kan opgøres som: 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
𝑒𝐸𝑃𝑆 𝐹𝑌2

𝑒𝐸𝑃𝑆 𝐹𝑌1
− 1 (2.3) 

Det ses af ovenstående formel, at den som nævnt udelukkende baseres på forecastede værdier. De 

forecastede værdier går ét og to år frem i tiden, som angivet af FY1 og FY2. Fordelen ved ikke at bruge 

rapporterede værdier er, at man ved forecasts har et fremadgående blik. Eftersom de nuværende 

priser reflekterer forventningerne til de fremtidige priser (Fama, 1970), virker det intuitivt også 

passende at bruge forecastede værdier som mål for vækst. Dette understøttes yderligere af Liu Nissim 

& Thomas (2007), der finder at forecastede værdier outperformer historiske værdier, når det kommer 

til værdiansættelsespræcision. 

2.1.1.3 Risiko 

Første fundamental som er en indikator for risiko er Net debt/EBIT. Net debt/EBIT er en proxy for 

risiko på grund af dens evne til at måle selskabets tilbagebetalingsevne, idet denne viser hvor gearet 

seabet er i forhold til EBIT. Som navnet antyder kan nøgletallet opskrives som:  

𝑁𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇
(2.4) 

Net debt er her den totale rentebærende gæld fratrukket likvider og kontantekvivalenter. En høj 

gearing kan signalere høj langsigtet likviditetsrisiko, da selskabet så har optaget en stor mængde gæld 
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i forhold til EBIT, og det vil dermed tage selskabet lang tid at tilbagebetale gælden. Grunden til at 

Knudsen et al. (2017) anvender netop dette nøgletal som en proxy for risiko er, fordi nøgletallet typisk 

indgår i en kreditanalyse. 

Den anden fundamental som er en indikator for risiko er størrelse. Banz (1981) påviser at størrelse har 

en betydelig effekt på aktieafkast, og Chan, Chen & Hsieh (1985) viderebygger dette med, at mindre 

selskaber derfor er mere risikable end større selskaber, fordi de fluktuerer mere ved økonomiske op- 

og nedsvingninger. I dette paper vil markedsværdien af selskabet blive brugt som en proxy for 

størrelse og opgøres som: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝 = 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 (2.5) 

Knudsen et al (2017) har en anden vigtig pointe i hvorfor de vælger at medtage størrelse. Nemlig at 

størrelse fanger effekten af, at mindre selskabers aktier generelt er mindre likvide, hvorfor de bør 

handles til mindre multipler end større selskaber. 

2.1.1.4 Regnskabspraksis 

En af de største forhindringer, når det kommer til multipelværdiansættelse, er hvordan man 

behandler, og så vidt muligt undgår, forskelle i regnskabspraksis (Peteresen et al., 2017). Problemet 

opstår idet regnskabstallene i to selskaber kan være forskellige, eller ens, udelukkende på grund af 

forskelle i regnskabspraksis. Man bør således, så vidt dette er muligt, tage højde for forskellig 

regnskabspraksis, så man ikke sammenligner “æbler med pærer”. Dette kan gøres ved at undersøge 

hver årsrapport og sikrer sig, at selskaberne er fuldt sammenlignelige, når det kommer til 

regnskabspraksis. 

Hvis der ikke tages højde for forskellig regnskabspraksis, kan det lede til at sammenlignelige selskaber 

fremstår forskellige, og forskellige selskaber fremstår sammenlignelige. Det er dog i praksis en større 

udfordring at sikre identisk regnskabspraksis, når antallet af observationer forøges. Det vil under 

afsnittene om metode fremstå, hvordan regnskabspraksis håndteres. 

2.2 Valg af Peers 

Denne sektion af teoriafsnittet vil indeholde argumentation for, at udvælgelsen af sammenlignelige 

selskaber på baggrund af industritilknytning burde lede til selskaber med sammenlignelig indtjening, 

vækst og risiko. I praksis er sammenlignelige selskaber generelt blevet valgt indenfor samme industri, 

hvor rationalet netop er, at selskaber i samme industri forventes at være ens på punkterne indtjening, 

risiko og vækst. Hertil foreligger der evidens for, at selskaberne i samme industri har en tendens til at 

anvende samme regnskabspraksis, hvilket gør anvendelsen af industri peers nemmere at anvende. 

Første afsnit i denne sektion vil bestå af en industridefinition.  Herefter vil følge den teoretiske 

baggrund for anvendelsen af industri peers, og afslutningsvis vil denne sektion beskrive udvælgelsen 

af peers på baggrund af nøgletal fremfor industri. 

2.2.1 Industripeers 

Hvordan defineres en industri? Ideelt set er det en gruppe af selskaber med samme forretningsmodel, 

som producerer ens nutidige og fremtidige cashflows. Selskaberne i industrien vil således være så 

identiske, og derved producerer produkter som er så homogene, at kunderne vil være indifferente, 

når de vælger mellem selskabet og dets konkurrenter i industrien. En sådan definition er dog langt fra 

realistisk. Der eksisterer ikke én rigtig definition af industri, som beskrevet af Nightgale (1978), og det 
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er problemer såsom graden af substitution, forskellig teknologi- og ressourcebase, samt selskaber 

med stor sekundær drift der er skyld i denne problematik. 

Der findes en række industriklassifikationssystemer, konstrueret af både private organisationer og 

offentlige instanser, baseret på selskabers input og output, hvor disse systemer typisk afgrænses 

forskelligt, således at klassifikationssystemerne ikke er ens. Fælles for disse systemer er dog, at de er 

kendetegnet ved at være opstillet i en hierarkisk indekseringsform med sektor øverst, hvilket 

indsnævres til en sub-industri nederst. For at illustrere forskelligheden blandt 

klassifikationssystemerne sammenlignes to. The International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities (ISIC) er et eksempel på et klassifikationssystem, der definerer sine hierarkiske 

kategorier efter produktionsmetode og teknologi. Til sammenligning opdeles The Global Industry 

Classification Standard (GICS) i de forskellige industrier på baggrund af årsrapporter, 

investeringsrapporter og anden industri information, hvor omsætning, indtjening og 

markedsopfattelse er hovedfaktorer (MSCI, 2021). Et andet vigtigt element i klassifikationssystemet 

er hvem der udfører selve klassificeringen. GICS-klassifikationerne er centraliseret og udført af et 

samarbejde mellem Standard & Poor’s og Morgan Stanley, imens klassificeringen i ISIC i høj grad er i 

hænderne på selskaberne selv, som kan lede til en større fejlrate (Siccode, 2021).  

Bhojraj, Charles & Oler (2003) har udarbejdet et studie, der finder at GICS klassifikationssystemet 

performer signifikant bedre, når det kommer til værdiansættelsesfejl i værdiansættelse med 

multipler. Dette begrundes med GICS’ høje konsistens i selskabstildelingsprocessen, og dens 

økonomiske orientering af branchekategorierne i sig selv. Det er med baggrund i dette, at denne 

afhandling anvender GICS, hvilket er i overensstemmelse med metoden valgt af Knudsen et al. (2017). 

GICS anvender et hierarki på fire niveauer, med hvert niveau repræsenteret af en to-tals kombination, 

inddelt i 11 sektorer, 24 industrigrupper, 68 industrier og 157 sub-industrier. Denne hierarkiske 

opbygning betyder således, at hver sub-industri tilhører en industri, hver industri tilhører en 

industrigruppe, og at hver industrigruppe tilhører en sektor. Hvert selskab vil derfor have en otte-cifret 

GICS-kode skrevet fra venstre mod højre, således at de to første cifre indikerer sektor og de to sidste 

cifre indikerer sub-industri. Nedenfor er konstrueret Figur 2.1, der illustrerer hvorledes GICS fungerer 

for Carlsberg A/S. 

Figur 2.1 – Eksempel på GICS klassifikation 

 
(Egen tilvirkning) 

Figur 2.1 viser hvordan selskaber inddeles, og belyser samtidig et problem med GICS, idet GICS kun 

fokuserer på kerneforretningen og derved ikke inkluderer andre forretningsområder, som det 

pågældende selskab opererer i. 

Det største teoretiske argument for brugen af industripeers til multipler er, at selsakber som opererer 

i samme industri må nødvendigvis også have samme indtjening, risiko og vækst, eftersom de er 

underlagt de samme markedsvilkår. Porter (2008) argumenterer for, at det er de industrispecifikke 
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strukturer, der bestemmer industriens konkurrence og dermed indtjening, hvorfor der er en 

sammenhæng mellem nøgletal på tværs af selskaber indenfor en given industri, samt at selskaber 

indenfor samme industri konvergerer mod samme regnskabstal. Porter (2008) peger på sine fem 

faktorer som forklarende faktorer med hensyn til dette fænomen. For eksempel vil stor rivalisering 

resultere i højere R&D omkostninger eller lavere priser for hele industrien, og derved have direkte 

indflydelse på selskabers regnskabstal. Yderligere understøtter DiMaggio & Powell (1983), at selskaber 

indenfor samme industri konvergerer mod ens regnskabstal, hvilket de mener sker gennem isomorfi, 

hvor selskaber tager samme form på grund af konkurrencen og det institutionelle pres i industrien. 

Hertil definerer Petersen et al. (2017), at selskaber er udsat for samme eksterne risici, som er udenfor 

selskabernes egen indflydelse og som påvirker deres regnskabstal. Eksempler på disse eksterne 

faktorer er BNP-vækst, lovgivning og råvarepriser. Eftersom disse faktorer er udenfor selskabernes 

kontrol, vil de alt andet lige blive påvirket stort set ens indenfor samme industri, hvorved industrien 

og dens strukturer har betydning for selskabernes forretningsrisiko. Det er for eksempel gældende at 

hvis prisen på flybrændstof stiger, vil dette have en betydelig indflydelse på flyindustriens indtjening, 

eftersom brændstof er en stor og uundværlig omkostning. I det omfang stigningen i råvarepriser ikke 

kan overføres til en stigning i billetpriser, vil hele industrien lide under stigningen i råvarepriser. Dette 

eksempel taler derved for en industrispecifik påvirkning fra de eksterne risici, herunder omkostninger, 

som selskaberne ikke har indflydelse over. Dette betyder således at hvis to selskaber er i samme 

industri, vil disse begge blive påvirket ens af de eksterne risici, og derfor bør selskabernes regnskabstal 

konvergere mod hinanden og skabe sammenlignelighed i industrien. I praksis forekommer der dog 

selskabsspecifikke karakteristika, såsom størrelse, der kan påvirke et selskabs eksponering overfor 

eksterne risici. 

2.2.2 Peers baseret på fundamentals 

Modsat ovenfor hvor det argumenteres at selskaber i samme industri er sammenlignelige, kan 

sammenlignelige selskaber også findes ud fra en sammenlignelighed i selskabernes fundamentals. 

Dette afsnit vil først beskrive teorien om SARD metoden, der udvælger sammenlignelige selskaber på 

baggrund af nøgletal. Afsnittet vil derefter indeholde en matematisk udledning af 

egenkapitalbaserede og enterprise value baserede multipler med fokus på de underliggende nøgletal, 

hvor multiplerne udledes på baggrund af værdiansættelsesmodeller. 

2.2.2.1 SARD metoden 
SARD metoden vil i denne afhandling blive brugt til at finde sammenlignelige selskaber på baggrund 

af nøgletal. Denne metode er udviklet af Knudsen et al. (2017), hvor idéen bag metoden er, at denne 

kan håndtere et ubegrænset antal nøgletal. Ved brug af SARD metoden rangeres de udvalgte nøgletal 

fra højest til lavest, hvortil de efterfølgende kan opstilles i en matrix med summen af de forskelle der 

er i nøgletallenes rangeringer. Derefter kan en SARD værdi beregnes, og selskaberne med de laveste 

SARD værdier vil være dem som er mest sammenlignelige målt på nøgletal. Formlen brugt i SARD 

metoden (Knudsen et al., 2017, s. 88) opskrives som følger: 

𝑆𝐴𝑅𝐷𝑖,𝑗 = |𝑟𝑋,𝑖 − 𝑟𝑋,𝑗| + |𝑟𝑌,𝑖 − 𝑟𝑌,𝑗| + ⋯ + |𝑟𝑍,𝑖 − 𝑟𝑍,𝑗| (2.6) 

Her er SARD opskrevet som summen af de absolutte forskelle i rangeringerne mellem selskab i og 

selskab j. 𝑟𝑋,𝑖 er den rank selskab i har ud fra variabel X, og 𝑟𝑋,𝑗  er den rank selskab j har for variabel X. 

Disse forskelle mellem variablenes rank findes og summeres indtil der ikke er flere variable tilbage. En 

lav SARD værdi vil således være et udtryk for to meget sammenlignelige selskaber, eftersom summen 
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af forskellen i deres nøgletal er meget lille. For et konkret eksempel af SARD metoden henvises til 

metodeafsnit 4.8. 

2.2.2.2 Egenkapitalbaserede multipler 

Egenkapitalbaserede multipler er multipler, der har relation til egenkapitalen. Dette afsnit udleder P/E 

og P/B mulitplerne, samt viser at disse er funktioner af ROE, vækst i dividendeudbetalingerne og 

egenkapitalomkostninger, hvorved disse indeholder elementer af profitabilitet, vækst og risiko. 

Der vil i denne afhandling blive anvendt to egenkapitalbaserede multipler, nemlig P/E og P/B. Den 

matematisk udledning kommer af Dividend discount model (DDM), der udregner værdien af et 

selskabs egenkapital som nutidsværdien af alle fremtidige dividendebetalinger, og hvorved den kan 

opskrives efter Gordons vækst model. Der antages en konstant dividende vækst, 𝑔𝐷, hvorfor DDM jf. 

Petersen et al. (2017, s. 200) kan skrives som: 

𝑃 =
𝐷

𝑟𝑒 − 𝑔𝐷
(2.7) 

Af ovenstående formel er P den nuværende markedsværdi af egenkapitalen. D er næste års 

dividendeudbetalinger, 𝑟𝑒 er egenkapitalomkostningerne og 𝑔𝐷  er som sagt væksten i 

dividendeudbetalingerne. 

Når dividenden erstattes med nettoindtjeningen (E) multipliceret med udbytteratioen (Payout Ratio), 

kan ovenstående formel nu ændres til: 

𝑃 =
𝐸 ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑟𝑒 − 𝑔𝐷
(2.8) 

Nu kan nettoindtjeningen ændres til ROE multipliceret med den bogførte værdi af egenkapitalen (B), 

hvilket giver: 

𝑃 =
𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝐵 ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑟𝑒 − 𝑔𝐷
(2.9) 

Hvis Payout Ratio nu erstattes med 1 – retention rate (RR), og formlen divideres med B, så er P/B 

multiplen færdigudledt, som kan ses nedenfor: 

𝑃

𝐵
=

𝑅𝑂𝐸 ∗ (1 − 𝑅𝑅)

𝑟𝑒 − 𝑔𝐷
=

𝑅𝑂𝐸 − 𝑔𝐷

𝑟𝑒 − 𝑔𝐷
(2.10) 

Her defineres RR som den andel af nettoindtjeningen, der er reinvesteret i selskabet. Ved at 

multiplicere ovenstående Formel 2.11 med ROE i nævneren fås P/E multiplen: 

𝑃

𝐸
=

𝑅𝑂𝐸 − 𝑔𝐷

𝑟𝑒 − 𝑔𝐷
∗

1

𝑅𝑂𝐸
(2.11) 

Hermed er P/B og P/E udledt og kan ses af Formel 2.10 og 2.11. Det bemærkes at begge multipler er 

funktioner af indtjening (ROE), vækst (𝑔𝐷) og risiko (𝑟𝑒). 

2.2.2.3 Enterprise value multipler 

Enterprise value opgøres som markedsværdien af egenkapitalen summeret med markedsværdien af 

den nettorentebærende gæld, hvorved det er et nøgletal der viser den samlede værdi af selskabet. Til 

at udlede de to enterprise value multipler, tages der udgangspunkt i en discounted cash flow (DCF) 
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model, hvor der antages at være en konstant vækstrate i al evighed, hvilket betyder modellen kan 

udtrykkes som (Petersen et al., 2017, s. 320): 

𝐸𝑉𝑡 =
𝐹𝐶𝐹𝐹

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹
(2.12) 

I ovenstående Formel 2.12 beregnes enterprise value (EV), ud fra det frie cash flow til firmaet (FCFF), 

den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning, 𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 , og væksten i FCFF, 𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹 . Ved at substituerer 

FCFF med det driftsmæssige resultat efter skat (NOPAT) multipliceret med (1-RIR) fås følgende 

udledning: 

𝐸𝑉𝑡 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 ∗ (1 − 𝑅𝐼𝑅)

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹
(2.13) 

RIR er her et udtryk for reinvesteringsraten, som er den andel af NOPAT der reinvesteres i selskabet 

og er lig (Petersen et al., 2017, s. 320): 

𝑅𝐼𝑅 =
∆𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + ∆𝑁𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇
(2.14) 

NOPAT kan nu i Formel 2.13 erstattes af ROIC multipliceret med den investerede kapital (IC), og ved 

samtidig at dividere funktionen med den investerede kapital fås EV/IC multiplen: 

𝐸𝑉

𝐼𝐶
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 ∗ (1 − 𝑅𝑅)

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹
(2.15) 

ROIC er her afkastet på den investerede kapital. Hvis Formel 2.15 for EV/IC multiplen nu multipliceres 

i nævneren med ROIC, og den samlede funktion multipliceres med (1-TR), fås nedenstående formel 

for EV/EBIT multiplen: 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 ∗ (1 − 𝑅𝑅)

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹
∗

1

𝑅𝑂𝐼𝐶
∗ (1 − 𝑇𝑅) (2.16) 

I ovenstående formel er TR et udtryk for selskabsskatten. Det er nu muligt at erstatte EBIT med 

omsætningen multipliceret med EBIT marginen og samtidig multiplicere hele formelen med EBIT 

marginen, hvilket resulterer i følgende formel for EV/Sales multiplen: 

𝐸𝑉

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
=

𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹
∗

1

𝑅𝑂𝐼𝐶
∗ (1 − 𝑇𝑅) ∗ 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 (2.17) 

Hvor EBIT marginen er defineret som EBIT divideret med omsætning. Det er ligesom med 

egenkapitalmultiplerne her også tilfældet, at enterprise value multiplerne er funktioner af indtjening 

(ROIC og EBIT marginen), vækst (𝑔𝐹𝐶𝐹𝐹) og risiko (𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 ). 

2.3 Fejlestimering 
Til at opgøre den estimerede værdiansættelses ud fra en given multiple, anvendes der et harmonisk 

gennemsnit af de seks mest sammenlignelige selskaber. En fordel ved brug af et harmonisk 

gennemsnit er, at denne ikke er så følsom overfor outliers (Knudsen et al. 2017). Hertil har flere studier 

fundet, at anvendelsen af harmonisk gennemsnit leder til mere præcise værdiansættelser, som 

eksempelvis kan ses af resultaterne fundet af Baker & Ruback (1999). Nedenfor ses den anvendte 

formel for harmonisk gennemsnit anvendt af Knudsen et al. (2017, s. 91), samt en omskrivning af 

denne som bliver anvendt i dette paper: 
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�̂� = 𝑛 (∑(𝑚𝑗)
−1

𝑛

𝑗=1

)

−1

=
𝑛

∑
1

𝑚𝑗

𝑛
𝑗=1

(2.18) 

Hvor �̂� er det harmoniske gennemsnit, n er antal selskaber, og 𝑚𝑗  er multiplen for selskab j. 

Karakteristisk for det harmoniske gennemsnit er, at denne er konkav under den betingelse, at der ikke 

anvendes negative tal (Nagaraja & Vimala, 2017), hvilket der ikke vil blive gjort i dette paper. Denne 

konkave egenskab er med til at gøre metoden mere robust overfor outliers. 

Til at måle præcisionen for den multipelværdiansættelse ud fra de valgte peers, findes de absolutte 

procentvise værdiansættelsesfejl, der beregnes som: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖 = |
�̂�𝑖 − 𝑚𝑖

𝑚𝑖
| (2.19) 

Hvor �̂�𝑖 er selskab i’s estimerede multipel ud fra Formel 2.18, og 𝑚𝑖 er selskabets faktiske multipel. 

Grunden til at der anvendes netop denne fejlestimeringsmetode findes hos Ditmann & Maug (2008), 

som påviser at brugen af denne estimation giver en mindre biased fejlestimering, når der bruges et 

harmonisk gennemsnit. 

3. Litteratur review 
I dette afsnit vil der blive præsenteret resultaterne, og ikke mindst metoden, af tidligere studier 

vedrørende udvælgelsen af sammenlignelige selskaber med hensyn til multipel-værdiansættelse.  

3.1 Metodevalg i litteraturen 
Det kan overordnet siges, at metoden ikke er konsistent blandt tidligere studier, og at dette kan have 

indflydelse på hvorfor resultaterne afviger fra hinanden. Overordnet set afviger metoden på følgende 

punkter: fejlestimering, valg af multipler, valg af sample og hvordan industrien klassificeres. Nedenfor 

vil derfor følge en gennemgang af de inkluderede studiers metodevalg. 

3.1.1 Valg af fejlestimering 

Der er overordnet to skoler, når det kommer til hvordan nøjagtighed måles, nemlig 

værdiansættelsesfejl og regressionsmodeller. Når det kommer til værdiansættelsesfejl (procentvis 

eller logaritmisk), er målet at disse fejl skal være så små som muligt, således at den valgte metode 

kommer så tæt på den sande værdi som muligt. Med hensyn til en regressionstilgang vil den mest 

optimale regression være den, der bedst forklarer den største andel af tværsnitsvariationen i de 

observerede multipler. Det typiske studie vil derfor først starte med at estimere de forskellige 

multipler, hvorefter en beregning af fejlprocenten er mulig under værdiansættelsesfejl, eller hvor en 

regression er mulig med de korrekte multipler som den afhængige variable. De studier der anvender 

værdiansættelsesfejl er Alford (1992), Cheng & McNamara (200), Lie & Lie (2002), Ditmann & Weiner 

(2005), Nel, Bruwer & Le Roux (2014) og Knudsen et al. (2017). Regressionsmetoden finder sin 

anvendelse i følgende studier: Bhojraj & Lee (2002), Bhojrajer et al. (2003) og Lee, Ma & Wang (2015). 

Det kan ydermere nævnes, at Knudsen et al. (2017) sammenligner deres resultater med et andet 

studie, der anvender regression. 
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3.1.2 Valg af multipler 

Ligesom der anvendes forskellige metoder til fejlestimering, anvendes der også forskellige multipler 

på tværs af de tidligere studier. De fire multipler der overordnet bruges er P/E, P/B, EV/Sales og 

EV/EBIT, hvortil det yderligere kan bemærkes at de fleste studier har fokus på mere end én multiple. 

P/E testes af Alford (1992), Cheng & McNamara (2000), Bhojraj et al. (2003) og Lee et al. (2015). P/B 

testes af Cheng & McNamara (2000), Bhojraj & Lee (2002), Bhojraj et al (2003), Lee et al. (2015). 

EV/Sales testes af Bhojraj & Lee (2002), Bhojraj et al (2003) og Lee et al. (2015). EV/EBIT testes af 

Ditmann & Weiner (2005). Det er derudover gældende, at Knudsen et al. (2017) tester alle fire 

multipler. 

3.1.3 Valg af sample 

Det er gældende at de forskellige studier differerer, når det kommer til valg af sample. Metoden er 

forskellige selv for de studier der fokuserer på USA, idet forskellige amerikanske selskaber inkluderes 

i undersøgelserne. Nogen af de pågældende studier fokuserer på en stor mængde data fra USA, Alford 

(1992), Cheng & McNamara (2000) og Bhojraj & Lee (2002), imens andre studier har valgt at indsnævre 

sample til S&P 1500, Bhojraj et al. (2003), Lee et al. (2015) og Knudsen et al. (2017). Ditmann & Weiner 

(2005) ser på et datasæt, der indeholder selskaber fra både USA og EU, og Nel et al. (2014) ser på 

Sydafrikanske selskaber. 

3.1.4 Valg af industriklassificering 

Som det nævnes under Afsnit 2.4.1, vil dette paper definere industri ud fra GICS. GICS kom til i 1999, 

hvorfor studier før 1999, som det af Alford (1992), ikke har kunne anvende GICS. Fælles for de 

inkluderede papers som anvender SIC i dette litteratur review er, at de næsten alle kun er et par år 

yngre end GICS, hvorfor der ikke var publiceret et fyldestgørende paper for effekten af GICS da de 

udkom. Disse papers er som følger: Alford, Cheng & McNamara (2000), Lie & Lie (2002), Bhojraj & Lee 

(2002) og Dittmann & Weiner (2011). Som berørt i Afsnit 2.4.1 har Bhojraj et al. (2003) haft udgivet et 

paper, der udelukkende fokuserer på industriklassifikationer og tester disses præcision med hensyn 

til værdiansættelse med P/E, P/B og EV/Sales. De fire klassifikationssystemer som undersøges er SIC, 

NAICS, GICS og FF, som testes på S&P 1500, samt dennes undergrupper (LargeCap 500, Midcap 400 

og SmallCap 600) i perioden 1994 til 2002. Bhojraj et al. (2003) finder, at GICS er signifikant bedre end 

de andre klassifikationssystemer, og at de tre andre systemer stort set giver ens resultater. Den største 

grund til GICS’ præstation argumenteres at være på grund af, at denne er konstrueret med fokus på 

finansielt brug. Bhojraj et al. (2003) peger derudover især på, at industrierne i GICS er udformet 

således, at disse stemmer overens med hvordan investorer opfatter industrien, som værende grunden 

til at GICS udkonkurrerer de øvrige klassifikationssystemer, når det kommer til 

multipelværdiansættelse. GICS er derfor i højere grad i stand til at inddele selskaber, således at de er 

ens når det kommer til profitabilitet, vækst og risiko. 

Hertil gør det sig gældende at to af de yngste inkluderede studier, Lee et al. (2015) og Knudsen et al. 

(2017), er anvendere af GICS til deres definition af industrien. Dette litteratur review peger derfor på, 

at GICS er kommet for at blive og på nuværende tidspunkt er det bedste klassifikationssystem. 

3.2 Fortalere for forskellige valg af sammenlignelige selskaber 

Dette afsnit vil præsentere de fund der er i litteraturen, når det kommer til at finde sammenlignelige 

selskaber. De anvendte papers vil på baggrund heraf kunne opdeles i fortalere for industri, fortalere 

for fundamentals og fortalere for andre metoder. 
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3.2.1 Fortalere for industri 

Her præsenteres de to papers, hvis studier finder at udvælgelse af sammenlignelige selskaber på 

baggrund af industri leder til den mest nøjagtige værdiansættelse. De to papers der er tale om er 

Alford (1992) og Cheng & McNamara (2000). 

Alford (1992) var en af de første til at lave et studie, der empirisk adresserer problemet med 

udvælgelsen af peers, hvilket gøres på baggrund af NYSE, ASE og OTC selskaber for årene 1978, 1982 

og 1986. Han finder at sammenlignelige selskaber kan vælges mere nøjagtigt, når antallet af SIC cifre 

stiger op til det tredje tal, hvorfor Alford (1992) vælger at definere industrien ud fra de første tre SIC 

cifre, idet brugen af fire cifre ikke er signifikant bedre. Alford (1992) anvender en metode, hvorpå hvis 

SIC industrikoden ikke indeholder nok selskaber, fjernes cifre indtil der er nok selskaber i 

industrikoden. Fokusset i studiet er at optimerer værdiansættelse ud fra P/E multiplen, og Alford 

(1992) udvælger sammenlignelige selskaber på baggrund af industri, totale aktiver (TA) og ROE. 

Udvælgelsen sker både på baggrund af de enkelte sammenlignelighedsindikatorer, men også parvist 

såsom TA og ROE. Resultaterne af paperet viser, at industri er den mest nøjagtige enkeltstående 

sammenlignelighedsindikator. Dertil finder Alford (1992), at en kombination af størrelse og ROE er 

ligeså god som industrien, hvilket understøtter hans hypotese om, at selskaber i samme industri har 

en tendens til at have lignende fundamentals. Alford (1992) argumenterer på baggrund heraf, at 

industrien er en god substitut for indtjening, risiko og vækst. 

Cheng & McNamara (2000) anvender et sample bestående af alle tilgængelige amerikanske selskaber 

i “Industrial Compustat Database” i perioden 1973 til 1992. Til forskel fra Alford (1992) vælges 

sammenlignelige selskaber ud fra en fire cifret SIC kode, men håndteringsmetoden er dog konsistent, 

således at hvis et selskabs industrikode ikke indeholder nok selskaber, fjernes der cifre fra SIC indtil 

industrien er stor nok. Cheng & McNamara undersøger værdiansættelses-nøjagtigheden for P/E, P/B 

og en kombineret P/E-P/B multipel. Måden hvorpå de sammenlignelige selskaber findes er ens med 

Alford (1992), altså industri, totale aktiver og ROE, som ligeledes også testes parvist. Med hensyn til 

P/E multiplen stemmer Cheng & McNamara’s (2000) resultater overens med Alford (1992), hvor 

industrien alene er den bedste metode. Dog finder Cheng & McNamara (2000), at en kombination af 

industri og ROE giver mindst fejl med hensyn til P/E multiplen. For P/B multiplen er kombinationen af 

industri og ROE igen bedst, dog er anden bedste sammenlignelighedsindikator her ROE og ikke 

industrien. Med hensyn til den kombinerede P/E-P/B multipel er industri alene det bedste nøgletal til 

udvælgelse af sammenlignelige selskaber, efterfulgt af en kombination af industri og ROE. Cheng & 

McNamara (2000) konkluderer desuden at P/E multiplen er en bedre værdiansættelsesmultipel end 

P/B, men at en kombination af begge er at foretrække, hvorfor både indtjening og bogført værdi af 

egenkapitalen er relevante faktorer. 

3.2.2 Fortalere for fundamentals 

Dette afsnit vil præsentere resultaterne for forfatterne, der finder at fundamentals er bedst, når det 

kommer til udvælgelse af sammenlignelige selskaber med henblik på multipelværdiansættelse. Der er 

tale om følgende papers: Bhojraj & Lee (2002), Dittmann & Weiner (2011) og Knudsen et al. (2017). 

Bhojraj & Lee (2002) kritiserer den subjektivitet der er i udvælgelsen af sammenlignelige selskaber, og 

de mener at udvælgelsen bør være en funktion af nøgletal, der driver tværsnitsvariationen i en given 

værdiansættelsesmultipel. De værdiansætter på et stort amerikansk datasæt på baggrund af P/B og 

EV/Sales, der strækker sig fra 1982 til 1998. Bhojraj & Lee (2002) opstiller en regressions-model med 

otte fundamentals, som fungerer proxy for indtjening, vækst og risiko. Deres regressionsmodel er 
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udviklet således, at de starter med at estimere en “warranted multiple” for hvert selskab, og derefter 

defineres peers som de selskaber hvis “warranted multipler” er tættest på det pågældende selskab. 

Forfatternes “warranted multiple” baseres på regressionskoefficienter for et selskabs fundamentals 

fra året forinden sammen med selskabets aktuelle årsoplysninger, hvilket genererer selskabets 

nuværende og fremtidige “warranted multiple”. Til forskel fra Alford (1992) og Cheng & McNamara 

(2000), vælger Bhojraj & Lee (2002) at definere industri ud fra en to cifret SIC kode, hvilket betyder at 

deres industridefinition er bredere. Bhojraj & Lee (2002) finder, at udvælgelsen af sammenlignelige 

selskaber på baggrund af deres “warranted multiple” ofte er en stor forbedring sammenlignet med 

udvælgelse via industri og størrelse. De vurderer desuden, at fundamentals som agerer proxy for 

indtjening, vækst og risiko er vigtigere end industri og størrelse som forklarende variable for deres 

værdiansættelsesmultipler. Denne konklusion er i modsætning til resultaterne fundet af Alford (1992) 

og Cheng & McNamara (2000). Bhojraj & Lee (2002) konstaterer at deres værdiansættelses 

nøjagtighed øges, når værdiansættelsen baseres på peers i samme industri med lignende “warranted 

mutipler”. De konkluderer afslutningsvis, at deres model ikke er optimal, og at der derfor er plads til 

forbedringer, men at de har lagt et fundament for udvælgelsen af sammenlignelige selskaber, der skal 

være baseret på både industri og nøgletal. 

Forskelligt fra de hidtil nævnte studier i dette afsnit undersøger Ditmann & Weiner (2011) både 

amerikanske og europæiske selskaber, hvis data er hentet fra Worldscope og Datastream fra perioden 

1993 til 2002. Særligt for dette paper er at det undersøges om sammenlignelige selskaber skal vælges 

fra samme land, region eller fra en pulje af alle OECD-medlemmer. Ditmann & Weiner (2011) anvender 

udelukkende EV/EBIT multiplen og opsætter fem fundamentals, som sammenlignelige selskaber 

vælges på baggrund af: Marked, industri, return on assets (ROA), TA og ROA + TA. Specielt for ROA + 

TA er, at der er tale om en algoritme, der udvælger alle selskaber i krydset af de 14% mest lignende 

selskaber med hensyn til ROA, og de 14% mest lignende selskaber med hensyn til de totale aktiver. 

Hvis dette resulterer i færre end fem sammenlignelige selskaber, gentages proceduren med 15% som 

cut-off osv., indtil mindst fem sammenlignelige selskaber er tilgængelige. Det bemærkes at 

definitionen af industri følger metoden anvendt i Cheng & McNamara (2000), hvor en industri 

defineres af en fire cifret SIC kode, og denne forkortes hvis der er mindre end fem selskaber i et 

selskabs industri. Resultaterne fundet af Ditmann & Weiner (2011) viser, at en udvælgelse af 

sammenlignelige selskaber på baggrund af ROA, eller en kombination af ROA og TA, giver mere 

præcise værdiansættelser end sammenlignet med industrien. Ditmann & Weiner (2011) finder 

desuden, at det i USA, England, Danmark og Grækenland er bedst at udvælge sammenlignelige 

selskaber indenfor landets egne grænser, hvor der i de resterende EU-lande blot skal udvælgelse 

sammenlignelige selskaber indenfor EU. 

Nel et al. (2014) tager fat i en ny vinkel og undersøger hvorvidt brugen af fundamentals til udvælgelsen 

af sammenlignelige peers også er gældende i emerging markets. Grunden bag denne undersøgelse er, 

at handler i ermerging markets generelt er mere risikable som for eksempel ses af høj 

aktiekursvolatilitet. Hertil foreligger der helt andre markedsvilkår, samt faktorer såsom korruption og 

handelsbarrierer der kan have indflydelse på selskabshandler. Hertil er en generel komplikation i 

emerging markets den begrænsede mængde data. Dette studie tager udgangspunkt i Sydafrikanske 

selskaber handlet på JSE Securities Exchange (JSE) i perioden 2001 til 2010. Paperet anvender 16 

egenkapitalmultipler og bruger seks fundamentals i undersøgelsen. De finder at kombinationen af ROE 

og revenue growth (RG) som fundamentals giver de mest præcise værdiansættelser. En interessant 

observation de gør sig i studiet er, at de finder en kombination af to fundamentals i gennemsnit til at 
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være mellem 27,14% og 37,88% mere nøjagtigt end peers udvalgt ud fra én fundamental. Nel et al. 

(2014) åbner derfor døren til brug af fundamentals til udvælgelsen af peers i emerging markets, men 

også til at anvendelsen af flere fundamentals potentielt kan forbedre ens resultater betydeligt. 

Knudsen et al. (2017) undersøger det amerikanske marked, og deres sample består af S&P 1500 fra 

perioden 1995 til 2014. Denne undersøgelse tager udgangspunkt i fire multipler: P/E, P/B, EV/Sales og 

EV/EBIT. Knudsen et al. (2017) identificerer og anvender fem fundamentals, der agerer proxy for 

indtjening, vækst og risiko, hvor peers identificeres som selskaberne med den mindste SARD værdi. 

Unikt for denne undersøgelse er, at der førhen højst er blevet set på to nøgletal af gangen, og at SARD 

metoden muliggør tilføjelsen af flere nøgletal. Det er derfor muligt for Knudsen et al. (2017), at 

inkludere samtlige nøgletal i deres metode til at finde de mest sammenlignelige selskaber. Anderledes 

for denne undersøgelse er også, at industrien defineres efter en GICS seks kode, hvor observationer 

fjernes hvis der ikke er nok peers i industrien. Denne metode til behandling af data, når der ikke er 

nok antal selskaber i industrien, er modsat den tidligere nævnte metode af Alford (1992), Cheng & 

McNamara (2000) og Ditmann & Weiner (2011). Knudsen et al. (2017) finder, at SARD metoden, og 

derved fundamentals, er signifikant bedre end industrien alene, og at en kombination af både SARD 

metoden og industrien giver de mest sammenligne selskaber. Forfatterne foretager desuden 

robusthedstjek, hvor de finder at deres resultater er robuste over antal peers og over tid. 

3.2.3 Fortalere for andre metoder 

Et paper som introducerer en anden måde at tænkte fundamentals på er Lee et al. (2015). Den nye 

fundamental de konstruerer er baseret på online søgetrafik. Datasættet de anvender hentes fra 

Electronic Data-Gathering, Analysis and Retrieval (EDGAR), som stilles til rådighed af den amerikanske 

værdipapirer og valuta kommission. Lee et al. (2015) anvender data fra S&P 1500 i perioden 2008 til 

2011. Forfatterne laver en “search fraction” variabel, som skal måle distancen mellem forskellige 

selskaber i EDGAR brugernes sind, hvilket gøres ved at måle antallet af unikke brugere, der efter at 

have kigget på selskabs A’s information også kigger på selskab B’s information. Lee et al. (2015) kan 

derfor definere sine fundamental Search-Based-Peers (SBPs) som selskaberne med de højeste årlige 

search fractions, eller som de selskaber hvis information brugerne højst sandsynligt vil besøge efter at 

have besøgt selskab A. Idéen er derved at to selskaber som oftest søges efter hinanden må have 

ligheder i deres grundlæggende value drivers. Forfatterne måler SBPs op imod industrien, defineret 

som GICS6, og finder at peers udvalgt med SBPs har en lavere værdiansættelsesfejl end peers udvalgt 

indenfor GICS6. Selve værdiansættelsen sker på baggrund af multiplerne P/E, P/B og EV/Sales. 

3.3 Nyere bidrag til litteraturen 
Dette underafsnit er tiltænkt at undersøge, hvorvidt fundamentals i højere grad bliver brugt efter 

udgivelsen af paperet kreeret af Knudsen et al. (2017), og hertil afklare om industrien fortsat er ligeså 

vigtig som tidligere i udvælgelsen af sammenlignelige selskaber. 

Det første udvalgte paper er skrevet af Serra & Fávero (2018), der undersøger om amerikanske peers 

udvalgt på baggrund af industri kan bruges til at værdiansætte brasilianske selskaber i samme industri. 

De finder, at multipelværdiansættelse er en normal måde hvorpå selskaber udenfor USA kan blive 

værdiansat. De anvendte multipler i dette paper er P/E, P/B, Price/Cash earnings (P/CE), EV/EBITDA, 

EV/EBIT, EV/Sales, EV/Gross profit (EV/GP) og EV/Assets (EV/A). De vælger at klassificere selskabers 

industri ud fra en to cifret SIC kode, og kun industrier med mindst to selskaber i hvert land (Brasilien 

og USA) blev medtaget i deres analyse. Med henblik på at bruge multipler fra selskaber i andre lande 
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leder deres undersøgelse frem til, at der er signifikant varians indenfor selskaber i samme industri 

mellem Brasilien og Amerika. Herefter findes der også en individuel stor varians i industrien indenfor 

landets egne grænser. De afslutter paperet med en undersøgelse om, hvorvidt værdiansættelsen kan 

blive mere præcis med lavere varians ved at anvende fundamentals. De bruger nøgletallene: Beta, RG, 

Størrelse (Markedsværdi af Egenkapitalen) og Afkast af sidste kvartal målt på ROE (RET). Resultaterne 

af Serra & Fávero (2018) viser at ved at implementere disse nøgletal på selskaber i Brasilien, opnås der 

lavere varians end ved udelukkende brug af industrien. De konstaterer derfor, at en nøgletalsbaseret 

udvælgelse er at foretrække fremfor en industribaseret udvælgelse, når der skal findes 

sammenlignelige selskaber til at værdiansætte Brasilianske selskaber i kvartalet. 

Det andet udvalgte paper er skrevet af Eaton, Guo, Liu & Officer (2021), hvilket har til mål at undersøge 

hvordan banker værdiansætter selskaber.  De konkluderer, at banker i høj grad bruger 

multipelværdiansættelse, og måden hvorpå banker finder sammenlignelige selskaber er at lede i 

industrien ved brug af en tre- eller fire cifret SIC kode. En vigtig detalje der nævnes er, at bankerne 

udvælger sammenlignelige selskaber i industrien ved at udvælge de selskaber, der er i samme 

produktmarked. Dette paper bekræfter således, at multipler ofte finder anvendelse til 

værdiansættelse af selskaber, samt at industrien fortsat er en populær metode til udvælgelse af 

sammenlignelige selskaber. 

Det ser således ikke ud til, at der efter udgivelsen af paperet skrevet af Knudsen et al. (2017) er sket 

et paradigmeskifte, idet nøgletal ikke konsistent bliver anvendt til udvælgelsen af sammenlignelige 

selskaber med henblik på multipelværdiansættelse. 

3.4 Sammenfatning af litteratur review 
En stor del af litteraturen anvender klassifikationssystemet SIC til at definere industrien, men efter 

studiet foretaget af Bhojraj et al. (2003) skifter litteraturen i høj grad til anvendelsen af GICS. Grunden 

bag dette er, at anvendelsen af GICS leder til signifikant lavere estimationsfejl og bør derfor være at 

foretrække fremfor andre klassifikationssystemer. Det kan dog siges, at der i litteraturen ikke ser ud 

til at være enighed i forhold til hvor mange cifre af det valgte klassifikationssystem, der skal anvendes. 

En generel tendens er dog at forkorte industrikoden i de tilfælde, hvor der ikke er et tilstrækkeligt 

antal af peers i industrien. 

De fleste studier i litteraturen på området undersøger amerikanske selskaber, og de eneste 

undtagelser til dette er Dittmann & Weiner (2011) som inkluderer europæisk data, Nel et al. (2014) 

som ser på Sydafrika og Serra & Fávero (2018) som ser på brasilianske selskaber. Interessant for netop 

denne afhandling der har sit fokus i Europa er, at Ditmann & Weiner (2011) finder at en kombination 

af to fundamentals, ROA og TA, leder til de mest sammenlignelige peers, der derfor er at foretrække 

fremfor industrien. Således foreligger der ikke evidens i litteraturen for, at udvælgelsen af 

sammenlignelige selskaber ud fra industri giver de mest præcise værdiansættelser i Europa. 

Hertil er det i undersøgelsen lavet af Nel et al. (2014) fundet, at en kombination af to fundamentals i 

gennemsnit er 27,17% til 37,88% bedre end blot én fundamental. Dette giver anledning til 

udarbejdelsen af en metode, der kan implementere et ubegrænset antal af ønskede fundamentals, og 

en undersøgelse om hvorvidt det er gældende at flere fundamentals end to også leder til lavere 

fejlestimeringer. Dette er netop hvad Knudsen et al. (2017) gør. Her konstrueres SARD metoden, der 

muliggør tilføjelsen af et uendeligt antal nøgletal, og forfatterne finder at deres SARD metode generelt 

bliver bedre efter tilføjelsen af et nyt nøgletal på S&P 1500. Serra & Fávero (2018) bekræfter ligeledes 
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brugen af fundamentals, idet de finder at udvælgelsen af sammenlignelige selskaber på baggrund af 

nøgletal er at foretrække fremfor industri. Modsat finder Eaton et al. (2021) dog, at industri fortsat 

anvendes til udvælgelsen af sammenlignelige selskaber, og at en nøgletalsbaseret tilgang derfor ikke 

anvendes af alle. 

Det kan af ovenstående udledes, at et uudforsket område i litteraturen er SARD metodens 

præcisionsevne på andre markeder end S&P 1500, hvilket til dels er hvad denne afhandling vil 

undersøge. Hertil virker det oplagt af forholde sig kritisk overfor SARD metoden, og yderligere stille 

spørgsmål til hvorvidt SARD metoden konstrueret af Knudsen et al. (2017) er optimal, eller om denne 

kan forbedres. En mulig forbedring af SARD metoden kan potentiel ske på baggrund af andre 

fundamentals eller multipler. Det er med baggrund i dette paperets anden del opstår, da det vil 

undersøges om SARD metoden giver lavere estimeringsfejl ved at udskifte de anvendte nøgletal, der 

har et overvejende egenkapitalfokus, til nøgletal relateret til enterprise value. Grunden bag dette er, 

at det er de operationelle aktiviteter der driver markedsværdien af et selskabs egenkapital (Feltham 

& Ohlson, 1995), samt det i praksis kan være problematisk at få en DCF for enterprise value fratrukket 

markedsværdien af gælden til at blive lig med en DCF for værdien af egenkapitalen (Damodaran, 

2006). Der vil derfor i paperets anden del anvendes nøgletal baseret mere på selskabets samlede 

operationalitet og dermed enterprise value, eftersom værdien af egenkapitalen kan fås ved at fjerne 

markedsværdien af gælden fra selskabets samlede værdi (Petersen et al., 2017). Det postuleres at en 

betydelig forbedring af SARD metoden ved anvendelsen af disse enterprise value baserede nøgletal 

potentielt kan lede til en bredere anvendelse af nøgletal i udvælgelsen af sammenlignelige selskaber 

fremover. Figur 3.1 er i dette paper valgt at blive konstrueret for at opsamle observationer og vigtige 

pointer fra litteraturen.  
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4. Datagrundlag og metodologi 
Dette afsnit af paperet vil beskrive den anvendte metodologi og detaljeret forklare hvordan data blev 

hentet og håndteret. Metoden tilknyttet til første del af paperet, derved første analyse, er så vidt det 

har været muligt fulgt tæt op ad metoden anvendt af Knudsen et al. (2017) for at gøre resultaterne så 

sammenlignelige som muligt. Første del af metodeafsnittet vil være en gennemgang af det anvendte 

datasæt, som indeholder de valg og fravalg, der har formet det endelige datasæt. Afsnittet for det 

anvendte datasæt vil også indeholde en liste af de anvendte fundamentals, der anvendes i paperets 

anden og første del, samt en redegørende forklaring for hvorfor netop disse fundamentals er 

relevante.  Hernæst vil følge en beskrivelse af den metode, der er anvendt til at definere industrien, 

og hvordan vi har kategoriseret de forskellige selskaber i de forskellige industrier. Efterfølgende vil der 

være en gennemgang af SARD metoden, og hvordan denne bliver anvendt til at udvælge 

sammenlignelige peers i dette paper. Dette vil blive efterfulgt af en beskrivelse af valget af anvendte 

multipler. Dernæst vil den anvendte metode til bestemmelse af fejlestimering blive beskrevet, samt 

en gennemgang af de to valgte statistiske modeller, der anvendes til at teste hvorvidt de forskellige 

niveauer i SARD metoden er signifikant forskellige fra hinanden og industrien. Metodeafsnittet er 

konstrueret således, at der vil blive givet eksempler i de tilfælde dette vurderes nødvendigt, hvilket 

har til mål at give læser en forståelse for, hvordan denne afhandling er kommet frem til dets resultater 

og konklusioner. 

4.1 Datasæt 

Dette papers anvendte datasæt starter ud med at bestå af de 600 største børsnoterede selskaber i 

Europa, som defineres ud fra de 600 selskaber, der er inkluderet i STOXX Europe 600 indekset. 

Motivationen bag valget af datasæt er, at det skal fungere som viderebygning til undersøgelsen 

foretaget af Knudsen et al. (2017), som anvender 1500 af de største børsnoterede selskaber i USA, 

angivet som de selskaber der indgår i S&P 1500. Det vurderes hermed at STOXX Europe 600 kan 

fungere substitut og danne grundlag for en analyse af det europæiske marked, hvilket sikrer 

validiteten, da dette bidrager til at besvare problemformuleringen (Andersen, 2005). Hertil kan 

anvendelsen af datasættet besvare i hvilket omfang resultaterne fundet af Knudsen et al. (2017) også 

er robuste, når deres metode anvendes på det europæiske marked. Det bemærkes desuden, at 

Dittmann & Weiner (2011) finder, at sammenlignelige peers i langt de fleste tilfælde kan findes i 

Europa, og altså udenfor det enkelte europæiske lands grænser, hvilket understøtter valget af et 

datasæt, der strækker sig over hele Europa. Det er dog samtidig gældende, at der i enkeltstående 

tilfælde, som Dittmann & Weiner (2011) for eksempel finder i Danmark, kan være observationer, hvor 

de mest sammenlignelige peers er indenfor landets egne grænser. Det kan derfor være relevant at 

foretage en undersøgelse af grunden til hvorfor nogle observationers mest sammenlignelige peers 

findes indenfor landets egne grænser, og hvad der gør at dette er tilfældet. Dette er dog udenfor hvad 

denne afhandling vil undersøge, og er blot en idé til videre forskning på området. 

Det bemærkes at, vi har været nødsaget til, når det kommer til datasættet, at begrænse dette til 

perioden 2000 til 20191. Vi har derved fravalgt året 2020, hvilket begrundes med at der på tidspunktet 

for dataindsamling var mange selskaber, der endnu ikke havde offentliggjort deres årsrapporter for 

2020. Fravalget af året 2020 sikrer en passende datamængde i alle medtagede år, og sikrer at de 

forskellige år kan sammenlignes i afsnittet om robusthedstjek. Dette øger dermed paperets reliabilitet 

 
1 Data for 1999 inkluderes også som primoværdier til 2000 data 
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(Andersen, 2005), idet der ses bort fra et år, hvor paperets resultater vil være påvirket af 

tilfældighederne fra hvilke selskaber, der havde nået at aflægge årsregnskaber inden der blev 

indhentet data til dette paper. Med hensyn til de selskaber der ikke aflægger regnskaber d. 31. 

december er det valgt, at selskaberne tilhører det år som balancedatoen ligger i.  Således vil et selskab 

der aflægger regnskab d. 31. marts 2019 derfor tilhøre 2019, selvom denne har haft det meste af sin 

drift i 2018. 

Eftersom mange af selskaberne i STOXX Europe 600 er børsnoteret i forskellige lande og derved 

noteret i forskellige valuta, er det valgt at omregne alle regnskabstal til Euro. Den anvendte eurokurs 

er fundet pr. 26 februar 2021, og den er brugt for alle 20 år. Valget af at anvende den samme 

valutakurs for alle år er bevidst taget for at sikre, at der ikke opstår en valutaeffekt, som ikke er en del 

af denne afhandlings undersøgelser. 

Der vil i dette paper ikke bruges kvartalsrapporter eller rullende 12-månedersregnskaber, men 

tilgængelige helårs årsrapporter, eftersom dataindhentning af europæisk data ikke er af samme 

kvalitet som med amerikansk data. Det blev i paperet forsøgt at kopiere metoden anvendt af Knudsen 

et al. (2017), når det kommer til anvendelsen af kvartalsregnskaber til selv at konstruere selskabernes 

årsregnskaber. Databasen “Compustat” havde kvartalsrapporter for de ønskede europæiske 

selskaber, men grundet at data hentet fra Compustat var behæftet med betydelige mængder af 

manglende data, både kvartalsmæssigt og i forhold til hele årsrapporter, blev denne datakilde fravalgt, 

og der blev derfor forsøgt at fremskaffe data andetsteds. I sidste ende blev det valgt at hente data fra 

“Factset”, som også havde en stor mængde manglende data i kvartalsrapporterne og i rullende 12-

månedersregnskaber, men via Factset var det muligt at fremskaffe et meget mere fyldestgørende 

datasæt med hele årsrapporter. Anvendelsen af Factset øger reliabiliteten, eftersom vi foretog en 

stikprøvekontrol på datasættet, hvor ingen forskelle kunne identificeres mellem datasættet og 

selskabernes årsregnskaber fra stikprøven. 

Det har derved være en tidsmæssig begrænsning, der har ført til valget om at afvige fra metoden 

anvendt af Knudsen et al. (2017) og i stedet anvende hele årsrapporter fremfor kvartalsdata, idet vi 

dermed ikke har manuelt skulle udfylde de manglende data. Dette valg har dog dets komplikationer, 

eftersom anvendelsen af hele årsrapporter for nogle selskaber medfører, at der vil være regnskaber 

som er aflagt tidsmæssigt langt fra de anvendte markedsværdier, som hentes d. 31. marts året efter 

et regnskabsår. Hertil vil det også betyde en potentiel sammenligning af “æbler” med “pære”, idet der 

kan være en cyklisk effekt, da nogle regnskaber aflægges om sommeren, kontra vinteren. Problemet, 

som er opstået grundet den anvendte metode med hele regnskabsår, vil blive belyst længere nede i 

metodeafsnit 4.3. 

4.2 Udvælgelse af data 

Dette afsnit vil gennemgå de relevante regnskabstal og fundmanetals, der anvendes i dette paper, og 

som bruges til beregningen af SARD. Alle de omtalte regnskabstal vil være hentet fra Factset, og disse 

vil derfor være præget af hvordan regnskabstallene udregnes af Factset, hvorfor der gøres brug af 

kvantitativ sekundær data (Andersen, 2005). Der vil følge en særlig beskrivelse til de nøgletal, hvor der 

kan herske tvivl om den anvendte metode til udregningen heraf. Nedenfor vises en figur over 

definitioner af regnskabs- og markedsdata, samt beregninger af relevante nøgletal: 
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Figur 4.1 – Datadefinitioner og beregninger 

 
(Egen tilvirkning) 

For eksplicit at vise de anvendte valutakurser, hentet fra den europæiske centralbank, er der kreeret 

en supplerende figur, som illustrerer de brugte valutakurser: 

Figur 4.2 - Valutakurser 

 
(Egen tilvirkning) 

Som nævnt er disse kurser anvendt for alle 20 år, således at der ikke opstår en kurseffekt i datasættet. 

Det fremgår desuden af Figur 4.1, at der anvendes de samme nøgletal som anvendt hos Knudsen et 

al. (2017), hvilket er valgt for at eftertjekke om deres fundne resultater også er gældende i det 

europæiske marked som tidligere nævnt i det udførte litteratur review. Særligt er ovenstående 

udregning for ROE, eftersom at netop denne profitabilitetsestimator er udregnet ved brug af 

gennemsnittet af den tidligere årsrapports egenkapital og den nyeste årsrapports egenkapital. Dette 

er et bevidst valg, da ROE derved vil vise hvor stor en indtjening der bliver generet af den 

gennemsnitlige egenkapital, der har været til rådighed over året. Denne metode af anvendelsen af 

gennemsnitlige balanceværdier anses ikke for værende relevant, når det kommer til nøgletal der 

indikerer risiko, idet man ud fra et risikomæssigt synspunkt er interesseret i den nuværende risiko på 

baggrund af nuværende balancetal. 

Det fremgår af ovenstående Figur 4.1, at forventet EPS beregnes som et gennemsnit. Dette 

gennemsnit er taget fra en lang række analytikeres estimationer, som Factset har haft adgang til. Det 

bemærkes desuden, at metoden her afviger fra metoden anvendt af Knudsen et al. (2017), eftersom 

der i deres paper anvendes medianværdier. Der eksisterer både fordele og ulemper for gennemsnit 

og median, hvilket for eksempel fremgår af at gennemsnittet påvirkes mere af outliers, mens 
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medianen påvirkes mere af om fordelingen er venstre/højre skæv. Forskellen formodes i dette tilfælde 

at være minimal og ikke have større betydning for resultaterne, hvorfor en sammenligning af disse 

kan foretages i forhold til resultaterne fundet af Knudsen et al. (2017). 

Fælles for de fundamentals, der er udvalgt og anvendt af Knudsen et al. (2017), er, at de primært har 

et egenkapitalfokus, og som nævnt under litteratur review frembringer Knudsen et al. (2017) ikke 

nogen evidens for, hvorfor netop deres kombination af nøgletal giver de bedste resultater ved 

anvendelsen af SARD. Anvendelsen af udelukkende egenkapitalbaseret nøgletal virker også 

mistænksomt, eftersom disse nøgletal for eksempel ignorerer effekten af det pågældende selskabs 

kapitalstruktur. Dette ses blandt andet af, at et selskab med en høj markedsværdi af egenkapitalen 

kan have en lavere samlet værdi, end et selskab med en lav markedsværdi af egenkapitalen. Eftersom 

den totale værdi af et selskab er selskabets enterprise value, altså summen af markedsværdien af 

egenkapitalen og markedsværdien af selskabets nettorentebærende gæld (Petersen, Plenborg & 

Kinserdal, 2017), kan det være relevant at sammenligne selskaber ud fra deres enterprise value og 

derved udskifte de af Knudsen et al. (2017) benyttede nøgletal med mere operationelle nøgletal, der 

driver enterprise value. For en mere detaljeret diskussion af hvorfor SARD bør baseres på nøgletal 

relateret til selskabers operationelle aktiviteter, og dermed deres enterprise value, henvises der til 

Afsnit 6.2.3. 

Det er med afsæt i ovenstående og diskussionen i Afsnit 6.2.3 derfor også valgt at undersøge, hvorvidt 

SARD metoden kan forbedres ved brug af operationelle nøgletal i denne afhandling. Nøgletallene er 

valgt således, at de fungerer som operationelle approksimationer for nøgletallene anvendt af Knudsen 

et al. (2017). Dette sikrer et sammenligningsgrundlag, idet de nye nøgletal fortsat vil være bundet op 

omkring indtjening, vækst og risiko. Der er nedenfor konstrueret en figur, der giver en oversigt over 

de nøgletal der vil finde sin anvendelse i paperets anden del: 

Figur 4.3 – Datadefinitioner og beregninger (anden del) 

(Egen tilvirkning) 

Baggrunden for hvorfor vi netop har udvalgt ROIC som substitut for ROE findes hos Koller, Dobbs & 

Huyett (2011), der beskriver at ROIC er en del af selskabets “core value”, hvilket ses af at en stigning i 

ROIC indikerer at merværdi er blevet skabt, eftersom ROIC er afkastet for hele selskabet. I et marked 
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hvor selskaber påvirkes ens af alle eksterne faktorer, kan ROIC således fungere som en indikator for 

det enkelte selskabs konkurrencemæssige fordel. Anvendelsen af ROIC bekræftes yderligere af 

Goedhart, Koller & Wessels (2005), der introducerer fire basale principper, hvor det ene er, at ved 

anvendelsen af multipler skal de sammenlignelige selskaber være sammenlignelige målt ud fra ROIC. 

Et andet punkt Koller et al. (2011) definerer som selskabets core value er vækst, mere præcist vækst i 

omsætningen. Vigtigheden bag omsætningsvækst kan findes i dens relation til ROIC og cash flowet. 

Hvis der alene ses på omsætningsvækst fortæller det ikke noget om hvor meget cash flow, der 

genereres på baggrund af stigningen i omsætning, men ud fra både omsætningsvækst og ROIC er det 

muligt at få et billede af de investeringer det har krævet at opnå den øgede vækst, og derved hvor 

meget cash flow der derfor genereres. Det er med baggrund i dette, at vækst i anden del vælges 

defineret som omsætningsvækst, idet det har relation direkte til cash flowet, og derved ikke er 

betinget af egenkapitalen som EPS, hvorfor der for eksempel tages hensyn til selskabets 

kapitalstruktur. 

Knudsen et al. (2017) vælger at inddrage EBIT marginen på grund af dens signifikans i forbindelse med 

udledningen af EV/Sales multiplen. EV/Sales multiplen kan imidlertid også udledes på baggrund af 

EBITDA marginen på samme vis som på baggrund af EBIT marginen, hvilket kan ses i Teoriafsnit 8. 

Anvendelsen af EBITDA marginen vil også sikre, at der fortsat er et nøgletal der beskriver selskabets 

omkostningsforhold, således at der fortsat kan drages parallel til nøgletallene anvendt af Knudsen et 

al. (2017). Desuden vil anvendelsen af EBITDA marginen fremfor EBIT marginen have den ekstra fordel, 

at den ikke bliver påvirket af selskabers forskellige regnskabspraksis, når det kommer til afskrivninger 

og amortiseringer, idet disse ikke indgår i EBITDA marginen. Anvendelsen af EBITDA marginen 

understøttes af Achleitner, Braun, Engel, Figge & Tappeiner (2010), der lægger vægt på vigtigheden af 

EBITDA marginen, idet de ser EBITDA vækst som en essentiel value driver i forbindelse med 

værdiansættelse ud fra P/E multiplen, og at denne netop kan opdeles i salgsvækst og EBITDA margin. 

Det anses derfor, alt andet lige, at være værdiskabende i forbindelse med multipel-værdiansættelse 

ved brug af SARD metoden at udskifte EBIT marginen med EBITDA marginen. 

Som substitut for Net debt/EBIT anvendt af Knudsen et al. (2017) som mål for risiko, vil der i anden 

del i stedet anvendes Net debt/EBITDA. Net debt/EBITDA har samme fordel som nævnt for EBITDA 

marginen, idet denne ikke påvirkes af forskellige regnskabspraksis, når det kommer til afskrivninger 

og amortiseringer som ved anvendelsen af EBIT. Hertil bliver anvendelse af Net debt/EBITDA 

understøttet af MacDiarmid, Tholana & Musingwini (2018), der bruger Net debt/EBITDA som et mål 

for kapitalforvaltning, og derved mål for selskabets evne til at tilbagebetale gæld. Det vurderes derfor 

at Net debt/EBITDA kan fungere proxy for risiko på lige fod med Net debt/EBIT. 

Som Figur 4.1 viser er Size anvendt af Knudsen et al. (2017) som markedsværdien af egenkapitalen. 

Eftersom det er valgt i anden del ikke at have et fokus på værdier med relation til egenkapital, vil der 

i anden del af paperet blive anvendt de totale aktiver som proxy for størrelse. Anvendelsen af aktiver 

som proxy for størrelse er også en gengående tendens der har været observeret under det udførte 

litteratur review, som viste at fire ud af otte papers anvendte de samlede aktiver. Hall & Weiss (1967) 

beskriver anvendelsen af de totale aktiver som en god proxy for størrelse, og Shalit & Sankar (1977) 

finder samtidig, at de totale aktiver er en god substitut for markedsværdien af egenkapitalen. De 

totale aktiver er derved en troværdig proxy for størrelse, og vil blive anvendt som et estimat for risiko. 
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De udvalgte nøgletal i anden del følger derved samme krav som opsat af Knudsen et al. (2017), 

eftersom indtjening (ROIC), vækst (RG) og risiko (Net debt/EBITDA & Size) er til stede. På samme vis 

medtages EBITDA marginen grundet dens vigtighed i udledelsen af EV/Sales. Det er derved muligt at 

undersøge, hvorvidt SARD metoden kan forbedres ved anvendelsen af andre, operationelle, 

fundamentals, når den resterende metode holdes konstant med den anvendt af Knudsen et al. (2017). 

4.3 Valg af regnskabsperioder 
Som tidligere nævnt stødte denne afhandling ind i et problem ved indhentning af kvartalsrapporter 

grundet manglende data, som resulterede i at vi var nødsaget til at anvende ordinære helårs 

årsregnskaber. Dette betyder samtidig, at der introduceres et potentielt nyt problem i afhandlingen, 

idet et ordinært regnskab der for eksempel har balancedato d. 31. januar tidsmæssigt vil være langt 

fra det anvendte markedsdata hentet d. 31. marts året efter. Desuden kan dette samtidig betyde, at 

selskaber med forskellige regnskabsperioder bliver sammenlignet, hvilket potentielt kan være en 

sammenligning af æbler og pære, idet der kan eksistere en stor cyklisk effekt, når regnskaberne slutter 

på forskellige tidspunkter af året. Det vælges derfor at undersøge effekten af at datasættet indeholder 

selskaber med forskellig regnskabsperiode. Denne problemstilling er således opstået, idet data 

oprindeligt var begrænset, således at det ikke var muligt at fremskaffe kvartalsdata for en betydelig 

mængde af datasætte, hvorfor en test af dette valg kan medvirke til at vurdere, hvorvidt analysens 

resultater er sammenlignelige med dem fået af Knudsen et al. (2017).  

Undersøgelsen af effekten af forskellige regnskabsperioder vil blive præsenteret i introduktionen til 

analysen i Afsnit 5.1, og viser hvilket datasæt der giver den laveste fejlestimation ved anvendelse af 

SARD metoden. Resultatet af testen viser at anvendelsen af et datasæt, hvori alle selskaber har ens 

regnskabsperiode, ordinært fra januar til december, udkonkurrer de forskellige datasæt med 

blandende perioder. Mistanken om at forskellige regnskabsperioder mindsker sammenlignings-

grundlaget vurderes derfor at være bekræftet, og der vil i denne afhandling derfor fremover blive 

anvendt et datasæt indeholdende selskaber med ens regnskabsperiode fra januar til december. 

4.4 Negative værdier 

Metoden anvendt til behandling af negative værdier i datasættet af Knudsen et al. (2017) omhandler 

fjernelsen af observationer, hvis selskabet har et negativt resultat, negativ bogførte værdi af 

egenkapitalen, negativ enterprise value, negativ EBIT, negativ omsætning, negativ investeret kapital 

eller negativ markedsværdi af egenkapitalen. Samme behandling af data som nævnt ovenfor er 

anvendt i dette paper, hvilket skyldes at beregningen af nøgletal ud fra negative værdier giver 

mærkelige resultater, der ikke kan fortolkes på. Det bemærkes yderligere at Knudsen et al. (2017) også 

vælger at se bort fra observationer, hvis selskabet ikke har haft en femårs indtjeningshistorik, eller 

hvis selskabet ikke har tre års aktieafkast. Det har imidlertid ikke været muligt at finde evidens for 

dette metodemæssige fravalg, hvorfor der i denne afhandling ikke vil blive set bort fra hverken 

selskaber uden en femårs indtjeningshistorisk eller selskaber uden tre års aktieafkast. 

I paperets anden del, der introducerer en række nye regnskabstal og nøgletal, vælges det i lighed med 

første del, i forhold til negative værdier, at se bort fra en række selskaber, der har negative værdier 

som påvirker de nøgletal der introduceres i analyse anden del. En gennemgang af disse nøgletal ses i 

Afsnit 4.2, og en gennemgang af hvilket negative værdier der fjernes ses i Afsnit 4.6. 
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4.5 Outliers 
Som i så mange andre datasæt eksisterer der også outliers i denne afhandlings data af multipler for 

de 600 største børsnoterede selskaber i Europa. Knudsen et al. (2017) håndterer outliers ved at lave 

winsorization med 0,5% og 99,5% af datasættet, således at outliers længere væk bliver sat lig 

percentilen ved henholdsvis 0,5% og 99,5%. Denne metode vælges også at blive anvendt i dette paper 

for at være konsistent med metoden anvendt af Knudsen et al. (2017), således at 

sammenligningsgrundlaget ikke svækkes. Der vil derfor blive foretaget en ændring af de mest 

ekstreme observationer, hvilket ses af for eksempel P/B i 2019, hvor den højeste observation på 

455,64 vil blive sat ned til 21,05. Winsorization er dog ikke nødvendigvis den mest korrekte måde at 

håndtere outliers på, da outliers kan indeholde information om, hvorvidt SARD metoden kan bruges 

selv på ekstreme observationer. Selvom winsorization anvendes, vælges det stadig at undersøge 

effekten af winsorization, som vil fremgå ført i analyseafsnittet i Afsnit 5.2. Denne undersøgelse vil 

bestå af en sammenligning af analysens resultater baseret på et datasæt påvirket af winsorization 

samt et “råt” datasæt, hvori der ikke tages højde for outliers. Det vil således gøre det muligt at se 

effekten i fejlprocenterne i SARD metoden, og hvad dette har af betydning på værdiansættelserne.  

4.6 Endelige antal observationer 

Til at illustrere udviklingen i datasættet, og derved det samlede antal observationer, er Figur 4.4 

konstrueret, som viser mængden af data der er blevet fjernet og begrundelsen heraf. 

Figur 4.4 – Endelige antal observationer 

 
(Egen tilvirkning) 

Figur 4.4 viser udviklingen i data for første del af analysen i året 2019. Den er konstrueret således, at 

der tages højde for at hvis en observation for eksempel både har negativ EBIT og negativ 

nettoindkomst, så fremgår fjernelsen heraf kun af EBIT. Den største synder til fjernelse af data er de 

selskaber, der har de før omtalte skæve regnskabsperioder, som består af 96 observationer. Figuren 

illustrerer således den anvendte metode til fjernelse af observationer, og viser at efter fjernelsen af 
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de negative og manglende værdier, ender datasættet for 2019 med 462 observationer til brug i 

analysens første del. 

Nedenstående Figur 4.5 viser det numeriske antal af gange de forskellige negative eller manglende 

værdier er observeret, og den giver dermed et samlet overblik i 2019 over data for analysens første 

del. 

Figur 4.5 – Overblik over data 

 
(Egen tilvirkning) 

Det skal dog nævnes i forbindelsen med ovenstående Figur 4.5, at der er observationer som 

indeholder flere værdier der medfører en eliminering af observationen. Det er for eksempel 

gældende, at de syv observationer der rummer manglende værdier i eEPS 1 også rummer de 

manglende værdier i eEPS 2. Forskellen mellem datasættet brugt i paperets første og anden analysen 

er, at der fjernes yderligere observationer, idet der anvendes andre nøgletal, hvor nogle af disse 

medfører at andre regnskabstal ikke kan være negative.  

Observationer fjernes fra del 1 til del 2, hvis disse indeholder: Negativ EBITDA, manglende forventet 

omsætningsvækst og negativ investeret kapital primo. Dette skyldes at EBITDA introduceres i paperets 

anden analyse, og at væksten i del 2 vil blive angivet som omsætningsvækst. Med hensyn til den 

negative investerede kapital primo vil disse observationer blive fjernet, idet den investerede kapital 

primo anvendes til beregningen af ROIC som vist i Afsnit 4.2. Ser man på den samlede datamængde 

anvendt, er der tale om 6.630 observationer i analyse del 1 og 6.538 observationer i analyse del 2. 

4.7 Udvælgelse af peers ud fra branche 
Som nævnt under Teoriafsnit 2.2.1 består GICS af en otte cifret kode, hvor de to første cifre indikerer 

sektor, de fire første indikerer industrigruppen, de seks første indikerer industrien og de samlede 8 

cifre indikerer subindustrien. Det er i denne afhandling valgt at starte fra en GICS6 kode, både for at 

være konsistente med metoden anvendt af Knudsen et al. (2017) for at sikre et 

sammenligningsgrundlag, men også for at sikre at der er et tilstrækkeligt antal af peers i industrien. I 

forhold til peers i industrien gør det sig nemlig gældende, at Knudsen et al. (2017) har et 

minimumskrav på 16 selskaber i industrien, og hvis der er færre bliver observationerne elimineret fra 
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datasættet. Knudsen et al. (2017) har et markant større datasæt end denne afhandling, hvorfor de 

kan sætte grænsen til 16. Det er valgt at sænke grænsen til syv i denne afhandling ved at bruge 

rationen mellem antal observationer og antal peers i industrien anvendt af Knudsen et al. (2017), og 

derved nedskalere minimumskravet på baggrund af samlede antal observationer. Hertil bliver 

anvendelse af en grænse på syv selskaber, eller seks peers i industrien, bakket op af Cheng & 

McNamara (2000), der finder at nøjagtigheden af en værdiansættelse med P/E, P/B og en kombineret 

P/E-P/B multipel ser en signifikant øgning fra to til syv selskaber i industrien. Fremfor at kassere data, 

som gjort af Knudsen et al. (2017), når benchmarket på X antal peers i industrien ikke kan fremskaffes 

via den anvendte GICS kode, vælger Cheng & McNamara (2000), og mange andre i litteraturen jf. Afsnit 

3, i stedet for at nedskære i datasættet at formindske GICS koden indtil der mindst er X selskaber i 

industrien. Denne metode sikrer at datasættet ikke formindskes i større grad, dog med den potentielle 

bekostning af, at der er noget forklaringsgrad ved en højere GICS kode der går tabt. Det er i dette 

paper valgt af anvende denne metode til behandling af industrier med få observation, således at der 

foretages en justering af GICS koden, hvis denne ikke indeholder nok peers. Den udarbejdede metode 

af Cheng & McNamara (2000) vil derfor blive anvendt, så et selskabs industri defineres via en GICS 

kode med seks cifre, og hvis dette ikke genererer mindst seks andre selskaber i industrien, vil 

industrien for det pågældende selskab blive defineret med en fire cifret GICS kode, hvortil denne 

metode forsættes Indtil seks andre selskaber kan blive identificeret i industrien. 

Analysen vil desuden inkludere et robusthedstjek af antal peers, hvilket gør det muligt at se effekten 

af antallet af peers valgt fra industrien. Robusthedstjekket i forhold til antallet af peers vil undersøge 

fejlestimeringen ved brug af én til seks peers fra samme industri, samt undersøge hvilken 

fejlestimering dette medfører ved anvendelse af de forskellige multipler. Samme robusthedstjek af 

effekten af forskellige antal peers vil blive udført ud for SARD metoden, og metoden der bruges i 

forbindelse med SARD metoden vil blive dækket i næste afsnit. 

4.8 Udvælgelse af peers ud fra SARD 
Ved anvendelsen af SARD vælger Knudsen et al. (2017) at have følgende rækkefølge på deres anvendte 

fundamentals: 

Figur 4.6 – Niveauer af SARD metoden 

 
(Egen tilvirkning) 

Som det kan ses af ovenstående Figur 4.6 er der fem niveauer af SARD, som starter med ét enkelt 

nøgletal og ender ud med den samlede SARD, der inkluderer samtlige valgte nøgletal. For analysens 

første del er det valgt at anvende samme metode, således at rækkefølgen vil være identisk med den 

anvendt af Knudsen et al. (2017). Dette medfører dermed et større sammenligningsgrundlag, da 

niveauerne i denne afhandling vil kunne blive sammenlignet med dem anvendt af Knudsen et al. 

(2017). I paperets anden del introduceres en række andre nøgletal. Ens for disse nye udvalgte nøgletal 

er dog, at de er udvalgt således, at de fungerer substitutter for dem anvendt af Knudsen et al. (2017), 
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således at de fremfor at være præget af egenkapital er præget af enterprise value. De udvalgte 

nøgletal er derfor også valgt til at fungere proxy for indtjening, vækst og risiko. Hertil vælges det igen 

i analyse del 2 at have samme rækkefølge som den anvendt af Knudsen et al. (2017), hvilket dog vil 

være præget af, at nøgletallene er byttet ud med substitutter. Grunden bag dette er, at det vurderes 

at nøgletallene er sammenlignelige med dem originalt brugt af Knudsen et al. (2017), idet de er 

indikationer for det samme. Det kan hertil nævnes, at målet med problemstillingerne 3, 4 og 5 ikke er 

at udfordre den anvendte rækkefølge brugt af Knudsen et al. (2017), men at udfordre valget af 

fundamentals, hvorfor en anvendelse af samme rækkefølge vurderes tilstrækkelig i forhold til hvad 

der undersøges i denne afhandling. Der kan yderligere sættes spørgsmålstegn ved rækkefølgens 

relevans, da det kan argumenteres at for en praktiker, vil rækkefølgen på nøgletallene være irrelevant 

hvis sidste niveau er bedst, som påvist af Knudsen et al. (2017), idet denne vil finde sin anvendelse, 

mens resten ikke vil blive benyttet.  

Rækkefølgen for de anvendt fundamentals vil derfor være i følgende rækkefølge i afhandlingens 

anden analyse og altså følge rækkefølgen tidligere anvendt: 

Figur 4.7 – Niveauer af SARD metoden (anden del)  

 
(Egen tilvirkning) 

Net debt/EBIT og EBIT marginen ser en marginal ændring, da nøgletallene blot ændres til deres EBITDA 

udgave for bedre at kunne håndtere forskelle i regnskabspraksis. ROIC, Size og Growth er således de 

eneste nøgletal, der ser en substantiel ændring. Som nævnt agerer både ROE og ROIC dog proxy for 

indtjening, samlede aktiver og markedsværdien af egenkapitalen agerer begge proxy for størrelse, og 

dermed risiko, og vækst i EPS og vækst i omsætning agerer begge proxy for vækst. Selvom en test af 

rækkefølgen i sig selv ikke er målet for denne afhandling, vælges det alligevel at foretage et “sanity” 

tjek af rækkefølgen ved at teste denne op imod en vilkårligt generet rækkefølge. Den korte 

undersøgelse af den valgte rækkefølge overfor en vilkårlig rækkefølge finder sted i starten af paperets 

anden analyse, nærmere specifikt i Afsnit 9.3. 

Efter udvælgelsen af fundamentals er det muligt at anvende SARD metoden udviklet af Knudsen et al. 

(2017) i forbindelse med multipelværdiansættelse. Idéen bag SARD metoden er at selskaber med 

samme karakteristika indenfor indtjening, vækst og risiko bør handles til samme multipel. Knudsen et 

al. (2017) har forud for deres studie fundet, at der i litteraturen ikke har været nogen som har kreeret 

en model, der kan håndtere flere end to nøgletal, hvilket ledte til udarbejdelsen af SARD metoden, 

som kan håndtere et uendeligt antal variable. For en opsummering af teorien bag SARD metoden 

refereres der til Teoriafsnit 2.2.2.1. 

For at illustrere den anvendte metode ved brug af SARD metoden til at finde de mest sammenlignelige 

selskaber, præsenteres der her et eksempel. Selskabet hvis peers der skal findes er Novo Nordisk A/S, 

og dette gøres ud fra de fem nøgletal: ROE, Net debt/EBIT, Size, Growth og EBIT margin gennemgået 
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i Afsnit 4.2. Nedenstående figur viser Novo Nordisk A/S og ni andre selskaber, der skal repræsentere 

markedet: 

Figur 4.8 – SARD eksempel 

 
(Egen tilvirkning) 

Som det fremgår af ovenstående figur rangeres de forskellige nøgletal fra 1-10, hvor 1 er den højeste 

værdi og 10 er den laveste værdi. Det er på baggrund af Figur 4.8 muligt at udregne SARD i forhold til 

Novo Nordisk A/S, som giver følgende figur: 

Figur 4.9 – Forsættelse af SARD eksempel 

 
(Egen tilvirkning) 

Ovenfor vises de seks selskaber, hvis SARD score var lavest. SARD scoren er udregnet på baggrund af 

summen af de absolutte forskelle, og jo mindre en SARD score er, jo mere sammenligne er selskabet 

med Novo Nordisk A/S. Det ses at den laveste værdi tilhører Roche Holding Ltd, hvorfor den har den 

laveste sum af de absolutte forskelle i rangeringerne af de udvalgte nøgletal med Novo Nordisk A/S. 

Den pågældende SARD score for Roche Holding Ltd er beregnet ud fra rangeringerne i Figur 4.8 ved 

brug af Formel 2.6: 

𝑆𝐴𝑅𝐷𝑁𝑜𝑣𝑜,𝑅𝑜𝑐ℎ𝑒 = |1 − 3| + |6 − 5| + |3 − 1| + |6 − 10| + |2 − 3| = 10 

Eftersom Roche Holding Ltd har den laveste SARD score, i den medtagede pulje, ved sammenligning 

med Novo Nordisk A/S, betyder dette at Roche Holding Ltd er det mest sammenlignelige selskab med 

Novo Nordisk A/S ifølge SARD metoden. Eftersom de mest sammenlignelige selskaber er fundet ved 

beregningen af SARD værdierne, er det dernæst muligt at anvende disse til at værdiansætte, i dette 

tilfælde Novo Nordisk A/S, ud fra de udvalgte multipler, og samtidig teste præcisionen af den brugte 

SARD metode. Metoden til netop at værdiansætte efter beregningen af SARD værdierne vil fremgå i 

de efterfølgende afsnit, og eksemplet med Novo Nordisk A/S vil fortsat finde sin anvendelse til at 

illustrere værdiansættelses- og fejlestimeringsmetoden. 
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4.9 Udvælgelse af multipler 
Afsnittet her vil præsentere de multipler, der anvendes til værdiansættelse på baggrund af de 

sammenlignelige selskaber, der findes ved brug af SARD metoden og ved brug af industri. Disse 

værdiansættelser foretages for alle de medtagede år (2000-2019) i forbindelse med robusthedstjek. 

De udvalgte multipler kan ses af nedenstående figur, og det er de multipler som vil finde sin 

anvendelse til at værdiansætte de 600 største børsnoterede selskaber i Europa. 

Figur 4.10 – Beregning af multipler 

 
(Egen tilvirkning) 

De anvendte multipler i dette paper er som vist ovenfor EV/EBIT, EV/Sales, P/B og P/E. Disse multipler 

er ens med dem anvendt af Knudsen et al. (2017), som sikrer et sammenligningsgrundlag for denne 

afhandlings resultater. Det kan desuden nævnes, at EV/Sales, P/B og P/E alle er gengangere fra det 

udførte litteratur review, som viste at disse multipler er blevet brugt adskillige gange i den 

gennemgåede litteratur. EV/EBIT multiplen finder dog kun sin anvendelse af Knudsen et al. (2017) og 

det nyere bidrag til litteraturen af Serra & Fávero (2018). 

Et selskabs værdiansættes med disse multipler ved, at der tages et harmonisk gennemsnit af den 

anvendte multiple blandt de mest sammenlignelige selskaber. Der vil i denne afhandling være tale om 

et harmonisk gennemsnit af de seks mest ens selskaber målt på nøgletal, samt af seks selskaber 

vilkårlig valgt fra samme industri. Grunden til der anvendes harmonisk gennemsnit blev præsenteret 

i Afsnit 2.3. Det kommende Afsnit 4.10 vil inkludere et eksempel på en værdiansættelse med denne 

metode ud fra EV/EBIT multiplen. 

4.10 Fejlestimering 
Som det er nævnt i tidligere afsnit, anvendes der et harmonisk gennemsnit af selskabets mest 

sammenlignelige selskaber, når dette skal værdiansættes. Grunden til anvendelse af det harmoniske 

gennemsnit er, at dette giver bedre resultater sammenlignet med et simpelt gennemsnit og median, 

når det kommer til multipelværdiansættelse (Liu, Nissim & Thomas, 2002). En af fordelene ved 

anvendelsen af et harmonisk gennemsnit er, at det er mindre følsomt overfor outliers, hvilket kan 
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være en forklaring bag dens højere præcision i forbindelse med multipelværdiansættelse. Metoden 

med anvendelse af harmonisk gennemsnit er konsistent med den anvendt af Knudsen et al. (2017), 

der i paperets noter benævner, at anvendelsen af et harmonisk gennemsnit giver mere nøjagtige 

værdiansættelsesestimater end et simpelt gennemsnit eller medianen.  

Bruges samme eksempel som fra Figur 4.9 med Novo Nordisk A/S, og udvælges EV/EBIT multiplen, der 

blev introduceret i forrige afsnit, vil anvendelsen af det harmoniske gennemsnit beregnet ved brug af 

Formel 2.18 give følgende beregning, hvis værdier er taget fra Figur 4.11: 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝑁𝑜𝑣𝑜
=

6

(
1

12,03 +
1

28,89 +
1

26,16 +
1

17,20 +
1

13,04 +
1

16,23)
= 17,03 

Ved brug af SARD metoden til udvælgelse af sammenlignelige selskaber for Novo Nordisk A/S, og 

derefter en anvendelse af det harmoniske gennemsnit for EV/EBIT, fås altså en estimeret EV/EBIT på 

17,03. 

Efter en estimeret multipel er fundet ud fra et harmonisk gennemsnit, kan værdiansættelses-

præcisionen af denne vurderes. Nøjagtigheden af dette papers resultater vil blive vurderet ud fra de 

absolutte procentvise værdiansættelsesfejl. Anvendelsen af disse procentvise fejl understøttes af 

Ditmann & Maug (2008), som finder at når der anvendes procentvise fejl er anvendelsen af et 

harmonisk gennemsnit mindre biased. Ses der tilbage på det udførte litteratur review, fremgår det 

også at absolutte procentvise fejl er en udbredt metode til opgørelse af præcision, idet denne metode 

anvendes af Alford (1992), Dittmann & Weiner (2005), Net et al. (2014), og sidst men ikke mindst 

Knudsen et al. (2017). Anvendelsen af absolutte procentvise fejl er dermed konsistent med metoden 

anvendt af Knudsen et al. (2017), og det sikrer et solidt sammenligningsgrundlag på dette punkt. 

Dittmann & Maug (2008) foreslår desuden anvendelsen af logaritmiske fejlestimater fremfor 

absolutte værdier, hvilket dog ikke er anvendt, idet tolkningsværdien af det rene tal forsvinder. Derfor 

vælges det, at nøjagtigheden af de udførte værdiansættelser skal måles ud fra de absolutte 

procentvise værdiansættelsesfejl, som beregnes ved brug af Formel 2.19. Hvis ovenstående eksempel 

med Novo Nordisk A/S fortsættes, er den estimerede EV/EBIT �̂�𝑖 i Formel 2.19, og selskabets rigtige 

EV/EBIT er 𝑚𝑖. Den konkrete udregning heraf kan derfor foretages således: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑁𝑜𝑣𝑜 = |
17,0 − 18,1

18,1
| = 6,1% 

Således vil værdiansættelsen ud fra SARD og EV/EBIT multiplen medfører en fejlestimering på 6,1%. 

Nedenfor vises det samlede eksempel med værdiansættelsen af Novo Nordisk A/S via EV/EBIT ud fra 

SARD metoden og ved brug af et harmonisk gennemsnit, hvor fejlen er angivet som den absolutte 

værdiansættelsesfejl. 
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Figur 4.11 – Afslutning af SARD eksempel 

 
(Egen tilvirkning) 

Måden, hvorpå dette paper undersøger om anvendelsen af SARD metoden på det europæiske marked 

kan foretages med ligeså stor succes som i USA, er hermed påvist, hvilket øger validiteten efter denne 

konkrete metode muliggør en besvarelse af problemstillingerne 1 og 2, og derved bidrager til at 

besvare den samlede problemformulering. Hertil vil samme metode finde sin anvendelse i paperets 

anden del, hvor samme metode vil blive anvendt med andre nøgletal og derved yderligere bidrage til 

validiteten, idet det muliggør en besvarelse af problemstilling 3 og 4. 

4.11 Statistiske tests 
Der vil i begge analysedele af denne afhandling blive foretaget statistiske tests for at afklare om 

nøjagtigheden ved brug af SARD metoden, til at finde sammenlignelige selskaber, er signifikant bedre 

end ved blot udvælge selskaber fra samme industri. Testen af signifikans vil også indeholde statistiske 

tests, der viser om tilføjelsen af flere nøgletallene tilfører en signifikant større 

værdiansættelsespræcision. De anvendte statistiske tests, der er tale om, er en t-test af gennemsnittet 

af parvise forskelle i fejlestimeringerne baseret på Driscoll-Kraay robuste standardfejl, og en Wilcoxon 

signed-rank test for medianen af parvise forskelle i fejlestimeringerne. 

4.11.1 Wilcoxon signed-rank test 

Wilcoxon signed-rank test er en ikke parametrisk statistisk hypotesetest, der kan anvendes til at 

sammenligne to relaterede samples i én enkelt prøve, ved hjælp af at tage forskellen mellem disse, til 

at vurdere om deres populations median er forskellig fra hinanden. En Wilcoxon signed-rank test 

finder oftest sin anvendelse i stedet for en student’s t-test, eftersom fordelingerne i de to samples 

ikke behøver at være normalfordelte i en Wilcoxon signed-rank test (Newbold, Carlson & Thorne, 

2013). 

En generel ulempe for sign tests er, at disse kun tager højde for en begrænset mængde information, 

hvilket hovedsageligt er fortegnet for forskellene mellem to sæt af observationer. Særligt ved 

Wilcoxon signed-rank testen er, at denne giver en metode til at inkorporere information om størrelsen 

af forskellene mellem de matchede parvise observationer, som fremgår af rangeringen efter den 

absolutte størrelsesorden (Newbold et al., 2013). Det bemærkes desuden at observerede forskelle der 

giver nul fjernes fra denne test. Testens H0 hypotese er, at forskellen mellem parrene ikke er forskellig 

for nul, hvorfor H1 hypothosen er at der er en forskel mellem parrene, hvilket i dette tilfælde betyder 

at medianen af forskellene er signifikant forskellig fra nul (Newbold et al., 2013). Til at illustrere den 

anvendte metode af Wilcoxon signed-rank test er der konstrueret et eksempel baseret på 50 vilkårlige 

observationer i datasættet, som ses nedenfor: 
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Figur 4.12 – Start på Wilcoxon signed-rank test eksempel 

 
(Egen tilvirkning) 

Ovenstående værdier viser de udregnede fejlestimeringer af forskellige selskabers værdiansættelser 

ud fra EV/EBIT multiplen fundet på baggrund af industri, og på baggrund af SARD ved brug af ROE som 

eneste nøgletal. Der er først taget den observerede forskel mellem fejlestimeringerne af 

sammenlignelige selskaber udvalgt ud fra industri og udvalgt ud fra ROE, hvorefter der kreeres en 

kolonne som indikerer om forskellen er positiv eller negativ. Hernæst rangeres de observerede 

værdier på baggrund af de absolutte forskelle, hvorefter rangeringen vil fremgå som negativ eller 

positiv, alt efter om forskellen var negativ eller positiv mellem parrene. Herefter er det muligt at 

beregne Wilcoxon signed-rank statistic, T, som: 

𝑇 = min(𝑇+, 𝑇−) (4.1) 

(Newbold et al., 2013, s. 622) 

Wilcoxon signed-rank statistic, T, er derved defineret som den mindste absolutte værdi af summen af 

de negative signed-rank værdier og summen de positive signed-rank værdier. Dette, og resten af 

Wilcoxon signed-rank testen, er udført i nedenstående figur: 

Figur 4.13 – Afslutning på eksempel 

 
(Egen tilvirkning) 
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Af ovenstående er den positive sum af de rangerede rank 292, mens den negative sum af de rangerede 

rank er –983, hvorfor den absolutte mindste værdi af disse er 292. Således vil 292 være Wilcoxon 

signed-rank statistic, T. Til beregning af gennemsnittet anvendes følgende formel: 

𝐸(𝑇) = 𝜇𝑇 =
𝑛(𝑛 + 1)

4
(4.2) 

(Newbold et al., 2013, s. 624) 

Ovenstående formel er en approksimation af gennemsnittet, som er underlagt antagelsen om, at når 

samplet bliver stort nok (større end 20), er normalfordelingen en god approksimation for Wilcoxon 

statistic T, under H0 hypotesen at populationens forskelle er centeret omkring nul. Idéen, om at når 

sample bliver stort nok følger denne en normalfordeling, er i overensstemmelse med det generelle 

central limit theorem, som viser at gennemsnittet af et vilkårligt sample, fra en population med hvilken 

som helst distribution, vil være approksimativt normalfordelt med gennemsnit 𝜇 og varians 
𝜎2

𝑛
, givet 

en stor nok sample størrelse (Newbold et al., 2013, s. 254). 

Samme antagelse gør sig gældende i forhold til variansen og standardafvigelsen, hvilket udtrykkes 

med følgende formel: 

𝑉𝑎𝑟(𝑇) = 𝜎𝑇
2 =

𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

24
(4.3) 

(Newbold et al., 2013, s. 625) 

Eftersom standardafvigelsen ønskes tages blot kvadratroden af variansen på følgende måde: 

𝜎𝑇 = √𝜎𝑇
2 (4.4) 

I ovenstående eksempel giver dette en standardafvigelse på 104. Når antal ikke-0 observationer, n, er 

tilpas stor, vil fordelingen af den vilkårlige variable, Z, approksimativt også følge en normalfordeling, 

hvilket medfører at Z kan beregnes således (Newbold et al., 2013, s. 625): 

𝑍 =
𝑇 − 𝜇𝑡

𝜎𝑇
(4.5) 

Efter Z værdien er udregnet, er det muligt at teste den opsatte H0 hypotese ud fra følgende formel: 

𝑇 − 𝜇𝑡

𝜎𝑇
< −𝑍𝛼

2
(4.6) 

(Newbold et al., 2013, s. 625) 

Der er i dette tilfælde tale om en tosidet test, og i dette tilfælde er det gældende at –3,335<-1,960, 

hvilket betyder at Z værdien er mindre end den kritiske værdi, og at H0 hypotesen derfor forkastes. 

Her vil det derfor betyde at det med 95% sandsynlighed kan siges, at medianen af forskellene mellem 

industri og ROE er forskellig fra nul. Eftersom medianen er en negativ værdi på -0,183, viser dette at 

sammenlignelige selskaber udvalgt på baggrund af ROE giver mindre præcise værdiansættelser end 

selskaber udvalgt ud fra samme industri i dette korte eksempel. Der er hermed gjort rede for den 

anvendte metode for Wilcoxon signed-rank test, der vil finde sin anvendelse i begge analyser. 

Denne metode bidrager til at besvare, hvorvidt medianen af fejlestimeringerne er signifikant 

forskellige fra hinanden, og kan derved indikere hvorvidt en metode er at foretrække fremfor en 
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anden. Således øges validiteten, idet denne statistiske tests gør det muligt at besvare den opstillede 

problemformulering. 

4.11.2 T-test med Driscoll-Kraay robuste standardfejl 
Den anden statistiske test der udføres er en t-test med Driscoll-Kraay robust standardfejl. Denne 

udføres i programmet Stata ved hjælp af pakken xtscc, der producerer Driscoll-Kraay robuste 

standardfejl for koefficienter estimeret ved enten mindste kvadraters/vægtet mindste kvadraters 

metode eller fixed-effects (Hoechle, 2007). Eftersom testen udføres i programmet Stata øges 

reliabiliteten, idet programmet ikke er behæftet med fejl, hvorfor samme statistiske resultat vil fås 

lige meget hvor mange gange testen blev kørt. 

Baggrunden for anvendelsen af Driscoll-Kraay robuste standardfejl er, at en normal OLS regression 

antager at residualerne har ens varians og er ukorrelerede, og hvis denne antagelse brydes kan 

regressionsresultaterne være ineffektive og misledende (Newbold et al., 2013), hvorofr T-tests vil 

være misledende. Det er altså essentielt, at hvis ens data indeholder autokorrelation eller 

heteroskedasticitet, at man tager højde for dette, som ved at bruge en t-test med Driscoll-Kraay 

robuste standardfejl, idet fejlstrukturen er robust overfor heteroskedasticitet og autokorrelation. 

Autokorrelation er hvorvidt observationer fra tidspunkt t-1 og tidspunkt t er korrelerede, og for 

eksempel kan autokorrelation bruges til at sige, at hvis en aktie har en stærk positiv autokorrelation 

og aktien stiger i dag, vil aktien formegentlig også stige i morgen (Newbold et al. 2013). Eftersom 

autokorrelation forekommer ofte i regnskabsdata, som det for eksempel kan ses i balancen, idet 

denne ikke kan laves uden at være påvirket at sidste års balance, er det vigtigt er der tages højde for 

autokorrelation. Heteroskedasticitet er når variansen for residualerne ikke er konstant over 

observationerne i datasættet (Newbold et al., 2013). En form for heteroskedasticitet, der kan være 

tilstedet i det anvendte datasæt, er i forhold til, at variansen i selskabers regnskabstal formegentlig er 

forskellige i forhold til selskabernes størrelser. Det er forhold som dette, der gør at det er nødvendigt 

at bruge en statistisk test, som tager højde for heteroskedasticitet, eftersom dette ofte er tilstede i 

regnskabsdata. Det kan hertil nævnes, at det også er gældende for en t-test med Driscoll-Kraay 

robuste standardfejl, at det antages at serien følger en normalfordeling (Newbold et al., 2013). 

Testen fungerer ved at lave en regression med Driscoll-Kraay robuste standardfejl, hvor der foretages 

en regression af de parvise forskelle af de absolutte procentvise fejl fra de forskellige 

værdiansættelsesmetoder på en konstant uden nogle regressionsvariabler. Så hvis der fortsættes med 

eksemplet fra tidligere med forskellen mellem beregningerne for EV/EBIT, ud fra sammenlignelige 

selskaber fundet på baggrund af ROE og industrien, kan der herefter konstrueres en tidsvariabel i form 

af en kolonne konstrueret således, at første observation har T=1 og sidste observation har T=n. Det 

skal hertil nævnes, at det data der arbejdes med ikke er en tidsserie, men at xtscc pakken kræver at 

denne omdannes til en tidsseries, hvorfor dette har været en nødvendighed for at udføre testen i 

Stata. Efter kreationen af en tidsvariabel kan den uafhængige variable, som er forskellene, omdannes 

til en tidsserie ved brug af tsset funktionen i Stata. Funktionen opskrives således i Stata: 

𝑡𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑝. 𝑣𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒 

Hernæst udføres t-testen med Driscoll-Kraay robuste standardfejl ved brug af xtscc funktionen, som 

opskrives på følgende måde i Stata: 

𝑥𝑡𝑠𝑐𝑐 𝑑𝑒𝑝. 𝑣𝑎𝑟 
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Ovenstående funktion betyder, at den anvendte regression er lavet ud fra mindste kvadraters metode 

(OLS). Til at illustrere det output Stata viser ved beregningen af denne t-test er nedenstående figur 

lavet: 

Figur 4.14 – T-test med Driscoll-Kraay robuste standardfejl eksempel 

 
(Egen tilvirkning) 

Figuren ovenfor er en t-test med Driscoll-Kraay robuste standardfejl over værdiansættelser baseret 

på EV/EBIT, hvor forskellen beregnes med fejlprocent ved brug af EV/EBIT fundet ud fra 

sammenlignelige selskaber baseret på ROE, fratrukket EV/EBIT fejlprocenten fundet på baggrund af 

værdiansættelser ud fra selskaber i samme industri. Dette output betyder, at industri er signifikant 

bedre end ROE på et 1% signifikansniveau, eftersom konstanten er positiv hvilket indikerer at 

industrifejlene er mindre end fejlene ved brug af ROE.  Signifikansniveauet observeres ved brug af p-

værdien, som her er 0,000 og derved mindre end 0,01, hvorfor H0 forkastes, og forskellen mellem 

værdiansættelsesfejlene er forskellig fra nul. 

5. Analyse af SARD med egenkapitalfokuserede nøgletal 
Denne del af afhandlingen vil præsentere de empiriske resultater som anvendes til at besvare de to 

første opstillede problemstillinger, og derved bidrage til at besvare den samlede problemformulering 

sammen med den næste udarbejdede analyse. Først vil der i Afsnit 5.1 blive præsenteret, som nævnt 

i metodeafsnittet, en undersøge af hvilken effekt selskabers regnskabsperioder har på 

estimeringsfejlene. Denne test vil fremgå som det første, idet datasættet vælges med baggrund af 

dennes resultater, og derved har indflydelse på resten af den udarbejdede analyse. Dernæst følger en 

undersøgelse, i Afsnit 5.2, af denne afhandlings outlierbehandling, og vil derved vise betydningen 

tilvalget af winsorization har på det anvendte datasæt. Denne effekt af winsorization vil blive fremvist 

som forskellen i estimeringsfejl ved brug af industri og SARD mellem et datasæt med winsorization og 

et uden. Analysens Afsnit 5.3 vil derefter vise en figur over den deskriptive statistik, som anvendes til 

kort at introducerer datasættet, og til supplering heraf vises figurer der illustrerer fordelingen mellem 

fejlestimeringerne fra peers fundet ud fra industri og peers fundet ud fra den fulde SARD. 

Herefter følger Afsnit 5.4 som er en gennemgang af værdiansættelsesresultaterne fundet på baggrund 

af sammenlignelige selskaber i industrien og peers fundet ud fra SARD metoden, hvilket anvendes til 

at besvare problemstilling 1, om hvorvidt anvendelsen af SARD fører til lavere estimeringsfejl end 
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industrien. Dernæst vises i Afsnit 5.5 en dybere redegørelse for industriens forklaringsgrad ved at 

illustrere fejlestimeringen for de enkelte sektorer. Afsnit 5.6 og 5.7 af analysen vil inkorporere industri 

som en variabel i SARD metoden, og efterprøve dennes estimeringsfejl overfor henholdsvis industrien 

og den tidligere anvendte SARD metode, der ikke inkluderer industri som en variabel. Denne sektion 

vil derfor finde sin anvendelse til at forklare effekten af en kombination af SARD metoden og 

industrien, og derved afklarer problemstilling 2. Afslutningsvis vil Afsnit 5.8 indeholde udarbejdede 

robusthedstjek i forhold til antal anvendte peers og SARD gennem de sidste 20 år. 

5.1 Valg af regnskabsperiode 

Som nævnt i metodeafsnittet blev kvartalsrapporter fravalgt med den begrundelse, at data heraf led 

gevaldigt af manglende observationer og værdier. Dette nødvendige fravalg medbragte et potentielt 

problem, eftersom observationerne ikke længere er fuldt sammenlignelige, og at der nu er flere 

observationer som aflægger regnskab tidligere på året, hvorved regnskaberne aflægges længere fra 

det anvendte markedsdata. 

Det er med afsæt i disse to problemer, at nedenstående undersøgelse af fejlestimering ud fra datasæt 

med forskellige regnskabsperioder er foretaget. Figur 5.1 er derfor konstrueret, og den viser hvilke 

datasæt, der medfører de laveste estimeringsfejl. 

Figur 5.1 – Sammenligning af regnskabsperioder 

 

Noter: ‘Jan - dec’ angiver datasættet bestående af regnskaber aflagt i månederne fra januar til december. ‘Juni - dec’ angiver 

datasættet bestående af regnskaber aflagt i månederne fra juni til december. ‘Dec’ angiver datasættet kun bestående af 

regnskaber aflagt i december. 

Det fremgår af Figur 5.1, at Juni – dec er betydeligt underrepræsenteret, hvilket kan observeres af 

figuren, idet Juni – dec ikke forekommer særlig hyppigt, eller af tabellen til højre i figuren som viser 

summeringen af antallet af gange et givent datasæt har lavest fejlprocent, som kun er tilfældet 16 

gange for Juni – dec datasættet. Dette betyder dermed, at et datasæt der indeholder selskaber, der 

aflægger regnskab mellem juni og december generelt giver mere støj til datasættet end det tilfører 

værdi, da de to andre datasammensætninger har lavere fejlestimeringer flere gange end Juni – dec. 
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Af første del af Figur 5.1 eksisterer der en vis uklarhed om, hvorvidt Dec er et bedre datasæt end Jan 

– dec, og anden del af Figur 5.1 opsummerer at de henholdsvis optræder 32 og 24 gange, som 

datasættet med lavest estimeringsfejl. Med baggrund af ovenstående resultat vælges der at fortsætte 

med Dec datasættet, idet dette datasæt optræder hyppigst, og derved oftest vil give en lavere 

estimationsfejl. Dette bekræfter den identificerede potentielle problemstillingen, som fravalget af 

kvartalsrapporter medfører, idet selskaberne i datasættet aflægger regnskaber i forskellige perioder. 

Valget af Dec-datasættet sikrer derved de mest præcise værdiestimater fremfor at bruge regnskabstal 

der er aflagt lang tid før det anvendte markedsdata. Dette understøttes af Fama (1970) der finder 

evidens for, at aktiemarkeder er efficiente i semi-stærk form, hvilket vil sige at aktiepriserne 

reflekterer al offentlig tilgængelig information. Det giver derfor mening, at fejlestimeringerne er 

højere for selskaber, der har aflagt sine regnskaber lang tid før det hentede markedsdata. 

5.2 Effekt af winsorization 
Som nævnt vælges der at anvende winsorization på de mest ekstreme observerede værdier fra 0,5% 

og 99,5%. Effekten af dette valg kan ses af nedenstående Figur 5.2: 

Figur 5.2 – Effekt af winsorization 

 

Note: Figuren angiver den procentvise forøgelse af fejlestimeringerne ved ikke at behandle datasættets outliers med 

winsorization i forhold til at anvende winsorization. 

Figur 5.2 viser den procentvise forskel af estimeringsfejlene mellem et datasæt, hvor der er udført 

winsorization, og et datasæt, hvor outliers ikke er behandlet. En høj positiv procentmæssig værdi 

betyder dermed, at datasættet uden winsorization har en større fejlestimering end datasættet med 
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winsorization. Værdierne for de forskellige multipler er generelt positive, hvilket giver intuitivt 

mening, eftersom en korrektion af outliers burde lede til færre ekstreme tilfælde i datasættet, hvor 

der er udført winsorization, og derved betyde at datasættet med winsorization generelt giver lavere 

estimationsfejl. Denne pointe kan bedst illustreres i det tilfælde, hvor der anvendes en ekstrem 

winsorization, således at alle observationers multipler sættes lig medianen, hvilket derved medfører 

en fejlprocent på 0 for alle observationer. Det bemærkes desuden, at de største forskelle mellem de 

to datasæt kan observeres ud fra gennemsnitsværdierne, som især gør sig gældende ved brug af EV-

multiplerne. Dette er forventeligt eftersom en korrektion af de mest ekstreme værdier, alt andet lige, 

burde sænke de gennemsnitlige fejlestimeringer i datasættet, hvor der er udført winsorization. 

Effekten af brugen af winsorization er dog generelt minimal, som ses af at det fleste procentvise 

forskelle er under 1%. Datasættet med den anvendte winsorization metode fastholdes, hvilket sikrer 

et større sammenlignelighedsgrundlag med resultaterne fundet af Knudsen et al. (2017). 

5.3 Deskriptiv statistik 
Indledningsvis vises figuren over den deskriptive statistik for analyse del 1: 

Figur 5.3 – Deskriptiv statistik 

 

Af ovenstående Figur 5.3 fremgår der deskriptiv statistik over de fem anvendte nøgletal og de fire 

brugte multipler. Som det kan ses bliver disse opgivet ud fra median, gennemsnit og interkvartil. 

Figuren er kreeret på baggrund af samtlige 6.630 observationer i perioden 2000-2019, og den giver 

derved en repræsentation af hele datasættet, hvor den præcise måde hvorpå datasættet blev 

sammensat kan ses i metodeafsnittet. Som nævnt er der foretaget winsorization af de mest ekstreme 

multipler, hvilket især påvirker gennemsnitsværdierne, og der vil med den grund bruges 

medianværdier når dette er muligt. Interkvartilen er valgt som en supplerende beregning, der skal 

give læseren en forståelse for fordelingen af datasættet. 

Det bemærkes at medianværdierne for multiplerne er mindre end gennemsnitsværdierne, hvilket 

tyder på at data er højreskæv. Skævheden kommer af, at anvendelsen af winsorization ikke 

fuldstændig eliminerer multiplernes outliers, men blot mindsker effekten heraf, som især ses af 

ændringen i gennemsnittet benævnt tidligere. Hertil er det samme gældende for de anvendte 

fundamentals, som alle har et større gennemsnit end median, hvilket skyldes at der for eksempel er 

meget store selskaber målt på markedsværdien af egenkapitalen, der trækker gennemsnittet af 

selskabsstørrelsen betydeligt op. Til at illustrere fordelingen af multiplerne konstrueres Figur 5.4, der 

viser multiplernes tæthedsfunktion for de absolutte fejlprocent for SARD niveau fem. 
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Figur 5.4 – Multiplernes tæthedsfunktion i SARD niveau fem 

 

Ovenstående figur viser tætheden af de absolutte estimationsfejl for de forskellige anvendte 

multipler, og figuren bekræfter at fordelingen af disse fejl er højreskæv. Lignende figurer er blevet 

konstrueret for de øvrige SARD niveauer, der alle viser at fordelingen af disse er højreskæv, hvilket 

kan ses i Bilag 13.1. Hertil konstrueres Figur 5.5, der viser fordelingen af forskellen mellem de absolutte 

estimationsfejl mellem SARD niveau fire og fem ud fra hver anvendt multipel. 

Af Figur 5.5 kan det ses, at EV/EBIT, P/B og P/E har en fordeling der tendenserer til en fordeling, der 

symmetrisk følger en distribution omkring nul. Det ser dog umiddelbart ud til, at P/B og P/E har en 

anelse større mængde af observationer i gruppen umiddelbart til højre for nul, men ellers ser de 

generelt ud til at være symmetriske omkring nul. EV/Sales multiplen viser tydelige tegn på, at 

fordelingen ikke er symmetrisk og generelt har en stor vægt af positive forskelle i de absolutte 

fejlprocent. Figuren her viser tegn på, at fordelingen af forskellene i fejlestimeringerne ikke er helt 

symmetrisk omkring nul, hvilket er H0 hypotesen i den senere anvendte Wilcoxon signed-rank test, og 

det kan dermed føre til at et niveau af SARD er signifikant mere præcist end et andet. 
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Figur 5.5 – Fordeling af forskellen mellem estimationsfejlene for SARD niveau fire og fem 

 

5.4 Resultat af SARD overfor industri 
Nedenstående Figur 5.6 viser de beregnede estimationsfejl for peers valgt på baggrund af industrien 

og hver af de fem forskellige kombinationer af SARD metoden. Tallene angivet i parenteser er den 

placering værdiansættelsesmetoden har relativt til de andre, således at anvendelsen af EV/EBIT med 

peers fra industrien er den femte bedste metode ud fra median, idet denne har den femte højeste 

estimeringsfejl. Direkte under Figur 5.6 følger Figur 5.7, som er en statistisk test af gennemsnittet og 

medianen af de parvise forskelle mellem sæt af absolutte procentvise fejl. De to statistiske test, der 

er tale om, er en Wilcoxon signed-rank test og en t-test med Driscoll-Kraay robuste standardfejl. 

For nemmere at kunne referere til de forskellige SARD metoder, som indeholder forskellige antal af 

nøgletal, vil der fremover henvises til figurerne af SARD således, at SARD med ét nøgle er SARD niveau 

ét og SARD med fem nøgletal er SARD niveau fem. 
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Figur 5.6 – Absolutte fejlprocent for industri og forskellige niveauer af SARD 

 

Figur 5.7 – Statistiske test af industri og forskellige niveauer af SARD 
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Noter: Over diagonaler markeret med grå farve er tests af gennemsnittet af de parvise forskelle ud fra en t-test baseret på 

Driscoll-Kraay robuste standardfejl. Under diagonalerne er der foretaget en Wilcoxon signed-rank test for medianen af de 

parvise forskelle. Et “+” indikerer at metoden anvendt i rækken er bedre end kolonnen, mens “-” indikerer det modsatte. “*” 

er en indikation for et 5% signifikansniveau, mens “**” indikerer et 1% signifikansniveau. 

Det kan af Figur 5.6 aflæses, at niveau ét af SARD, SARD med ROE, er peerudvælgelsesmetoden, der 

generelt leder til højest estimationsfejl, og at der er en generel trend der viser at SARD forbedres ved 

medtagelsen af flere variable, idet rangeringen generelt stiger med antal variable. Det fremgår af 

EV/EBIT multiplen, at anvendelsen af SARD udelukkende med ROE leder til den værste rangering, 

hvilket bekræftes af Figur 5.7, der viser at ROE er signifikant dårligere end alle andre niveauer ved et 

signifikansniveau på 1% ud fra både gennemsnit og median. Den fulde SARD metode med fem variable 

leder til den tredje, fjerde og anden bedste rangering ud fra henholdsvis median, gennemsnit og 

interkvartil. Særligt findes det for EV/EBIT multiplen, at rank ét ved brug af gennemsnittet opnås 

allerede i SARD niveau to, hvor ROE og Net debt/EBIT bruges som nøgletal. Når estimeringsfejlen 

opgøres ud fra medianen, leder SARD niveau tre til laveste estimeringsfejl ved at inkludere Size til ROE 

og Net debt/EBIT. Særligt for EV/EBIT er, at industri er rangeret højest, når estimeringsfejlen angives 

ved brug af interkvartil, som tidligere nævnt er efterfulgt af SARD niveau fem på en anden plads. Hertil 

er industri med rank tre ved estimering på baggrund af gennemsnittet ligeledes bedre en SARD niveau 

fem. Det kan dog siges på baggrund af Figur 5.7, at udover ROE som er signifikant dårligere end industri 

og de øvrige SARD niveauer, er ingen af de andre SARD niveauer signifikant forskellige fra hinanden 

eller industrien målt på gennemsnit og median. 

For EV/Sales er industrien konstant rank to målt på median, gennemsnit og interkvartil, mens SARD 

niveau fem opnår den laveste estimeringsfejl og derved rank ét ud fra både median, gennemsnit og 

interkvartil. For medianen er estimeringsfejlene stødt faldende når der tilføjes flere nøgletal i SARD, 

bortset fra mellem niveau to og niveau tre, hvor rangeringen går fra tre til fem. Det samme gør sig 

gældende for estimeringsfejlene beregnet på baggrund af gennemsnittet, idet rangeringen er stødt 
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faldende efter SARD med ROE bortset fra mellem niveau tre og niveau fire. Opgørelse af 

estimeringsfejl ud fra interkvartilen er den eneste, hvor SARD med ROE ikke leder til en rank seks, men 

i dette tilfælde en rank tre. Herefter bliver rangeringen dårligere og bedre mellem hvert niveau indtil 

niveau fem, der har rank ét. Af Figur 5.6 kan det ses, at gældende for EV/Sales resultaterne er, at SARD 

niveau fem er signifikant bedre end industrien og samtlige andre niveauer på et 1% signifikansniveau 

ud fra både gennemsnit og median. Hertil kan det yderligere ses ved industrien, at denne er signifikant 

bedre end SARD niveau ét til fire på et 1% signifikansniveau ved brug af medianen. T-testen viser at 

industri er signifikant bedre end SARD niveau 1 og signifikant værre end SARD niveau fem. Derudover 

kan der ikke siges andet om de øvrige værdier, da disse ikke er signifikante. 

Industrien klarer sig dårligt ved værdiansættelse ud fra P/B multiplen med en rangering som nummer 

fem ved brug af median og gennemsnit, og en rank seks ved brug af interkvartil. Som for EV/Sales er 

SARD niveau fem ved brug af P/B multiplen rangeret som nummer ét ved beregning af estimationsfejl 

ud fra median, gennemsnit og interkvartil. Udviklingen i rank er ens for median og gennemsnit, hvis 

rank falder fra SARD niveau ét til niveau tre, og stiger fra niveau tre til niveau fire. Det kan af Figur 5.7 

igen observeres ud fra P/B multiplen, at SARD niveau ét er signifikant dårligere end industrien samt 

de øvrige SARD niveauer. SARD niveau fem er statistisk bedre end industrien og de øvrige niveauer, 

dog med undtagelse af niveau to ud fra medianen. Niveau fem er kun signifikant bedre end industrien 

og ROE ud fra gennemsnittet. 

Interessant for P/E multiplen er, at industri har rank ét ved brug af median og gennemsnit, men rank 

seks ved brug af interkvartilen. Median og gennemsnittet opfører sig markant ens for P/E, hvor den 

eneste forskel er, at rangeringen i niveau to og fire er byttet om. Medianen går fra en rank på seks for 

SARD niveau ét og falder til rank fire og rank tre for henholdsvis niveau to og niveau tre, hvorefter den 

stiger for niveau fire til rank fem og afsluttende falder til rank to i niveau fem. Det kan af Figur 5.7 ses 

for P/E multiplen, at SARD med ROE er signifikant dårligere end industrien og de øvrige niveauer af 

SARD metoden ved brug af Wilcoxon testen, hvorfor medianen for forskellene er signifikant forskellig 

fra nul. T-testen for niveau ét viser, at denne er signifikant dårligere end niveau tre og fem på et 1% 

signifikansniveau. Det kan desuden observeres, at industrien er signifikant bedre end niveau ét for 

begge tests og signifikant bedre end niveau fire ud fra Wilcoxon testen. 

Det kan på baggrund af ovenstående afsnit siges, at anvendelsen af SARD metoden til udvælgelsen af 

sammenlignelige selskaber generelt leder til en lavere estimeringsfejl sammenlignet med industrien. 

Samtidig forekommer der dog tilfælde, hvor peers valgt udelukkende på baggrund af industri er at 

foretrække, men her kan det ikke signifikant siges at industrien er bedre end SARD. Det argumenteres 

derfor, at den anvendte SARD metode ikke udelukkende bør være at foretrække over industrien. Dette 

besvarer derfor problemstilling 1 om, at udvælgelsen af sammenlignelige selskaber i Europa ud fra 

SARD metoden generelt fører til lavere estimeringsfejl end ved en udvælgelse ud fra samme industri. 

Dog giver SARD metoden ikke altid signifikant mere præcise resultater end industrien, men for 

EV/Sales og P/B er SARD niveau fem signifikant mere præcis end industrien. 

Eftersom det ikke kunne siges at SARD metoden altid bør være at foretrække fremfor en udvælgelse 

af sammenlignelige selskaber på baggrund af industrien, undersøges det i næste afsnit hvor ofte, og i 

hvilke sektorer, at industrien bør være at foretrække fremfor SARD metoden. 
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5.5 SARD fordelt på industri 
Det kan på baggrund af Afsnit 5.4 ses, at der er tilfælde hvor anvendelsen af industrien til udvælgelse 

af sammenlignelige selskaber leder til en lav estimationsfejl, og andre tilfælde hvor denne resulterer i 

en høj fejlestimering. Således kan det være svært at konkludere, hvorvidt industrien har en høj 

forklarende effekt, hvorfor der laves en figur der ekspanderer Figur 5.6. Nedenstående Figur 5.8 

opdeler industrien i 11 sektorer for at undersøge i hvilke tilfælde SARD metoden er bedre end 

industrien, når industrien er fordelt ud på sektorer. 

Figur 5.8 – Median af absoluttet fejlprocent fordelt på industri 
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For EV/EBIT kan det af Figur 5.8 aflæses, at SARD niveau tre generelt har den laveste fejlestimation. 

Industri har en samlet rank fem, men der er flere tilfælde hvor industri resulterer i rank ét, som kan 

ses af Consumer staples, Health care og Information technology, hvilket er flere end SARD niveau fem, 

der har en lavere samlet estimeringsfejl på rank tre, men kun har rank ét for Consumer discreptionary. 

SARD niveau ét giver konsistent som fundet i Afsnit 5.4 den højeste estimationsfejl, og der kan 

observeres et betydeligt fald ved inklusionen af Net debt/EBIT, som tyder på at inklusionen af denne 

variable har stor betydning ved brug EV/EBIT multiplen fremfor ROE alene. EV/Sales er domineret af 

SARD niveau fem, som ud fra sektorerne har et stort antal af rank ét og rank to. Det kan hertil ses, at 

der er et betydeligt fald fra SARD niveau fire til niveau fem ved tilføjelsen af EBIT marginen, hvorfor 

EBIT marginen må være et vigtigt nøgletal ved brugen af EV/Sales. Dette understøtter metoden 

anvendt af Knudsen et al. (2017), idet de medtager EBIT marginen netop på grund af dennes signifikans 

i forbindelse med udledningen af EV/Sales multiplen. Industri opnår samlet en rank to ved brug af 

EV/Sales og har rank ét og to ud for flere sektorer. 

Industrien har en samlet rank fem, når P/B multiplen anvendes, og opnår blot rank ét i en sektor. 

Industrien rangerer imidlertid nummer to for en del sektorer. SARD niveau fem har, som ved EV/Sales, 

en total rank på ét med mange individuelle sektorer rangeret som ét eller to. Selvom industrien ved 

brug af P/B generelt er dårligere, kan der observeres flere sektorer såsom Real estate og Utilities, hvor 

industrien har en lavere estimeringsfejl end SARD niveau fem. Afslutningsvis er industrien rangeret 

som nummer ét ved brug af P/E multiplen, og sektorerne værdiansat ud fra denne multiple er næsten 

alle individuelt rangeret som rank ét for industrien. SARD niveau fem har overordnet en rank to, men 

har en rank ét i sektorerne Industrials og Financials. 
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Det kan af ovenstående Figur 5.8 generelt ses, at der er adskillige observationer hvor industrien giver 

den laveste eller anden laveste estimeringsfejl ud fra en given sektor. Hertil medfører dette, at 

udvælgelsen af sammenlignelige selskaber ud fra SARD metoden ikke konsistent er bedre end 

industrien, og det er med afsæt heri relevant at undersøge, hvorvidt tilføjelsen af industrien som en 

variabel til SARD metoden vil føre til bedre resultater. Hertil fandt Afsnit 5.4, at industrien generelt 

ikke var signifikant bedre end SARD metoden, og at SARD i nogle tilfælde var signifikant bedre end 

industrien. Der er dog mange værdier som ikke er signifikante, hvilket leder hen til næste afsnit, hvor 

det forsøges at skabe en bedre SARD metode ved at kombinere denne metode med industrien. 

5.6 Resultat af SARD kombineret med industri overfor industri 
Dette afsnit følger samme metodik som Afsnit 5.4, og det har til formål at undersøge hvorvidt en 

kombination af SARD og industrien leder til en lavere fejlestimering end industri alene. Dette bidrager 

derved til at svare på problemstilling 2, da effekten på estimeringsfejlene ved at inddrage industrien i 

SARD vil blive præsenteret. Måden hvorpå SARD i industrien fungerer er, at SARD metoden bliver 

brugt på de selskaber der har samme GICS kode som det selskab der ønskes værdiansat. Figur 5.9 

illustrerer de estimeringsfejl SARD metoden får ved anvendelsen af SARD i samme industri, og der er 

hertil supplerende statistiske test som tidligere i Afsnit 5.4. 

Figur 5.9 – Absolutte fejlprocent for SARD inklusiv industri 
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Figur 5.10 – Statistiske test af SARD inklusiv industri 

 

Noter: Se note til Figur 5.7. Både rækken og kolonnens SARD niveauer medtager industri, således at f.eks. ROE er ROE i 

samme industri. 

Figur 5.9 viser de absoluttet procentfejl og rangerer disse baseret på industrien og de fem niveauer af 

SARD kombineret med den pågældende industri. Rangeringen af industrien alene er betydelig værre 

end ved sammenligningen af SARD metoden alene, og SARD niveau fem er nu bedre end industrien i 

alle tilfælde ud fra gennemsnit og median. Ses der på EV/EBIT bemærkes det, at SARD niveau fem har 

en dårligere rangering end tidligere jf. Figur 5.6, når det er nævnt kan det samtidig ses at fejlprocenten 

er lavere end tidligere. SARD niveau to er det niveau, der opnår den laveste fejlprocent ved brug af 

gennemsnit og median efterfulgt af SARD niveau tre til fem. Industrien er signifikant dårligere end 

SARD niveau to til fem ud fra begge statistiske test på et signifikansniveau på 1% jf. Figur 5.10, og 

endnu en observation der kan gøres er, at ROE ligeledes er signifikant dårligere end samtlige andre 

SARD niveau på et 1% signifikansniveau. 

Som det fremgår af Figur 5.9 giver SARD niveau fem i industrien ved brug af EV/Sales multiplen de 

suverænt laveste estimeringsfejl. Hertil er SARD niveau fem signifikant bedre end industrien, samt alle 

andre niveauer af SARD ved brug af både Wilcoxon testen og t-testen jf. Figur 5.10. Det kan ligeledes 

EV/EBIT

Industry ROE

ROE

Net debt/EBIT

ROE

Net debt/EBIT

Size

ROE

Net debt/EBIT

Size

Growth

ROE

Net debt/EBIT

Size

Growth

EBIT margin

Industry - -** -** -** -**

ROE - -** -** -** -**

ROE Debt/EBIT +** +** + + +

ROE Debt/EBIT Size +** +** - + +

ROE Debt/EBIT Size Growth +** +** - + -

ROE Debt/EBIT Size Growth EBIT margin +** +** + + +

EV/Sales

Industry ROE

ROE

Net debt/EBIT

ROE

Net debt/EBIT

Size

ROE

Net debt/EBIT

Size

Growth

ROE

Net debt/EBIT

Size

Growth

EBIT margin

Industry -** -** -** -** -**

ROE +** - -* - -**

ROE Debt/EBIT +** + - + -**

ROE Debt/EBIT Size +** + - +* -*

ROE Debt/EBIT Size Growth +** + - + -**

ROE Debt/EBIT Size Growth EBIT margin +** +** +** +** +**

P/B

Industry ROE

ROE

Net debt/EBIT

ROE

Net debt/EBIT

Size

ROE

Net debt/EBIT

Size

Growth

ROE

Net debt/EBIT

Size

Growth

EBIT margin

Industry -** -** -** -** -**

ROE +** - + + -

ROE Debt/EBIT +** - + + +

ROE Debt/EBIT Size +** - -* - -

ROE Debt/EBIT Size Growth +** - - + -

ROE Debt/EBIT Size Growth EBIT margin +** - - + +

P/E

Industry ROE

ROE

Net debt/EBIT

ROE

Net debt/EBIT

Size

ROE

Net debt/EBIT

Size

Growth

ROE

Net debt/EBIT

Size

Growth

EBIT margin

Industry -** -** -** -** -**

ROE +** - + + +

ROE Debt/EBIT +** + + +* +

ROE Debt/EBIT Size +** - - + +

ROE Debt/EBIT Size Growth +** - -* + -

ROE Debt/EBIT Size Growth EBIT margin +** + + + +*
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ses som under EV/EBIT, at industrien klarer sig dårligt og i tilfældet af værdiansættelse ud fra EV/Sales 

multiplen er industrien signifikant dårligere end samtlige SARD niveauer kombineret med industrien 

ud fra begge statistiske test. T-testen finder SARD niveau tre signifikant bedre end SARD niveau fire, 

dog er dette ikke tilfældet for Wilcoxon testen. 

Estimeringsfejlen fundet ud fra industrien med P/B multiplen har en rank seks jf. Figur 5.9, og det kan 

samtidig ses at denne er signifikant dårligere end alle niveauer af SARD ud fra Wilcoxon og t-testen i 

Figur 5.10. Summeres rangeringerne for niveauerne kan det yderligere observeres, at SARD niveau 

fem generelt giver lavest estimeringsfejl. Dog bemærkes det, at værdierne er utrolig tæt på hinanden 

SARD niveauerne imellem, og Figur 5.10 bekræfter via de statistisk test, at værdierne på nær én ikke 

er forskellig fra hinanden. 

Industrien har ogås den højeste estimeringsfejl ved brugen af P/E multiplen, og Figur 5.10 viser igen 

at dette resultat er statistisk signifikant på et 1% signifikansniveau ved anvendelsen af både t-testen 

og Wilcoxon testen. Interessant er at SARD niveau to har lavest estimeringsfejl, men at Wilcoxon 

testen finder SARD niveau fem til at være bedre, dog ikke signifikant bedre. SARD niveau to findes at 

være signifikant bedre end SARD niveau fire ud fra begge statistiske test. 

Sammenfattende af ovenstående kan det siges, at samtlige SARD niveauer i industrien altid bør være 

at foretrække fremfor industrien alene på nær for niveau ét i EV/EBIT for europæiske selskaber, 

eftersom fejlestimeringen generelt er signifikant lavere ved brugen af SARD i industrien. Dette 

besvarer derved delvis problemstilling 2. 

Eftersom det findes at SARD i industrien bør være at foretrække fremfor industrien, vælges det at 

sammenholde disse resultater med resultaterne fra SARD metoden alene fra Afsnit 5.4 for at afklare, 

hvorvidt tilføjelsen af industrien som variable tilfører signifikant værdi ved udvælgelsen af 

sammenlignelige peers til SARD metoden. 

5.7 Resultat af SARD kombineret med industri overfor SARD 
Dette afsnit vil gennemgå de fundne resultater ved sammenligning af SARD kombineret med 

industrien overfor SARD metoden til udvælgelse af de mest sammenlignelige selskaber. Nedenstående 

Figur 5.11 er lavet således, at det er ændringen fra SARD til SARD kombineret med industrien, så en 

negativ værdi betyder at SARD kombineret med industrien har en X-procent lavere estimeringsfejl end 

SARD metoden alene. Dette afsnit er med til, sammen med Afsnit 5.6, at besvare den opstillede 

problemstilling 2, og skal således afklare hvorvidt SARD metoden kombineret med industrien 

forbedrer resultaterne sammenlignet med SARD metoden udenfor industrien. 
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Figur 5.11 – SARD inklusiv industri overfor SARD 

 

Noter: Tallene i figuren er opgjort som den procentvise ændring af den absolutte fejlprocent. Ændringen af udregnet som 

ændringen fra SARD til SARD i industrien, således at et negativt tal betyder at den absolutte fejlprocent er lavere ved brug af 

SARD i industrien fremfor SARD. 

Figur 5.12 – Statistiske test af SARD inklusiv industri overfor SARD 
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Noter: Nøgletal i kolonner repræsenterer SARD i industri, og nøgletal i rækker repræsenterer SARD. “*” angiver signifikans 

på 5% niveau og “**” på 1% niveau. 

Resultaterne af Figur 5.11 viser at fire ud af 60 værdier er positive, og at SARD kombineret med 

industrien derfor har en lavere estimeringsfejl end SARD ud fra 56 parametre i figuren. Der er tale om 

to værdier i EV/Sales, gennemsnit i SARD niveau fem og interkvartil i niveau ét, der finder at SARD i 

industrien leder til en ringere estimering. Ligeledes er der to værdier ved brug af P/B interkvartilen i 

SARD niveau ét og niveau fem, der finder SARD værende bedre end SARD kombineret med industrien. 

Værdierne i interkvartilerne er af mindre størrelse, med to værdier omkring 1% og en værdi på ca. 

5,9%, og kun værdien af EV/Sales gennemsnit i SARD niveau fem på 19,2%, er en betydelig forværring. 

Det ses endvidere af Figur 5.11, at de tidligere niveauer af SARD metoden kombineret med industrien 

oplever en større forbedring end SARD niveau fem i industrien, som kan tyde på at den marginale 

effekt ved tilføjelsen af variable falder med antallet. 

T-testen af gennemsnittet i Figur 5.12 finder ud fra EV/EBIT, at SARD i industrien er signifikant bedre 

end SARD i niveauerne to til fem. SARD niveau ét i industrien findes at være signifikant bedre end 

SARD niveau ét, men derefter er værdierne ikke signifikante. Eftersom SARD kombineret med 

industrien i niveau to allerede er signifikant bedre end alle niveauerne i SARD metoden, tyder dette 

på en signifikant forbedring af metoden ved inddragelse af industrien som variabel. I den statistiske 

test af gennemsnittet ved brug af EV/Sales findes SARD niveau fem til at være bedre end samtlige 

niveauer af SARD i industrien med signifikante værdier i niveauerne ét til fire, hvilket dog ikke er 

gældende for SARD niveau fem, hvor værdien er insigninfikant mellem de to. 

Ved P/B kan det af Figur 5.12 aflæses at t-testen udelukkende finder, at alle niveauer af SARD 

kombineret med industrien er signifikant bedre end SARD niveau ét på et 1% signifikansniveau. Hertil 

viser testen samtidig, at SARD kombineret med industrien er bedre end de resterende niveauer af 

SARD, men ikke på et signifikant niveau. For P/E multiplen er samtlige niveauer signifikant bedre ved 

brugen af SARD kombineret med industri, hvor langt de fleste af værdierne har et 1% 

signifikansniveau. 

Wilcoxon testen af medianen ud fra EV/EBIT multiplen finder, at niveau ét af SARD i industrien er 

signifikant bedre på et 1% signifikansniveau sammenholdt med SARD niveau ét. Dog er SARD 

kombineret med industriens niveau ét ikke signifikant forskellige for de øvrige niveauer af SARD, jf. 

Figur 5.12. Hertil kan det ses, at SARD niveau to ikke er signifikant dårligere end SARD i industriens 

niveau fire og fem. Udover disse observationer for EV/EBIT multiplen, er SARD kombineret med 

industrien signifikant bedre end SARD ved de øvrige værdier, og medfører derfor at SARD i industriens 

niveau to til fem er signifikant bedre end SARD niveau fem. Testen af medianen ved brug af EV/Sales 

minder meget om de fundne resultater i t-testen, da SARD niveau fem ikke er signifikant dårligere end 

niveauerne i SARD kombineret med industrien. Tværtimod er SARDs niveau fem signifikant bedre end 

SARD i industriens niveau ét, to og fire. Derudover ses det, at SARD i industrien er signifikant bedre 

end SARDs niveau et til fire på et 1% signifikansniveau. 

En større andel af resultaterne opgjort ved brug af P/B multiplen finder medianværdierne til ikke at 

være signifikante, jf. Figur 5.12. Det findes at SARD niveau ét er signifikant dårligere end SARD i 

industrien, og at SARD niveau to er signifikant ringere end SARD i industriens niveau to og fem. 

Samtidig kan det ses at Wilcoxon testen finder, at SARD niveau fem giver en mindre estimeringsfejl 

sammenlignet med SARD i industriens niveau et til fem, men ikke på et signifikant niveau. De 

statistiske resultater for P/E multiplen ved brug af Wilcoxon testen minder meget om resultaterne af 
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t-testen, da det findes at samtlige niveauer af SARD kombineret med industrien er signifikant bedre 

end samtlige niveauer af SARD, hvorfor SARD i industrien, uanset niveau, vil give en mindre 

estimeringsfejl end SARD metoden alene. 

Tilføjelsen af industrien til SARD metoden giver generelt en signifikant lavere estimeringsfejl. Dette 

understøttes af, at de udførte statistiske test ikke på noget tidspunkt finder niveau fem af SARD 

kombineret med industrien til at være signifikant dårligere end nogen niveauer af SARD metoden 

alene. Effekten på estimeringsfejlene ved inklusionen af industrien kombineret med SARD metoden 

er derved positiv, og forbedrer derfor generelt værdiansættelsespræcisionen ved brug af multiplerne 

anvendt i denne afhandling. Denne sammenfatning bidrager derved til at besvare problemstilling 2, 

idet det er afklaret hvilken effekt det har på estimeringsfejlene at udvælge sammenlignelige selskaber 

i Europa ud fra SARD metoden kombineret med industri fremfor SARD alene. 

5.8 Robusthedstjek af SARD overfor industri 
Det blev i Afsnit 5.4 og 5.5 udledt, at SARD metoden ikke entydigt fører til lavere absolutte 

estimeringsfejl end industrien, men at det afhænger af antallet af nøgletal brugt i SARD metoden, samt 

hvilken multipel der undersøges. Det blev ved brug af rangeringer vist, at estimeringsfejlene ved brug 

af SARD metoden generelt bliver lavere, når der medtages flere variable. Dette kunne dog i mange 

tilfælde ikke bekræftes statistisk, da forskellene i fejlprocenterne mellem SARD med forskellige antal 

variable i flere tilfælde ikke var statistiske signifikante forskellige for 0. På trods af dette vil det 

nedenfor blive undersøgt, hvorvidt den udledte tendens til lavere estimeringsfejl, når der anvendes 

flere variable i SARD, og hvorvidt rangeringerne mellem SARD og industrien er konsistente på tværs af 

forskellige antal peers og konsistente gennem de sidste 20 år. Disse robusthedstjek baseres på 

medianværdier og suppleres ikke med statistiske tests for signifikans som i Figur 5.7, men har til formål 

at indikere hvorvidt rangeringerne i Figur 5.6 varierer på tværs af antal peers og gennem tid. 

Robusthedstjekkene er dermed relevante for at besvare problemstilling 1, der undersøger om SARD 

metoden fører til lavere estimeringsfejl end ved at udvælge peers ud fra samme industri. Disse 

robusthedstjek styrker dermed afhandlingens validitet. 

5.8.1 Robusthedstjek af antal peers 

Denne afhandlings analyse har hidtil anvendt seks peers til udarbejdelsen af diverse empiriske 

resultater, hvilket i høj grad har været motiveret af at skabe en sammenlignelighed til analysen 

foretaget af Knudsen et al. (2017). Hertil har valget af seks peers været understøttet af, at Cheng & 

McNarmara (2000) fandt at det giver mest præcise resultater at bruge industrikoder afgrænset til 

minimum at indeholde seks peers, hvorved der ikke har været argumentation for at mindske antallet 

af peers sammenlignet med Knudsen et al. (2017). Dog er ovenstående ikke ensbetydende med, at 

SARD metodens og industriens fejlestimeringer er lavest ved brug af seks peers, hvorfor Figur 5.13 

nedenfor er udarbejdet for at vurdere de to metoders følsomhed overfor antallet af anvendte peers: 
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Figur 5.13 – Median af absolutte fejlprocent ved forskellige antal peers 

 

Figur 5.13 angiver medianen af de absolutte fejlprocenter for industrien og SARD metodens fem 

niveauer ved forskellige antal peers. Medianen benyttes her fremfor gennemsnittet for at dette 

papers outlierbehandling via winsorization har mindst mulig betydning for de angivne estimater, 

eftersom medianværdierne ikke påvirkes i ligeså høj grad som gennemsnitsværdierne af den anvendte 

winsorization jf. Figur 5.2. Det er den samme argumentation, der ligger til grund for at 

robusthedstjekket over tid også baseres på medianværdier. Endvidere skal det bemærkes, at de 

absolutte fejlprocenter for industrien ikke er udledt for mere end 6 peers, da det vil kræve at næsten 

samtlige af datasættets selskaber vil skulle indgå i industrier baseret på GICS2 koder fremfor GICS6 

koder, hvis der skulle laves robusthed for industrien med 22 peers. Dette vil betyde at 

sammenligneligheden mellem selskaberne, der vil blive klassificeret i samme industri, vil falde 

markant, idet selskaber vil blive sammenlignet med andre selskaber, der driver væsentlige anderledes 

typer selskaber. For eksempel vil det medføre at et transportselskab som DSV Panalpina A/S vil blive 

klassificeret som værende i samme branche som Vestas Wind Systems A/S, der driver erhverv inden 

for energisektoren. Dette er dermed fravalgt, da det vil skabe tvivl om sammenligneligheden mellem 

industrien med få peers og industrien med mange peers, samt det potentielt vil kunne føre til forkerte 

konklusioner af rangeringerne imellem industrien og SARD metoden. 

Der ses af Figur 5.13 en klar tendens til, at graferne af de absolutte fejlprocenter flader ud ved omkring 

fem til seks peers, hvorefter det ikke ser ud til at mindske fejlestimeringerne yderligere at tilføje flere 

peers. Dette understøtter dermed afhandlingens valg af at bruge seks peers. Det skal dog bemærkes 

for P/E multiplen, at de absolutte fejlprocenter for industrien ikke lader til at være fladet ud ved seks 

peers, men eftersom industrien allerede efter fire peers fører til de laveste fejlestimeringer for P/E 

multiplen, bør det ikke have betydning for de generelle konklusioner af figuren, at der ikke er 

medtaget flere end seks peers for industrien.  
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Yderligere kan det udledes af figuren, at SARD metoden kun med ROE som variabel generelt fører til 

de højeste absolutte fejlprocent uafhængigt af antallet af peers og hvilken multiple der undersøges. 

Dette illustreres ved at kun ét sted på figuren angiver SARD metoden med ROE ikke den højeste 

absolutte fejlprocent, nemlig for P/B multiplen med ét sammenligneligt selskab, hvor industrien 

angiver en højere fejlestimering. Figur 5.13 stemmer altså overens med Figur 5.6, hvor SARD metoden 

med ROE generelt var signifikant mindre præcis end de øvrige SARD niveauer og industrien. For de 

øvrige SARD niveauer og industrien er det dog en smule blandet for EV/EBIT multiplen hvad der giver 

de laveste fejlestimeringer. Ved otte og flere peers er SARD metodens niveau to dog den mest præcise 

metode efterfulgt af SARD niveau fire og fem, hvortil det skal bemærkes, at der ikke ses en betydelig 

forskel i præcisionsgraden imellem SARD niveau to til fem. Dertil ser det ikke ud til at rangeringerne 

mellem SARD og industrien er konsistent på tværs af forskellige antal peers for EV/EBIT multiplen, idet 

industrien varierer mellem at give de mest præcise estimeringer og rangere som femte bedst.  

Modsat EV/EBIT multiplen, angiver EV/Sales multiplen i Figur 5.13 tydeligt gennem to ekstremer, at 

flere variable i SARD metoden giver lavere estimeringsfejl, idet SARD med ROE er markant ringere end 

de øvrige SARD estimater, og SARD med fem variable er klart mest præcis. Dette er gældende for 

EV/Sales multiplen uafhængigt af antallet af peers. For SARD metoden med to til fire variable er der 

dog ikke nogen betydelig forskel i fejlestimeringerne, da disse SARD estimater har de omtrent samme 

estimeringsfejl på tværs af antallet af peers. Det er hertil også tydeligt for EV/Sales multiplen, at 

rangeringerne mellem SARD og industrien er konsistent på tværs af forskellige antal peers, da 

industrien rangerer som den anden mest præcise metode til at udvælge peers uafhængigt af antallet 

af peers. 

 Det ses for P/B multiplen, at SARD metoden med to til fem variable konsistent giver lavere 

fejlestimeringer end industrien i Figur 5.13. Endvidere illustrerer figuren at SARD med fem variable 

også for P/B multiplen giver de laveste estimeringsfejl på tværs af antal peers på nær for enkelte 

steder. Ligesom for EV/Sales multiplen fluktuerer fejlestimeringerne i P/B multiplen for SARD med to 

til fire variable sig om hinanden på tværs af antallet af peers. Det kan derfor heller ikke for denne 

multipel entydigt udledes, at flere variable i SARD metoden leder til bedre rangeringer på tværs af 

antallet af peers. 

I forhold til P/E multiplen gør det samme sig gældende som for de øvrige multipler, at SARD med to til 

fire variable løbende skifter rangering på tværs af antallet af peers, hvorved rangeringen imellem SARD 

med disse niveauer ikke er robust overfor antallet af peers. Dertil kan det, ligesom for EV/Sales og P/B, 

for P/E multiplen udledes, at SARD niveau fem konsistent giver lavere fejlestimeringer end SARD 

metoden med færre variable. I forhold til rangeringen mellem SARD og industrien ses ingen robusthed, 

da SARD niveau fem er mere præcis end industrien ved brug af to og tre peers, men industrien giver 

en del lavere fejlestimeringer end alle SARD metodens niveauer for P/E multiplen ved brug af mere 

end tre peers. 

På baggrund af ovenstående kan det altså i forhold til problemstilling 1 vurderes, at ikke alle 

rangeringerne mellem industrien og SARD metoden af medianværdierne fra Figur 5.6 er robuste 

overfor det anvendte antal af sammenlignelige selskaber i Europa for de undersøgte multipler. For P/B 

multiplen er SARD metoden med to til fem variable dog konsistent mere præcis end industrien på 

tværs af antallet af peers, og for EV/sales multiplen har SARD metoden med fem variable en bedre 

rangering end industrien, som ligeledes er robust over antal peers. Det bør bemærkes fra Figur 5.7, at 

det kun er medianen af fejlestimeringerne for SARD med fem variable, der er signifikant lavere end 



   
 

   
 

Side 61 

for industrien for disse to multipler. Endvidere kan det af ovenstående vurderes, at SARD metoden 

konsistent giver en lavere median af de absolutte fejlprocenter ved at inkludere flere variable end blot 

ROE på tværs af de fire multipler og antallet af peers. Hertil kan det for EV/Sales og P/E multiplerne 

vurderes, at SARD metoden med fem variables bedste rangering imellem SARD niveauerne er robust 

overfor antallet af peers. Når der dog udelukkende ses på SARD med to til fire variable kan det ikke 

for nogen multipel vurderes, at flere variable entydigt fører til lavere estimeringsfejl på tværs af 

antallet af peers. 

5.8.2 Robusthedstjek over tid 

Udover at undersøge om resultaterne fra Figur 5.6 er afhængige af antallet af anvendte peers, er det 

ligeledes relevant at undersøge hvorvidt resultaterne fra figuren er robuste over tid. Dette er relevant 

for at sikre, at analysen ikke drager konklusioner om rangeringerne imellem SARD metoden og 

industrien, der kun er gældende i 2019. Figur 5.14 er derfor udarbejdet ved brug af samme metodologi 

som brugt til Figur 5.13, hvorved medianværdierne er fundet for de absolutte fejlprocenter for SARD 

og industrien for perioden 2000–2019, hvilket illustreres som en tidsserie. 

Figur 5.14 – Median af absolutte fejlprocent i perioden 2000–2019 

 

Det illustreres af Figur 5.14, at medianværdierne af de absolutte fejlprocenter generelt bevæger sig 

indenfor et vist interval for både SARD metodens forskellige niveauer og industrien. Dog ses der to år, 

hvor fejlestimeringerne stiger markant for både SARD og industrien, hvilket sker i 2003 og i 2007. De 

høje fejlestimeringer for 2003 skyldes formentlig, at økonomien i eurozonen på nogle fronter 

begyndte at vende da 2003 så et skift i de europæiske aktiemarkeder fra at være aftagende siden år 

2000 til at være voksende (European Commission, 2009). Hertil nåede BNP-væksten sit lavpunkt i 2003 

efter en aftagende tendens fra år 2000 (The World Bank, u.å.). Dette kan formentlig have drevet den 

markant højere forskel i 2003 mellem de højeste og laveste observerede regnskabstal, da nogle 
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selskaber her begyndte at opleve en fremgang imens andre selskaber nåede bunden af den aftagende 

periode. Dertil har det formentlig for flere selskaber betydet ringe regnskabstal for 2003, men 

voksende aktiekurser på grund af udsigterne til en voksende økonomi. Ovenstående kan dermed have 

drevet de højere medianværdier af de absolutte fejlprocenter i 2003. For 2007 er de høje 

fejlestimeringer formentlig drevet af den globale finanskrise, der startede i 2007 (European 

Commission, 2009). Dette ses i det indsamlede datasæt ved, at 2007 har en højere forskel mellem de 

højeste og laveste observerede regnskabstal, samt enterprise values, end for de omkringliggende år. 

Disse højere forskelle kan skyldes at nogle selskaber i starten af finanskrisen stadig var påvirket af den 

voksende økonomi fra efter 2003 (The World Bank, u.å.), imens andre selskaber allerede var påvirket 

af finanskrisen. Endvidere kan nogle selskaber have haft tilfredsstillende regnskabstal for 2007 men 

faldende aktiekurser på grund af udsigterne til den økonomiske krise, hvilket kan have medført nogle 

forvrængede multipler og dermed drive medianværdierne for de absolutte fejlprocenter op. Figur 5.14 

indikerer altså at både SARD metoden og industrien kan have sine udfordringer, når den generelle 

økonomi skifter tendens fra enten at være nedadgående til at være opadgående eller omvendt. Når 

dette sker ses der dog ikke stor forskel på fejlestimeringerne produceret af SARD metoden eller 

industrien. 

Ses der bort for de høje medianværdier af de absolutte fejlprocenter i Figur 5.14, er niveauet for 

fejlestimeringerne generelt stagneret eller angiver en anelse aftagende tendens fra 2008 til omkring 

2014. I denne periode ses det flade niveau specielt for EV/Sales multiplen, og den svage aftagende 

tendens ses især for P/E multiplen. Fælles for multiplerne ses det hertil at fejlestimeringerne indikerer 

en voksende tendens efter 2017 og frem, hvor denne tendens allerede lader til at indtræffe efter 2016 

for EV/EBIT og EV/Sales. Dette angiver at de fundne fejlestimater for 2019 i denne afhandling faktisk 

ligger til den lidt høje ende, hvis der ses bort fra 2003 og 2007. 

 Figuren angiver endvidere, at SARD niveau fem konsistent giver lavere fejlestimeringer end industrien 

over alle 20 år for EV/Sales multiplen. Endvidere er SARD niveau fem ligeledes mere præcis end 

industrien gennem de sidste 20 år for P/B multiplen på nær for 2003, som er et ekstraordinært år i 

figuren, hvori fejlestimering for industrien dog blot er 0,2 procentpoint lavere end SARD niveau fem. 

SARD med alle fem variables bedre rangering end industrien i Figur 5.6 er altså både robust overfor 

antallet af peers og robust over de sidste 20 år for EV/Sales multiplen, samt for P/B hvis der ses bort 

fra året 2003. For de to øvrige multipler, EV/EBIT og P/E, generer SARD med alle fem variable mere 

upræcise fejlestimeringer end industrien i fem ud af de undersøgte 20 år for begge multipler. Det kan 

for disse multipler dermed vurderes, at SARD niveau fem ikke konsistent giver lavere absolutte 

fejlprocent end industrien over de seneste 20 år eller omvendt. 

Ses der i stedet for SARD med fem variable på de øvrige SARD niveauer, illustrerer Figur 5.14 at SARD 

med to til fire variable konsistent over tid givere lavere fejlestimeringer end industrien for P/B 

multiplen på nær for SARD med to variable i år 2000. Det kan altså af figuren udledes, at SARD med 

tre til fire variable har en bedre rangering end industrien for P/B multiplen, som er robust over tid, 

hvilket også har været gældende for SARD med to variable siden 2001. For EV/Sales multiplen kan en 

modsat vurdering dog udledes, idet industrien for denne multipel konsistent over tid giver lavere 

medianværdier af de absolutte fejlprocenter end SARD niveau to til fire på nær for 2003. For 2003 ses 

det, at medianen for SARD niveau to og tre er lavere end medianen for industrien. Forskellene er dog 

her af uvæsentlige størrelser, og de indtræder for figuren i det ekstraordinære år 2003, hvorfor det 

altså kan konkluderes, at industrien robust over tid generelt er mere præcis end SARD med to til fire 
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variable for EV/Sales multiplen. Dette stemmer overens med Figur 5.6, der angiver at medianen for 

industrien i EV/Sales multiplen er signifikant lavere end medianerne for SARD niveau to til fire. De 

ovenfor udledte robustheder overfor tid af rangeringerne mellem SARD metodens niveauer og 

industrien ses ikke for EV/EBIT og P/E multiplerne. For disse multipler varierer industriens rangering 

op mod SARD med to til fire variable over tiden. Industriens rangering som den mest præcise median 

for P/E multiplen i Figur 5.6 er altså ikke robust over tid. 

Fokuseres der på SARD med ROE som den eneste variabel i Figur 5.14, giver SARD med én variabel 

næsten konsistent de højeste fejlestimeringer for EV/EBIT og EV/Sales multiplerne. For EV/EBIT 

multiplen er det kun i 2003 og 2007, at SARD med ROE ikke er den mest upræcise fremgangsmåde, 

hvor det for EV/Sales multiplen kun er i 2009. I ingen af disse tilfælde er det industrien, der har højere 

fejlestimeringer end SARD med kun én variabel, hvorved industrien robust over tid giver mere præcise 

resultater end SARD niveau ét for EV/EBIT og EV/Sales. Dertil kan det udledes, at SARD med én variable 

er den mest upræcise af SARD metodens niveauer for EV/EBIT multiplen, når der ses bort fra de 

ekstraordinære år 2003 og 2007. For P/B og P/E multiplerne er SARD med ROE dog ikke konsistent 

den værste udvælgelsesmetode over alle 20 år. 

Sammenfattet er ovenstående med til at besvare problemstilling 1, der undersøger hvorvidt 

udvælgelsen af sammenlignelige selskaber i Europa ud fra SARD metoden fører til lavere 

estimeringsfejl end ved at udvælge peers ud fra industrien. Det kan vurderes at medianerne af 

fejlestimeringerne for SARD og industrien generelt er lige følsomme overfor tiden, da de følger de 

samme mønstre over de 20 år, hvor ekstremerne i 2003 og 2007 ses for begge metoder. Dertil kan det 

sluttes, at SARD med alle fem variable fører til lavere estimeringsfejl end industrien for EV/Sales 

multiplen for alle årene, hvilket også gør sig gældende for P/B multiplen, hvis der ses bort fra 

ekstremet i 2003. For P/B multiplen kan det yderligere sluttes, at SARD med to til fire variable også 

konsistent fører til lavere estimeringsfejl end industrien, på nær for SARD med to variable i 2000. For 

EV/Sales multiplen kan det hertil konkluderes, at industrien fører til lavere fejlestimeringer end SARD 

med én til fire variable bortset fra 2003. Slutteligt kan det for EV/EBIT og P/E multiplerne vurderes, at 

SARD med to til fem variable ikke entydigt fører til lavere fejlestimeringer end industrien over tid, og 

at industrien robust fører til mere præcise estimater end SARD med én variabel for EV/EBIT multiplen 

men ikke for P/E. 

6. Diskussion af analysen af SARD med egenkapitalfokuserede nøgletal 
Dette afsnit vil indeholde en diskussion af de fundne resultater i Afsnit 5. Disse resultater vil derfor 

blive fortolket og først blive sammenlignet med tidligere papers, der har anvendt SARD. Eftersom den 

eneste udgivelse af SARD er af Knudsen et al. (2017), vil deres resultater blive sammenlignet med de 

fundne resultater i denne afhandling. Hernæst vil der være et afsnit, der viser denne afhandlings 

bidrag til den generelle litteratur på området om industri overfor fundamentals til udvælgelse af 

sammenlignelige selskaber. Derefter vil der være et fortolkningsafsnit som argumenterer hvad der 

ligger til grund for resultaterne i analyseafsnittet, og afslutningsvis vil der være en præsentation af 

afhandlingens begrænsninger. 

Det bemærkes at der i diskussionen af afhandlingens første analyse ikke er et afsnit om forslag til 

videre forskning. Dette er bevidst gjort, idet disse er medtaget i diskussionen af den anden udførte 

analyse, idet de derved alle samles ét sted, og fordi alle forslagene kan ses som en naturlig 

viderebygning af afhandlingens anden del. 
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6.1 Afhandlingens bidrag til litteraturen 
Resultaterne fra analysen vil her blive sammenlignet med især tidligere anvendelser af SARD (Knudsen 

et al. 2017). Der vil følge en diskussion af de fundne resultater og deres relation til den nuværende 

litteratur på området. Eftersom SARD metoden først blev anvendt af Knudsen et al. (2017), og der 

derefter ikke er udgivet andre papers, der bruger denne metode, vil de fundne resultater især stå i 

relation til dem fundet af Knudsen et al. (2017). 

6.1.1 Afhandlingens bidrag til litteraturen om SARD 

6.1.1.1 SARD overfor industrien 

Ved at se på resultaterne af Knudsen et al. (2017) i SARD overfor industri, får de at SARD niveau fem 

konsekvent giver en lavere estimeringsfejl end industri, og at SARD niveau fem er bedre end de øvrige 

niveauer af SARD, med undtagelse af interkvartilen i SARD niveau fire med brug af P/B og P/E. Hertil 

ses det, at SARD niveau fem på baggrund af EV/EBIT, P/B og P/E er signifikant bedre ved brug af 

gennemsnit og median end industri og SARD niveauerne ét til tre. Anvendelsen af EV/Sales multiplen 

leder til at SARD niveau fem er signifikant bedre end industrien og samtlige niveauer af SARD. Samme 

pæne resultater af estimeringsfejl og signifikansniveauer findes ikke i denne afhandling, hvor 

anvendelsen af SARD på de største selskaber i Europa finder sted. Det findes, at SARD niveau ét 

generelt er den dårligste metode til at finde sammenligne peers, hvilket ikke er konsistent med 

resultaterne fundet af Knudsen et al. (2017), eftersom de finder at ved brug af P/B og P/E multiplen, 

har industrien en højere estimeringsfejl end SARD niveau ét. Dette resultat er for Knudsen et al. (2017) 

signifikant ved brugen af P/B multiplen, både for gennemsnit og median, dog er hverken gennemsnits- 

eller medianværdierne signifikante overfor industri ved anvendelsen af P/E multiplen. 

Det kan ses af analysens resultater, at SARD niveau fem opnår den laveste estimeringsfejl ved brug af 

EV/Sales og P/B multiplen, hvilket er konsistent med de præsenterede resultater af Knudsen et al. 

(2017). Det er ligeledes gældende at det lig Knudsen et al. (2017) findes, at resultaterne ved brug af 

SARD niveau fem for EV/Sales multiplen er signifikant bedre en industrien og de øvrige niveauer af 

SARD.  Det findes yderligere i denne afhandling, at dette resultat af EV/Sales er robust over antal peers 

og over tid, hvilket er konsistent med resultaterne af Knudsen et al. (2017). Samme overensstemmelse 

af signifikansniveau fås dog ikke for P/B multiplen. Medianværdien er signifikant bedre end industrien 

og SARD niveauerne, på nær SARD niveau to, og gennemsnittet er udelukkende signifikant i forhold til 

niveau ét og industrien. I robusthedstjekket findes det, at medianen for SARD niveau to til fem, ved 

brug af P/B multiplen, er robust bedre end industrien på tværs af antal peers og over tid, hvilket delvist 

er i overensstemmelse med Knudsen et al. (2017), eftersom de finder at SARD niveau fem ved brug af 

P/B multiplen er robust bedre end industri, og SARD niveau ét til tre, over antal peers og over tid. 

Det kan af analysen i Afsnit 5.4 desuden også ses, at industri giver de laveste estimeringsfejl for P/E 

multiplen, hvilket langt fra er konsistent med Knudsen et al. (2017), der finder at industrien giver den 

højeste estimeringsfejl. Denne afhandling finder dog at gennemsnittet udelukkende er signifikant 

bedre end SARD niveau ét, og at medianen kun er signifikant bedre end SARD niveau ét og fire. Hertil 

findes det at medianen af industrien ikke er robust bedre over tid i forhold til nogle af niveauerne af 

SARD, og at denne heller ikke er robust over for antal peers. Med hensyn til EV/EBIT er det eneste 

signifikante, at medianen og gennemsnittet for SARD niveau ét er signifikant dårligere end industrien 

og alle niveauer af SARD, hvilket ikke er konsistent med Knudsen et al. (2017), som finder at industri 

er signifikant dårligere end SARD niveau ét. Resultaterne at dette paper viser ydermere, at industrien 
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er robust bedre end SARD niveau ét over antal peers men ikke over tid for P/E multiplen, hvilket  

Knudsel et al. (2017) ligeledes finder. 

6.1.1.2 SARD kombineret med industri overfor industrien 

Det kan af Afsnit 5.6 ses, at ved implementering af industrien i SARD metoden er industrien alene nu 

rangeret som nummer seks ved brug alle multipler udregnet ved brug af median og gennemsnit. Dette 

er konsistent med resultatet af Knudsen et al. (2017), hvis resultater viser at industrien nu altid er den 

værste metode til udvælgelsen af sammenlignelige selskaber. Hertil er det også gældende at det i 

denne afhandling findes, at industrien er signifikant ringere end alle niveauer af SARD kombineret med 

industrien ud fra både median- og gennemsnitsværdier, med undtagelse af EV/EBIT, hvor industrien 

ikke er signifikant værre end SARD niveau ét kombineret med industrien. Dette resultat er tæt op af 

det fundet af Knudsen et al. (2017), eftersom de finder at industrien altid er signifikant værre end 

niveauerne af SARD i industrien. Alt i alt kan det siges at ethvert niveau af SARD kombineret med 

industri bør være at foretrække fremfor industrien alene for både det amerikanske marked og de 

største selskaber i Europa. 

Det findes, at SARD niveau fem kombineret med industrien er rangeret som nummer ét, både ved 

brug af median og gennemsnit, ud fra EV/Sales multiplen, hvilket er signifikant bedre end industrien 

og SARD niveau ét i industrien. Når der ses på P/B er SARD niveau fem bedst opgjort ved brug af 

median, og denne værdi er signifikant bedre end industrien. For EV/EBIT er SARD niveau to i industrien 

den metode der giver laveste estimeringsfejl, hvilket er signifikant bedre end industrien alene og SARD 

niveau ét i industrien. Ved brug af P/B multiplen er SARD niveau fems gennemsnit ikke signifikant 

forskellig fra nul, og ved brug af P/E er SARD niveau fems gennemsnit og median ikke signifikant bedre 

end SARD niveau fire. Det er ligeledes gældende at SARD niveau to inklusiv industri er den bedste 

metode ved anvendelsen af P/E multiplen, hvor resultaterne heraf er signifikant bedre end industrien. 

Afslutningsvis er det for P/B opgjort, ved brug af gennemsnit, at SARD niveau to kombineret med 

industri har den laveste estimeringsfejl, og at denne værdi er signifikant bedre end industrien alene. 

Disse ovenfor nævnte resultater er ikke i overensstemmelse med dem fundet af Knudsen et al. (2017), 

som finder at SARD niveau fem, inklusiv industrien, har den laveste estimeringsfejl, og det eneste 

tilfælde hvor dette ikke er tilfældet er ved brug af medianen ud fra P/B multiplen, hvor SARD niveau 

fem i industrien opnår en rank to. Ydermere kan det ses af resultaterne af Knudsen et al. (2017), at 

det for EV/EBIT og EV/Sales multiplerne er gældende at SARD niveau fem i industriens median og 

gennemsnit er signifikant bedre end industrien, samt de øvrige niveauer af SARD i industrien. For P/B 

er SARD niveau fem i industrien signifikant bedst, på nær gennemsnittet overfor SARD niveau ét, og 

for P/E er SARD niveau fem i industrien signifikant bedst, med undtagelse af SARD niveau fire i 

industrien. Det er således gældende at de fundne resultater i denne afhandling ikke helt nøjagtigt 

matcher resultaterne fundet af Knudsen et al. (2017), både i forhold til at det her ikke findes at SARD 

niveau fem i industrien altid har lavest estimeringsfejl, og at denne ikke altid er signifikant bedre en 

mange af de andre niveauer af SARD i industrien. 

6.1.1.3 SARD kombineret med industri overfor SARD 

Der er i denne afhandling valgt at inkludere Afsnit 5.7, der finder hvorvidt SARD i industrien altid bør 

være at foretrække i forhold til SARD, og hvorledes metoden bliver statistisk bedre ved inklusionen af 

industrien som parameter. Det bemærkes at denne test ikke er udført af Knudsen et al. (2017), hvorfor 

resultaterne af testen ikke kan sammenholdes med deres resultater, dog er afsnittet vigtigt idet det 

bidrager med vigtig information. Afsnittet tilføjer endnu et værdiskabende trin, som også fremtidige 
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undersøgelser af SARD kan tilføje, og den fremtidige litteratur på området kan derved besvare 

spørgsmålet om, hvorvidt andre tænkelige SARD metoder bør være at foretrækker fremfor en anden. 

Det fremgår af Figur 5.11, at SARD i industrien generelt giver lavere estimeringsfejl, idet der kun 

forekommer enkelte steder hvor SARD i industrien ikke vil være at foretrække. Det kan ydermere ses, 

at gennemsnitsværdierne generelt er signifikant bedre for SARD i industrien, hvilket kan ses af for 

eksempel P/E multiplen, hvor samtlige værdier er signifikant bedre for SARD i industrien. Derudover 

kan det bemærkes, at EV/Sales multiplen beregnet med gennemsnit viser, at SARD niveau fem er 

signifikant bedre end SARD niveauerne ét til fire i industrien. Ydermere er det gældende for P/B, at 

gennemsnittet for SARD i industrien kun signifikant forbedres for SARD niveau ét i forhold til SARD 

alene. 

For medianværdierne kan der drages sammen konklusion, netop at SARD i industrien generelt giver 

signifikant lavere estimeringsfejl. De tilfælde hvor SARD niveau fem ikke signifikant forbedres ved at 

inkludere industrien er i EV/Sales og P/B multiplerne, og i disse tilfælde kan det heller ej bekræftes, at 

de er signifikant dårligere. P/E multiplen beregnet med medianen er stort set identisk med den målt 

på gennemsnit ud fra signifikansniveauer, eftersom SARD i industrien på alle niveauer er bedre end 

alle SARD niveauer. Således vil SARD i industrien ud fra én variable være bedre end SARD niveau fem 

ved brug af P/E multiplen. Resultaterne for medianen i P/B multiplen er også tæt på identisk med dem 

for gennemsnittet, og de viser at SARD niveau ét i industrien er signifikant bedre end SARD niveau ét. 

Igen er det for EV/Sales meget det samme resultat for medianen, da SARD i industrien er signifikant 

bedre en SARD i niveauerne ét til fire. Dog er SARD niveau fem signifikant bedre end SARD i industriens 

niveau ét, to og fire. 

6.1.2 Afhandlingens bidrag til den øvrige litteratur 
Denne afhandling finder, som nævnt ovenfor, at SARD metoden der bruger en kombination af 

industrien og fundamentals bør være at foretrække fremfor industrien alene. Dette resultat er i 

uoverensstemmelse med konklusionerne draget af Alford (1992) og Cheng & McNamara (2000), der 

finder at industrien er bedst. Både Alford (1992) og Cheng & McNamara (2000) definerer industrien 

efter SIC fremfor GICS, men eftersom Bhojraj et al. (2003) påviser at GICS leder til lavere fejl end SIC, 

burde brugen af SIC alt andet lige have ledt til at fundamentals gav bedre resultater. Alford (1992) 

bruger udelukkende P/E multiplen, og eftersom denne afhandling finder, at ved en kombination af 

industri og SARD vil industri aldrig være at foretrække, kan dette tyde på at de valgte fundamentals 

kan være skyld i resultaterne fundet af Alford (1992). Gældende er nemlig også, at Alford (1992) 

anvender ROE, TA, industri og kombinationer heraf, hvilket afviger fra denne del af analysen. Samme 

sammenligning kan gøres med Cheng & McNamara (2000), eftersom de også anvender TA, ROE, 

Industri og kombinationer heraf. Anderledes for Cheng & McNaramara (2000) er dog, at de bruger 

både P/B og P/E multiplerne, men lig P/E findes det også i denne afhandling at industrien i P/B 

multiplen aldrig er at foretrække fremfor SARD niveauerne i industrien. Således modstrider denne 

afhandlings resultater den ovenstående litteratur, eftersom industrien bør kombineres med nøgletal, 

idet dette giver mere præcise værdiansættelser. 

Eftersom dette papers resultater viser, at anvendelsen af fundamentals kombineret med industri bør 

være at foretrække fremfor industrien, indgår det nu i en lang række af andre papers, som finder at 

industrien ikke er den bedste metode til udvælgelsen af sammenlignelige selskaber. De pågældende 

papers der er tale om, og blevet præsenteret under litteratur review, er Bhojraj & Lee (2002), 

Dittmann & Weiner (2011), Lee et al. (2015) og Serra & Fávero (2018). SIC bliver anvendt som 

industriklassificering i tre af disse papers: Bhojraj & Lee (2002), Dittmann & Weiner (2011) og Serra & 
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Fávero (2018). Brugen af SIC kan være årsagen til, at de finder fundamentals alene som værende at 

foretrække fremfor industrien, eftersom SIC ikke er den bedste industriklassificeringsmetode (Bhojraj 

et al., 2003). Disse tre papers finder altså at nøgletal alene er at foretrække fremfor industrien, hvilket 

er i uoverensstemmelse med denne afhandlings resultater. Grunden bag deres resultater, kan udover 

anvendelsen af SIC, være fordi de anvender andre nøgletal en dem inkluderet i afhandlingens første 

analyse. Det kan ydermere siges at Bhojraj & Lee (2002) finder, at en kombination af nøgletal og 

industrien er den bedste metode til udvælgelsen af peers, hvilket præcis er i overensstemmelse med 

denne afhandlings resultater.  

Et specielt tilfælde er resultaterne fundet af Lee et al. (2015), der anvender GICS, idet de anvender et 

ukonventionel nøgletal, SBP, som baseres på internet søgninger. De finder at SBP alene er at 

foretrække over selskaber udvalgt på baggrund af GICS. Dette er igen i uoverensstemmelse med 

denne afhandlings resultater, men eftersom de anvender et anderledes type nøgletal, kan dette være 

en indikator for, at anvendelsen af utraditionelle selskabsspecifikke nøgletal kan lede til udvælgelsen 

af mere sammenlignelige selskaber, og derved mere præcis værdiansættelser. 

6.2 Fortolkninger af resultater 
Dette afsnit har til hensigt at fortolke de væsentligste fund fra afhandlingens første analyse. Afsnittet 

vil først diskutere hvorfor SARD metoden med både ROE og net debt/EBIT som variable generelt er 

signifikant mere præcis end SARD metoden med blot ROE som variabel. Dernæst vil afsnittet diskutere 

hvorfor SARD kombineret med industri generelt fører til lavere fejlestimeringer end SARD metoden 

alene. Til sidst vil afsnittet diskutere hvad det kan skyldes, at SARD metoden ikke er en konsistent 

mere præcis udvælgelsesmetode af peers end industrien. 

6.2.1 Hvorfor er SARD med to variable mere præcis end SARD med én variabel? 

Det blev i Afsnit 5.4 om SARD overfor industri fundet, at SARD metoden fører til signifikant lavere 

medianer og gennemsnit for de absolutte fejlprocent, når Net debt/EBIT tilføjes som variabel udover 

ROE. Kun for t-testene med Driscoll-Kraay robuste standardfejl for P/B og P/E multiplerne blev 

gennemsnittet af fejlestimeringerne ikke signifikant lavere ved at tilføje dette ekstra nøgletal. For disse 

multipler blev medianen dog stadig signifikant lavere ved at tilføje Net debt/EBIT. Denne signifikante 

forberedelse af præcisionsgraden kan forklares ved, at SARD metoden går fra kun at sammenligne 

selskaber på baggrund af deres indtjening (ROE) til også at sammenligne selskaber på baggrund af 

deres risiko, når nøgletallet Net debt/EBIT medtages. Forbedringen af præcisionsgraden stemmer 

altså overens med hvad der var forventet, da SARD metoden ved at tilføje det ekstra nøgletal opfylder 

flere af de tre krav for multipler om sammenlignelighed på indtjening, risiko og vækst, som Petersen 

et al. (2017) angiver. SARD metoden formår derved at skabe et mere nuanceret billede af hvilke 

selskaber, der faktisk er sammenlignelige, når Net debt/EBIT tilføjes udover ROE.  

Det skal til ovenstående tilføjes, at SARD ikke blev fundet til at være signifikant mere præcis, når vækst 

tilføjes som variabel. Dette kan enten skyldes at SARD metodens nuancerede billede af de 

sammenlignelige selskaber ikke bliver forbedret nok, når vækst tilføjes til profitabiliteten og risikoen 

som udvælgelsesvariable. En anden mulig forklaring er, at væksten i aktieanalytikernes forventede 

EPS-estimater ikke er en holdbar approksimation for de europæiske selskabers forventede vækst i 

pengestrømme, selvom det af Knudsen et al. (2017) blev fundet til at være en fin approksimation for 

vækst i SARD for USA. Dette styrker afhandlingens motivation for at vælge et andet nøgletal som 

approksimation for vækst i afsnittet om SARD baseret på operationelle nøgletal. 
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Det blev ovenfor argumenteret for, at præcisionsgraden for SARD signifikant forbedres ved at tilføje 

Net debt/EBIT, fordi der derved tilføjes et estimat for risikoen udover profitabiliteten. Den samme 

forbedring af præcisionsgraden ved at tilføje Net debt/EBIT blev dog imidlertid ikke fundet i Afsnit 5.6, 

hvor SARD kombineres med industri. Her er det kun EV/EBIT multiplen, der angiver en signifikant 

forbedring ved at tilføje Net debt/EBIT udover ROE til SARD. Dette skyldes formentlig, at selskaber i 

samme industri bliver påvirket af de samme underliggende forretningsrisici i industrien, samt at 

selskaber i samme industri i høj grad påvirkes af de samme eksterne risici jf. Teoriafsnit 2.2.1. Petersen 

et al. (2017) understøtter dette argument, da de mener at det er afgørende for en 

forretningsrisikoanalyse, at den fanger industriens underliggende risiko. Hertil finder Alford (1992), at 

industrien i sig selv lader til at være en god substitut for approksimationer for både risiko og vækst. 

Ved at kombinere SARD metoden med industri, bliver der altså indirekte også taget højde for risiko 

via industrien selvom ROE anvendes som det eneste nøgletal. Da der allerede indirekte tages højde 

for risikoen, så mindsker det dermed noget af effekten af at tilføje Net debt/EBIT som approksimation 

for risikoen, hvorved præcisionsgraden ikke forbedres i ligeså høj grad som for SARD uden 

kombination med industrien. Denne effekt fra industrien i kombination med SARD leder derved videre 

til nedenstående afsnit. 

6.2.2 Hvorfor fører SARD i kombination med industrien til lavere fejlestimeringer end SARD 

alene? 

Det blev i ovenstående afsnit argumenteret, at effekten af at tilføje en approksimation for risiko til 

SARD faldt, når SARD blev kombineret med industrien, fordi industrien i sig selv indirekte tager højde 

for risikoen. Dette kan hjælpe med at forklare, at det i Afsnit 5.7 blev fundet, at SARD kombineret med 

industrien fører til signifikant lavere fejlestimeringer end SARD alene. Det blev vist, at hvert niveau for 

SARD blev signifikant mere præcist, når SARD blev kombineret med industrien med undtagelse for P/B 

multiplen samt for SARDs niveau fem i EV/Sales. Det er derved utvivlsomt, at industrien har en positiv 

effekt på SARD metodens præcisionsgrad. Industrien fanger altså ikke kun nogle af effekterne for den 

underliggende risiko i industrien, men lader også til at fange nogle af effekterne for industriens 

indtjening og vækstmuligheder. Dette stemmer overens med Alford (1992), der som nævnt finder at 

industrien ikke kun er en god substitut for risiko men også for vækst. Hertil stemmer det stemmer 

overens med de anførte argumenter fra Porter (2008) i Teoriafsnit 2.2.1 om, at konkurrencen og de 

branchespecifikke strukturer i industrien påvirker selskabernes indtjening og vækstmuligheder. De 

industrispecifikke faktorer kan altså medføre en lighed mellem selskabernes nøgletal, der af DiMaggio 

& Powell (1983) beskrives som isomorfi, som ikke fanges ved brug af SARD metoden alene. 

Endvidere kan den forbedrede præcisionsgrad ved at inddrage industrien forklares ved, at banker i 

praksis stadig benytter industrikoder til at finde sammenlignelige selskaber, når de benytter multipler 

(Eaton et al., 2021). Dette kan have den effekt, at multiplerne for selskaber i samme industri bliver 

ensartede, hvis selskaberne til en vis grad værdiansættes på baggrund af multiplerne for de øvrige 

selskaber i den samme industri. Hvis dette dog var den eneste begrundelse for den forbedrede 

præcisionsgrad ved at inddrage industrien, så burde industrien som udvælgelsesmetoden føre til 

lavere estimeringsfejl end SARD metoden, hvilket ikke er tilfældet. Industrien bidrager altså til SARD 

metoden med at fange relevante effekter for indjteningen, risikoen og væksten, som SARD ikke selv 

fanger. Dertil bidrager industrien også med at finde selskaber, der i praksis til en vis grad bruges til at 

værdiansætte hinanden, hvilket skaber en form for sammenlignelighed mellem multiplerne. Dog 

indikerer den udførte analyse, at SARD metoden også selv fanger vigtige elementer i udvælgelsen af 

sammenlignelige selskaber, da industrien ikke er signifikant mere præcis end SARD med alle fem 
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variable for nogen multipel i Afsnit 5.4. Det skal hertil bemærkes, at SARD metodens niveauer ikke 

blev fundet til at være konsistent mere præcis end industrien, hvilket leder til frem til næste afsnit. 

6.2.3 Hvorfor fører SARD ikke til konsistent lavere fejlestimeringer end industrien? 

Det blev i Afsnit 5.4 fundet, at SARD med fem variable fører til signifikant lavere absolutte fejlprocenter 

end industrien for EV/Sales og P/B multiplerne, hvilket senere i analysen blev fundet til at være robust 

overfor både antallet af peers og over tid på nær for i 2003 for P/B. For de to øvrige multipler, EV/EBIT 

og P/E, blev der dog ikke fundet de samme signifikante lavere fejlstimeringer ved brug af SARD med 

fem multipler fremfor industrien som udvælgelsesmetode for sammenlignelige selskaber. Endvidere 

blev det ikke fundet, at SARD metoden med én til fire variable konsistent fører til lavere 

fejlestimeringer end industrien. Faktisk blev det fundet, at industrien fører til signifikant lavere 

fejlestimeringer end SARD blot med ROE undtaget for P/B multiplen.  

Den anvendte SARD metode fører altså ikke til konsistent lavere fejlestimeringer end industrien i 

Europa, hvilket til dels kan forklares af argumentationen fra ovenstående afsnit om, at industrien i sig 

selv fanger nogle af de relevante effekter for indtjeningen, risikoen og væksten, som SARD metoden 

ikke selv fanger. Industrien tager altså til en vis grad selv højde for de tre kriterier, som de anvendte 

nøgletal i SARD forsøger at tage højde for, hvilket for eksempel ses ved at industrien er mere præcis 

end SARD, når SARD kun sammenligner ud fra kriteriet om indtjening.  

En anden forklaring på hvorfor SARD ikke konsistent fører til lavere fejlestimeringer end industrien er, 

at SARD metoden hidtil overvejende har været baseret på nøgletal, der relaterer sig til egenkapitalen 

fremfor selskabet som helhed. Jf. Damodaran (2006) bør den estimerede værdi af egenkapitalen 

teoretisk give det samme om man værdiansætter egenkapitalen direkte, eller ved først at 

værdiansætte hele selskabet for derefter at fratrække markedsværdien af den nettorentebærende 

gæld. I praksis er det dog meget besværligt at få de to fremgangsmåder til at give den samme værdi, 

hvorfor det er en fordel først at værdiansætte hele selskabet, da der derved ikke behøves at tage 

højde for pengestrømmene relateret til gælden. Denne fordel har især betydning i de tilfælde, hvor 

selskabets kapitalstruktur ændrer sig over tid (Damodaran, 2006). Med baggrund i denne 

argumentation må det altså forventes, at SARD metodens præcisionsgrad forbedres ved at benytte 

nøgletal, der relaterer sig til selskabets operationalitet, fremfor at anvende nøgletal relateret til 

egenkapitalen. SARD metoden vil dermed kunne finde sammenlignelige selskaber ud fra nøgletal, der 

har betydning for den i praksis mest præcise værdiansættelsesmetode, hvor værdien af hele selskabet 

først udledes.  

Yderligere er Penman & Sougiannis (1998) enig med Damodaran (2006), idet de finder at der i praksis 

opstår forskelle mellem værdiansættelsesmetodernes estimater. Dette er på trods af, at metoderne 

teoretisk bør give de samme estimater, når der ses over en uendelig lang horisont. Specielt finder 

Penman & Sougiannis (1998), at værdiansættelser baseret på forecastede periodiserede indtjeninger 

og bogførte værdier generelt fører til mere præcise estimater end værdiansættelser baseret på 

forecastede cash flows og udbytter. Disse fundne forskelle mellem metoderne opstår gennem 

implementeringerne, når der for eksempel indføres et terminalled fremfor at forecaste uendeligt ud i 

tiden. Christensen & Feltham (2003) støtter denne argumentation, da det ifølge dem er de praktiske 

simplifikationer, der leder til forskellene mellem modellernes estimater. Specielt mener Christensen 

& Feltham (2003), at der i værdiansættelsen skal ses bort fra poster som for eksempel er transitoriske, 

hvis disse ikke skaber værdi, men at det er kritisk at det ikke ses bort fra noget, som faktisk skaber 

værdi. Det kan derfor være mere besværligt at estimere den korrekte værdi af egenkapitalen direkte, 
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da det for en analytiker kan være nemmere at overskue hvad der fremover vil og ikke vil skabe værdi 

for hele selskabet end blot hvad der skaber værdi for egenkapitalen. Ovenstående understøtter altså, 

at det er relevant hvilken værdiansættelsesmetode, som SARD metodens nøgletal baseres på.  

Endvidere modellere Feltham & Ohlson (1995) forholdet mellem et selskabs markedsværdi og de 

periodiserede regnskabstal, hvor de definerer forskellen på selskabets markedsværdi og bogførte 

værdi som goodwill. Feltham & Ohlson (1995) deler selskabets aktiviteter op i operationelle og 

finansielle aktiviteter, hvortil de angiver værdien af egenkapitalen til at være summen af de netto 

operationelle- og netto finansielle aktiver. Idet Feltham & Ohlson (1995) antager, at selskabets 

finansielle aktiviteter er 0-NPV aktiviteter, samt at den bogførte værdi af de netto finansielle aktiver 

er lig med disses markedsværdi, så drives et selskabs goodwill udelukkende af de operationelle 

aktiviteter. Forfatterne definerer derfor goodwill til at være nutidsværdien af selskabets forventede 

abnormale operationelle indtjeninger, og da goodwill udgør forskellen mellem markedsværdien og 

den bogførte værdi af selskabet, så må goodwill også udgøre forskellen mellem markedsværdien og 

den bogførte værdi af egenkapitalen, når markedsværdien og den bogførte værdi af de netto 

finansielle aktiver er ens. Det kan altså med baggrund i modelleringen af Feltham & Ohlson (1995) 

udledes, at det er et selskabs operationelle aktiviteter, der driver markedsværdien af egenkapitalen, 

hvorfor det bør forbedre SARD metoden at basere den på operationelle nøgletal fremfor kun 

egenkapitalfokuserede nøgletal. Denne drivkraft fra de operationelle aktiviteter, samt fordelen ved i 

praksis først at estimere selskabets samlede værdi før egenkapitalværdien, har være med til at 

motiveret paperets anden del, der forsøger at gøre SARD konsistent mere præcis end industrien ud 

fra operationelle nøgletal. 

6.3 Analysens begrænsninger 
Dette afsnit har til formål at diskutere nogle af de praktiske begrænsninger for den ovenfor udførte 

analyse. Afsnittet vil først behandle begrænsningen fra den valgte minimumsgrænse på syv selskaber 

i en industri, hvorefter begrænsningen fra brugen af årsregnskaber fra december behandles. Til sidst 

vil det blive diskuteret hvilken effekt det har for de fundne resultater, at der ikke er blevet taget højde 

for forskellige regnskabspraksis blandt selskaberne. 

6.3.1 Begrænsningen fra minimumsgrænsen på syv selskaber i en industri 

Som argumenteret for, så er der i denne afhandling benyttet en minimumsgrænse på syv selskaber i 

en industri, hvorved industrier med færre selskaber er gjort mindre specifik ved at mindske antallet af 

cifre i GICS koden. Få industrier i datasættet er altså reelt begrænset til kun at have seks mulige peers 

for det enkelte selskab, når SARD metoden kombineres med industrien i ovenstående analyse til at 

finde seks peers. For disse industrier har udvælgelsesmetoden af peers på baggrund af de forskellige 

niveauer for SARD kombineret med industrien altså været irrelevant, da de forskellige niveauer kun 

har kunne påvirke de seks selskabers interne rangering af de top seks mest sammenlignelige peers for 

et selskab. Kun hvis analysen havde påført forskellige vægte til de seks mest sammenlignelige peers i 

beregningen af de harmoniske gennemsnit for de sammenlignelige selskabers multipler, vil denne 

interne rangering af de top seks mest sammenlignelige selskaber have en betydning. Der er dog ikke 

blevet anvendt sådanne vægte. De fundne seks peers for de forskellige niveauer for SARD i 

kombination med industrien har derfor ført til identiske resultater for de få industrier, hvor der kun er 

seks mulige peers. Dette vurderes dog til ikke at have en stor betydning, da det kun er gældende for 

få industrier.  
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Endvidere ses der jf. Newbold et al. (2013), i de udførte Wilcoxon signed-rank tests for medianerne, 

bort fra de parvise forskelle af fejlestimeringerne der giver 0. I forhold til de statistiske tests for 

signifikans, har minimumsgrænsen på syv selskaber i en industri altså kun betydning for de udførte t-

tests med Driscoll–Kraay robuste standardfejl for gennemsnittet af de parvise forskelle af 

fejlestimeringerne. Her mindsker 0-værdierne fra industrier med kun seks peers sandsynligheden for, 

at t-testene angiver et gennemsnit til at være signifikant forskellig for 0 for SARD kombineret med 

industri. Dette leder altså op til, at der i litteraturen bør foretages undersøgelser af effekten på 

præcisionsgraden for SARD kombineret med industri, når minimumsgrænsen for antallet af selskaber 

i en industri ændres. For eksempel hvilken effekt det vil have på præcisionsgraden, at 

minimumsgrænsen hæves til 10 selskaber, så der er ni selskaber at vælge seks peers ud fra. 

6.3.2 Begrænsningen fra brugen af årsregnskaber fra december 

Analysen i Afsnit 5 baseres på et datasæt udelukkende bestående af årsregnskaber, der er aflagt i 

december, hvilket der er blevet argumenteret for i Afsnit 5.1. Der er altså hverken blevet anvendt 

rullende 12-månedersregnksaber eller sammenlagte kvartalsrapporter, hvorfor der reelt er set bort 

fra alt ny information markedet har fået om selskaberne mellem årsregnskabsaflæggelsen og 

skæringsdagen for det hentede markedsdata d. 31. marts i det efterfølgende år. Dette er i høj grad en 

begrænsning for analysens resultater, idet resultaterne kan være påvirket af markedsinformation, der 

ikke er indeholdt i årsregnskaberne. Dog skal det bemærkes, at december-årsregnskaber af praktiske 

årsager ofte ikke aflægges allerede i januar, hvorfor det må antages at der for de fleste selskaber ikke 

har været lang tid imellem regnskabsaflæggelsen og skæringsdagen for markedsdata. Endvidere bør 

det nævnes, at støj opstået fra en sådan tidsperiode må antages at have været endnu større, hvis der 

også var brugt årsregnskaber fra de øvrige måneder, da det blev fundet at december-årsregnskaberne 

generelt fører til de laveste fejlestimeringer. 

Udover risikoen for at ignorere ny markedsinformation, der er kommet imellem regnskabs-

aflæggelsen og skæringsdagen for det hentede markedsdata, er det en begrænsning for analysen, at 

resultaterne udelukkende baseres på december-årsregnskaber. Disse resultater kan derfor ikke 

nødvendigvis overføres til selskaber med skæve regnskabsperioder. Denne begrænsning er opstået 

som en følge af, at det ikke har været muligt at anvende hverken rullende 12-månedersregnskaber 

eller sammenlagte kvartalsrapporter. Det har altså ikke været muligt at medtage selskaber med skæve 

regnskabsperioder på anden vis end ved brug af deres årsregnskaber, hvilket førte til højere 

fejlestimeringer i Afsnit 5.1, hvorfor brugen af disse er fravalgt. 

6.3.3 Begrænsningen fra ikke at tage højde for forskellige regnskabspraksis 

Der er i analysen ikke taget højde for forskellig regnskabspraksis blandt selskaberne, hvilket ses som 

værende en svaghed for analysen, eftersom det for multipelværdiansættelse anses som værende et 

krav at der tages højde for forskelle i regnskabspraksis (Petersen et al., 2017). Ved at have taget højde 

for forskelle i regnskabspraksis, vil niveauet af de fundne fejlestimeringer formentlig have været 

lavere. Dog tager analysen af SARD udført af Knudsen et al. (2017) og de øvrige papers fra 

afhandlingens litterature review heller ikke højde for forskellige regnskabspraksis, hvorfor 

afhandlingens metodiske valg ikke virker kontroversielt. Ovenstående begrænsning har været med til 

at motivere valget af at anvende nøgletal baseret på EBITDA fremfor EBIT i paperes anden del, da 

effekten af det enkelte selskabs valgte afskrivnings- og amortiseringspolitik dermed reduceres. Dette 

understøttes af Lie & Lie (2002), der finder at EV/EBITDA multiplen giver mere præcise værdiestimater 
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end EV/EBIT, hvilket de forklarer ved at afskrivninger skaber støj i informationsværdien af 

indtjeningen, fordi afskrivningerne ikke angiver aktivernes faktiske værdiforringelse. 

7. Delkonklusion af afhandlingens første del og indledning til brug af 

operationelle nøgletal i SARD metoden 
Første del af denne afhandling har haft til formål at besvare de første to opstillede problemstillinger, 

samt bidrage til besvarelsen af problemstilling fem. Det kan af problemstilling 1 konkluderes, at 

udvælgelsen af sammenlignelige selskaber i Europa ud fra SARD metoden, baseret på 

egenkapitalfokuserede nøgletal, ikke konsistent giver mere præcise værdiansættelser end ved 

udvælgelse af sammenlignelige selskaber ud fra samme industri. Det blev altså fundet, at SARD 

metoden ikke altid er at foretrække fremfor industrien, idet SARD metoden ikke er robust mere præcis 

end industrien for alle multiplerne. Afhandlingens undersøgelse af problemstilling 2 viste, at SARD 

metoden kombineret med industrien giver konsistent mere præcise værdiansættelser end industrien 

alene. Hertil blev det påvist at præcisionsgraden generelt forbedres, når SARD metoden kombineres 

med industrien i forhold til SARD metoden alene. 

Ovenstående baseres på nøgletallene anvendt af Knudsen et al. (2017), men som nævnt under det 

udførte litteratur review er der ikke udgivet yderligere forskning på området om SARD metoden end 

analysen af Knudsen et al. (2017). Forfatternes valg af nøgletal har derfor ikke været udfordret i 

litteraturen, hvilket motiverer denne afhandlings anden del, der netop vil udfordre de anvendte 

nøgletal af Knudsen et al. (2017). Valget af at udfordre de anvendte nøgletal understøttes af, at 

nøgletallene primært relaterer sig til egenkapitalen, hvilket kritiseres af flere kilder, der mener at 

nøgletallene i højere grad burde relatere sig til de operationelle aktiviteter. For en mere dybdegående 

diskussion af dette henvises der til Afsnit 6.2.3. Særligt bør modelleringen af Feltham & Ohlson (1995) 

dog nævnes, da denne modellering angiver at forskellen mellem markedsværdien og den bogførte 

værdi af et selskabs egenkapital drives af de operationelle aktiviteter. Det er derfor relevant at 

undersøge SARD metodens præcisionsevne ved brug af operationelle nøgletal. 

Det er således gældende at der i afhandlingens anden del vil blive besvaret de tre tidligere opstillede 

problemstillinger: 

3. Hvorvidt medfører udvælgelse af sammenlignelige selskaber i Europa ud fra SARD metoden 

baseret på nøgletal relateret til de operationelle aktiviteter til lavere estimeringsfejl end ved 

udvælgelse ud fra samme industri? 

4. Hvilken effekt på estimeringsfejlene har det at udvælge sammenlignelige selskaber i Europa 

ud fra SARD metoden baseret på nøgletal relateret til de operationelle aktiviteter i 

kombinationen med industri? 

5. Hvilken betydning har det for estimeringsfejlene, at SARD metodens nøgletal baseres på 

operationalitet fremfor egenkapitalen? 

Disse yderligere problemstillinger vil besvare, hvorvidt SARD metoden anvendt af Knudsen et al. 

(2017) kan forbedres ved brug af operationelle nøgletal på det europæiske marked. Dette bidrager 

derved til besvarelsen af den overordnede problemformulering, der har til formål at finde den mest 

optimale metode til udvælgelse af sammenlignelige selskaber i Europa til brug i multipel-

værdiansættelse. 
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8. Supplerende teori til SARD baseret på operationelle nøgletal 
Dette afsnit vil præsentere den anvendte teori i afhandlingens anden del, som ikke allerede er nævnt 

i første teoriafsnit. Afsnittet vil derfor indeholde en kort gennemgang af de nye relevante nøgletal. 

Som proxy for indtjening anvendes ROIC, der måler indtjeningen af selskabsdriften. ROIC opskrives på 

følgende måde (Petersen et al., 2017, s. 142): 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
(8.1) 

Det bemærkes at ROIC udregnes ved brug af gennemsnitsbalancetal, hvor argumentet bag er 

interessen i at se hvor stor en indtjening der bliver genereret på baggrund af den investerede kapital, 

der gennemsnitligt har været til rådighed igennem året. 

Som estimat for vækst vil omsætningsvækst nu blive anvendt. Omsætningsvæksten vil blive udregnet 

som: 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
𝑒𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝐹𝑌2

𝑒𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝐹𝑌1
− 1 (8.2) 

Som nævnt under metodeafsnittet er grundlaget for brug af omsætningsvæksten, at denne har direkte 

relation til cash flowet, og omsætningsvæksten er derved ikke afhængig af egenkapitalen, som den 

tidligere anvendte vækst i EPS. De estimerede omsætningsværdier findes i Factset på baggrund af 

adskillige aktieanalytikeres estimater. 

Fremfor at anvendte Net debt/EBIT som proxy for risiko, vil Net debt/EBITDA substituerer dette 

estimat. Formlen for Net debt/EBITDA er som navnet hentyder: 

𝑁𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
(8.3) 

 Argumentet for anvendelsen af Net debt/EBITDA er den samme som for Net debt/EBIT, idet 

nøgletallet siger noget om likviditetsrisikoen. MacDiarmid et al. (2018) understøtter denne pointe, da 

de burger Net debt/EBITDA som mål for kapitalforvaltning, og derved mål for selskabets evne til at 

tilbagebetale gæld. Anvendelsen af Net debt/EBITDA har også den fordel, at nøgletallet ikke vil blive 

påvirket af forskelle i regnskabspraksis, når det kommer til afskrivninger og amortiseringer. 

Udover Net debt/EBITDA bliver selskabsstørrelse også brugt som proxy for risiko. I forrige del af denne 

afhandling fandt markedsværdien af egenkapitalen sin anvendelse som estimat for risiko, men 

eftersom denne direkte er tilknyttet egenkapitalen, vil nøgletallet blive erstattet af de totale aktiver. 

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (8.4) 

Det kan under det foretagede litteratur review ses, at flere af de medtagede papers bruger de totale 

aktiver som nøgletal. Anvendelsen af de totale aktiver understøttes yderligere af Hall & Weiss (1967), 

og som nævnt under metoden afsnittet beskriver Shalit & Sankar (1977), at de totale aktiver er en god 

substitut for markedsværdien af egenkapitalen. 

Afslutningsvis gennemgås EBIT marginen, som fandt sin anvendelse på grund af dens signifikans i 

udledningen af EV/Sales (Knudsen et al., 2017). På Baggrund af samme argument vælges EBIT 
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marginen udskiftet med EBITDA marginen, eftersom EV/Sales også kan udledes af EBITDA marginen, 

idet EBIT marginen kan omskrives som en funktion af EBITDA marginen således: 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
=

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

= 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 −
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
(8.5)

 

Som gældende for de øvrige EBITDA værdier, har EBITDA marginen fordelen af at være mindre 

påvirket af regnskabspraksis end EBIT marginen. Der kan i Afsnit 4.2 læses om vigtigheden af EBITDA 

marginen beskrevet af Achleitner et al. (2010). 

9. Analyse af SARD med operationelle nøgletal 
Denne del af afhandlingen vil præsentere de empiriske resultater, der opnås ved anvendelsen af 

operationelle nøgletal i SARD metoden, hvilket derved bruges til at besvare problemstillingerne 3, 4 

og 5. Denne analyse vil altså sammen med afhandlingens første analyse kunne besvare den samlede 

problemformulering. Først vil der i Afsnit 9.1 blive præsenteret den deskriptive statistik for 

datasættet, der anvendes i dette analyseafsnit. Hernæst følger en gennemgang af resultaterne, i Afsnit 

9.2, af hvor præcis SARD med operationelle nøgletal er overfor industrien til at udvælge 

sammenlignelige selskaber. Afsnit 9.3 vil efterfølgende lave et sanity check af den valgte rækkefølge, 

ved at sammenholde denne med en vilkårlig valgt rækkefølge. Herefter præsenterer Afsnit 9.4 

resultaterne af at have SARD metoden sammenlignet med alle sektorer i datasættet. Hernæst følger 

en gennemgang af resultaterne af SARD kombineret med industrien overfor industrien i Afsnit 9.5, 

hvortil der efterfølgende i Afsnit 9.6 vil være en gennemgang af SARD kombineret med industrien 

overfor SARD alene. Derefter vil der være en præsentation af resultaterne af SARD med operationelle 

nøgletal overfor SARD baseret på egenkapitalfokuserede nøgletal i Afsnit 9.7, hvortil Afsnit 9.8 

efterfølgende vil vise resultaterne af SARD med operationelle nøgletal kombineret med industrien 

overfor SARD baseret på egenkapitalfokuserede nøgletal kombineret med industrien. Afslutningsvis 

vil følge en gennemgang af diverse robusthedstjek i Afsnit 9.9. 

9.1 Deskriptiv statistik 
Dette afsnit vil kort vise analysens deskriptive statistik, og derved give et overblik over datagrundlaget 

der bliver brugt i denne analyse. Figur 9.1 nedenfor viser den deskriptive statistik: 

Figur 9.1 – Deskriptiv statistik med operationelle nøgletal 
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Ovenstående viser den deskriptive statistik for de fem nye nøgletal, samt de fire tidligere anvendte 

multipler. Disse værdier er som tidligere nævnt opgivet ved brug af median, gennemsnit og 

interkvartil. Figur 9.1 er kreeret på baggrund af 6.538 observationer i perioden 2000-2019, og 

repræsenterer derved hele datasættet. For en mere fyldestgørende gennemgang af konstruktionen 

af datasættet henvises der til metodeafsnittet. Det er ligeledes gældende i afhandlingens anden 

analyse, at medianværdierne for multiplerne er mindre end gennemsnitsværdierne, hvilket indikerer 

at data er højreskæv. Anvendelsen af winsorization eliminerer derved ikke fuldstændig alle outliers 

som tidligere nævnt. Det er ligeledes gældende for de anvendte nøgletal, at deres median også er 

mindre end gennemsnittet, som igen tyder på at data er højreskæv.  

9.2 Resultat af SARD overfor industri 
Figur 9.2 nedenfor præsenterer de beregnede estimationsfejl for sammenlignelige selskaber valgt på 

baggrund af de nye fem forskellige SARD kombinationer og industri. Direkte efter Figur 9.2 kommer 

Figur 9.3, som er de statiske tests af gennemsnittet og medianen af de parvise forskelle mellem sæt 

af absolutte procentvise fejl. Det er som i første analyse gældende, at de test der anvendes er en 

Wilcoxon signed-rank test og en t-test med Driscoll-Kraay robuste standardfejl. 

Figur 9.2 – Absolutte fejlprocent for industri og forskellige niveauer af SARD 
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Figur 9.3 – Statistiske test af industri og forskellige niveauer af SARD 

 

Noter: Se note til Figur 5.7. 

Som fundet i Afsnit 5.4 er det også tilfældet her, som kan bemærkes af Figur 9.2, at SARD med 

indtjeningen (ROIC) alene ser ud til generelt at lede til den højeste estimeringsfejl. Dette understøttes 

at de statistiske tests, som alle, med undtagelse af P/E multiplen, viser at SARD niveau ét klarer sig 

signifikant dårligere end de øvrige niveauer af SARD. Det er især tilfældet af SARD niveauerne tre til 

fem ud fra EV/EBIT, EV/Sales og P/B er signifikant bedre, målt på både gennemsnit og median, end 

SARD niveau ét. Ydermere kan det også bemærkes af de statistiske test i Figur 9.3, at industrien er 

signifikant bedre end SARD niveau ét ved brug af EV/Sales og P/E multiplerne. 

Ved brug af EV/EBIT multiplen er SARD niveau tre at foretrække jf. Figur 9.2, idet denne leder til laveste 

estimeringsfejl ved brug af både gennemsnit og median. Det bemærkes dog samtidig af Figur 9.3, at 

både medianen og gennemsnittet kun er signifikant bedre end industrien og SARD niveau ét og to. 

Estimeringsfejlen for EV/EBIT falder betydeligt fra niveau to til niveau tre ved tilføjelsen af Size 

variablen, hvilket kan være en indikation for, at det samlede antal aktiver bidrager betydeligt til at 

udvælge sammenlignelige selskaber, og værdiansættelsen heraf, ved brug af EV/EBIT multiplen. Det 

kan hertil ses af Figur 9.2, at estimeringsfejlen bliver højere fra niveau tre til niveau fire, og fra niveau 

fire til niveau fem, men som nævnt er disse ikke signifikant forskellig fra SARDs niveau tre. 

EV/EBIT

Industry ROIC

ROIC

Net debt/EBITDA

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

EBITDA margin

Industry + + -* -* -*

ROIC - - -** -** -*

ROIC Net debt/EBITDA + +* -** -* -*

ROIC Net debt/EBITDA Size +* +** +** + +

ROIC Net debt/EBITDA Size Growth +** +** +** - +

ROIC Net debt/EBITDA Size Growth EBITDA margin + +** +* - -

EV/Sales

Industry ROIC

ROIC

Net debt/EBITDA

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

EBITDA margin

Industry +** +* + + -**

ROIC -** - -** -** -**

ROIC Net debt/EBITDA -** +** -* -* -**

ROIC Net debt/EBITDA Size - +** +** - -**

ROIC Net debt/EBITDA Size Growth - +** +** - -**

ROIC Net debt/EBITDA Size Growth EBITDA margin +** +** +** +** +**

P/B

Industry ROIC

ROIC

Net debt/EBITDA

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

EBITDA margin

Industry + - -* + -**

ROIC - - -** -** -**

ROIC Net debt/EBITDA + + -** -** -**

ROIC Net debt/EBITDA Size +* +** +** - -

ROIC Net debt/EBITDA Size Growth +** +** +** + +

ROIC Net debt/EBITDA Size Growth EBITDA margin +** +** +** + +

P/E

Industry ROIC

ROIC

Net debt/EBITDA

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

EBITDA margin

Industry +* +* + - +

ROIC -* + -* - -

ROIC Net debt/EBITDA - + -* - -

ROIC Net debt/EBITDA Size - +** + + +

ROIC Net debt/EBITDA Size Growth - +* + - -

ROIC Net debt/EBITDA Size Growth EBITDA margin - + + - +
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SARD niveau fem giver den laveste estimeringsfejl ved brug af EV/Sales multiplen opgjort ved både 

gennemsnit og median jf. Figur 9.2. Dette er også tilfældet for SARD niveau fem med 

egenkapitalfokuserede fundamentals, som det kan ses af Figur 5.4.  Det kan derudover også 

observeres, at median- og gennemsnitsværdierne for SARD niveau fem, med både operationelle og 

egenkapitalsfokuserede nøgletal, er signifikant bedre end industrien og de øvrige niveauer af SARD. 

Dette kan betyde at SARD metoden med fem nøgletal, uafhængigt af hvilke proxy der bruges for 

indtjening, risiko og vækst, især er god til at udvælge sammenlignelige selskaber, hvis 

værdiansættelsen sker på baggrund af EV/Sales multiplen. 

For P/B multiplen kan det af Figur 9.2 aflæses, at SARD niveau fire giver de laveste estimeringsfejl målt 

på median og gennemsnit, efterfulgt af SARD niveau fem hvis estimeringsfejl ikke umiddelbart afviger 

betydeligt fra SARD med fire variable. Det kan ydermere observeres, at estimeringsfejlene for SARD 

niveau tre, fire og fem ikke er betydeligt varierende, og kan formodes ikke at være forskellige fra 

hinanden. Denne formodning bekræftes af de statistiske tests, der viser at gennemsnittet og 

medianen for SARD niveau fire udelukkende er signifikant bedre end SARD niveau ét og to. Industrien 

er for P/B rangeret nummer fire på baggrund af medianværdien og rank fem på baggrund af 

gennemsnit, hvor det er gældende at begge af disse værdier ikke er signifikant bedre end SARD 

niveauerne, hvorfor industrien ikke er at foretrække. Det kan hertil ses, at industrien er signifikant 

dårligere end SARD niveau tre, fire og fem ud fra medianværdien, og dårligere end SARD med tre og 

fem variable målt på gennemsnit. 

Af Figur 9.2 ses det, at industrien er rangeret som den bedste ved brug af P/E multiplen opgjort ved 

medianværdi og gennemsnit, hvilket også var tilfældet for industrien sat op i mod SARD baseret på 

egenkapitalbaserede nøgletal, jf. Figur 5.6. Ens er også, at industrien ikke er signifikant bedre end 

mange niveauer af SARD. Det kan af Figur 9.3 ses, at industrien, ud fra medianen, er signifikant bedre 

end SARD med én variabel, og ud fra gennemsnittet er signifikant bedre end SARD niveau ét og to. 

Resultatet af denne statistiske test ligner derfor den tidligere test fra Figur 5.7, eftersom den fandt 

industriens gennemsnit som værende signifikant bedre end SARD niveau ét, og median som værende 

signifikant bedre end SARD niveau ét og fire. SARD niveauerne to til fem opgjort med P/E multiplen 

ser ikke ud til at ændre sig betydeligt, og den statistiske test viser udelukkende på dette punkt, at 

SARD niveau to, opgjort med gennemsnit, er signifikant ringere end SARD niveau tre. 

Samlet om dette afsnit kan det siges, at anvendelsen af SARD metoden, ved brug af operationelle 

nøgletal, generelt leder til en lavere estimeringsfejl end ved blot at anvende industrien til udvælgelse 

af sammenlignelige selskaber. Når dette er sagt forekommer der dog tilfælde, hvor det findes at 

industrien leder til en lavere estimeringsfejl, hvor resultatet dog viser at dette ikke er signifikant bedre 

end alle niveauer af SARD. Det kan derfor ikke konkluderes at SARD altid bør være at foretrække 

fremfor industrien, hvilket bidrager til besvarelsen af den opstillede problemstilling 3, idet 

udvælgelsen af sammenlignelige selskaber i Europa ud fra SARD metoden, baseret på operationelle 

nøgletal, ikke konsistent fører til lavere estimeringsfejl end ved en udvælgelse ud fra samme industri.  

9.3 Resultat for vilkårlig valgt rækkefølge 
Dette afsnit vil bestå af en kort undersøgelse af den valgte rækkefølge af nøgletal anvendt i SARD 

metoden. Måden hvorpå dette vil gøres er at sætte den allerede anvendte rækkefølge, som anvendt 

i Afsnit 9.2, op imod en vilkårlig rækkefølge af nøgletal, og derved se om dette forbedrer SARD 

niveauerne. Denne undersøgelse er som nævnt under metodeafsnittet ment som et sanity check og 
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ikke som en større undersøgelse af den mest optimale rækkefølge af nøgletal. Der er derfor kreeret 

nedenstående figur af SARD over industrien i en vilkårlig rækkefølge: 

Figur 9.4 – Absolutte fejlprocent for industri og forskellige niveauer af SARD med vilkårlig rækkefølge 

 

Den nye rangering ved brug af den vilkårlige rækkefølge kan ses af ovenstående Figur 9.4. Til at 

sammenligne med resultaterne af den tidligere anvendte rækkefølge er nedenstående Figur 9.5 

konstrueret. Denne figur viser forskellen mellem SARD ved brug af den vilkårlige rækkefølge, Figur 9.4, 

og SARD med den tidligere anvendte rækkefølge i Figur 9.2. 

Figur 9.5 - Ændringen af den absolutte fejlprocent 
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Noter: Ændringen er taget som ændringen fra den originale rækkefølge til den nye vilkårlige rækkefølge. 5% vil således 

indikere, at den absolutte fejlestimering bliver 5% højere ved brug af den nye vilkårlige rækkefølge. 

Af ovenstående figur fremgår SARD niveau fem som 0%, eftersom SARD niveau fem naturligvis er 

uændret, idet SARD niveau fem for begge rækkefølger indeholder de samme fem nøgletal. Overordnet 

kan det ses, at den vilkårlige rækkefølge generelt forværrer de øvrige niveauer af SARD, i og med at 

fejlestimationerne stiger. Det kan observeres for EV/EBIT og P/B multiplerne, at samtlige niveauer af 

SARD stiger ved brug af den nye rækkefølge. Samtidig er det gældende for P/E, at der kun enkelte 

steder i interkvartilen, og i gennemsnittet for P/E niveau to, er en lille forbedring ved brug af den nye 

rækkefølge. Den multipel der oplever den største forbedring ved brug af den nye vilkårlige rækkefølge 

er EV/Sales multiplen, hvor især SARD niveau fire ser en forbedring på 20-30%. 

Hermed kan det konkluderes, at der ved brug af en vilkårlig rækkefølge af nøgletallene i SARD vil være 

enkelte steder som resulterer i en forbedret fejlestimering, men at det generelt forværrer de tidlige 

niveauer af den anvendte SARD metoden. Det er med afsæt i denne konklusion, at der fortsat vil blive 

brugt samme rækkefølge som anvendt i Figur 4.7, som er en erstatning af rækkefølgen anvendt af 

Knudsen et al. (2017), hvor nøgletallene er oversat til en operationel form. 

9.4 SARD fordelt på industri 
Som skrevet i Afsnit 9.2 bemærkes det, at industri hverken er konsistent ringere eller bedre end SARD 

metoden. Derfor er der, som tidligere i Afsnit 5.5, konstrueret en figur som viser SARD fordelt på de 

forskellige sektorer, således det synliggør i hvor mange tilfælde, og hvornår sektoren alene vil være at 

foretrække fremfor SARD. Figuren fremgår nedenfor som Figur 9.6, og denne viser resultater 

konsistent med figuren fra tidligere. Samme konklusion kan derfor drages, idet der er adskillige 

observationer hvor industri giver den laveste eller anden laveste estimeringsfejl ud fra en given sektor. 

Derfor er SARD metoden ikke konsistent bedre end industrien, og med afsæt heri fremkommer 

muligheden af, at tilføje industrien til SARD metoden, som gjort tidligere, med antagelsen om, at 

industrien som faktor vil forbedre den allerede konstrueret SARD i Figur 9.2. Dette leder derfor hen til 

næste afsnit, hvor SARD metoden i Afsnit 9.5 forsøges forbedret ved inklusionen af industrien, således 

at SARD metoden anvendes i den pågældende industri. 
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Figur 9.6 – Median af absoluttet fejlprocent fordelt på industri 

 

 

 

 

Median af fejlestimering angivet 

ved industri Industry ROIC

ROIC

Net debt/EBITDA

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

ROIC

Net debt/EBITDA

Size

Growth

EBITDA margin

EV/EBIT

Energy (10) 0,376 (4) 0,962 (6) 0,410 (5) 0,211 (2) 0,198 (1) 0,359 (3)

Materials (15) 0,424 (6) 0,415 (5) 0,400 (3) 0,291 (1) 0,338 (2) 0,403 (4)

Industrials (20) 0,368 (5) 0,312 (2) 0,360 (4) 0,380 (6) 0,337 (3) 0,310 (1)

Consumer discretionary (25) 0,505 (4) 0,375 (1) 0,455 (2) 0,526 (6) 0,472 (3) 0,512 (5)

Consumer staples (30) 0,244 (1) 0,435 (6) 0,326 (4) 0,299 (3) 0,282 (2) 0,351 (5)

Health care (35) 0,266 (1) 0,487 (6) 0,485 (5) 0,373 (2) 0,416 (3) 0,438 (4)

Financials (40) 0,412 (6) 0,284 (3) 0,399 (5) 0,281 (2) 0,263 (1) 0,305 (4)

Information technology (45) 0,421 (2) 0,383 (1) 0,504 (5) 0,446 (3) 0,537 (6) 0,455 (4)

Communication services (50) 0,418 (6) 0,344 (2) 0,373 (5) 0,318 (1) 0,371 (4) 0,361 (3)

Utilities (55) 0,272 (6) 0,252 (5) 0,175 (2) 0,181 (3) 0,237 (4) 0,166 (1)

Real estate (60) 0,381 (6) 0,270 (3) 0,273 (4) 0,232 (2) 0,226 (1) 0,337 (5)

Total 0,371 (6) 0,366 (4) 0,366 (5) 0,319 (1) 0,329 (2) 0,350 (3)

EV/Sales

Energy (10) 0,479 (4) 1,502 (6) 0,859 (5) 0,460 (3) 0,372 (2) 0,362 (1)

Materials (15) 0,551 (5) 0,495 (4) 0,432 (2) 0,555 (6) 0,464 (3) 0,386 (1)

Industrials (20) 0,628 (4) 0,563 (3) 0,667 (6) 0,645 (5) 0,539 (2) 0,399 (1)

Consumer discretionary (25) 0,749 (6) 0,578 (1) 0,736 (5) 0,651 (3) 0,663 (4) 0,592 (2)

Consumer staples (30) 0,410 (2) 0,678 (6) 0,564 (5) 0,524 (3) 0,538 (4) 0,325 (1)

Health care (35) 0,347 (1) 0,663 (4) 0,672 (6) 0,639 (3) 0,671 (5) 0,467 (2)

Financials (40) 0,516 (4) 0,747 (6) 0,598 (5) 0,478 (2) 0,510 (3) 0,345 (1)

Information technology (45) 0,518 (1) 0,671 (4) 0,691 (5) 0,637 (3) 0,721 (6) 0,567 (2)

Communication services (50) 0,571 (5) 0,606 (6) 0,560 (4) 0,445 (2) 0,418 (1) 0,508 (3)

Utilities (55) 0,606 (6) 0,493 (4) 0,538 (5) 0,421 (2) 0,439 (3) 0,338 (1)

Real estate (60) 0,352 (2) 0,803 (6) 0,506 (3) 0,610 (4) 0,708 (5) 0,302 (1)

Total 0,514 (2) 0,666 (6) 0,627 (5) 0,565 (4) 0,551 (3) 0,397 (1)

P/B

Energy (10) 0,538 (4) 0,997 (6) 0,801 (5) 0,346 (2) 0,227 (1) 0,350 (3)

Materials (15) 0,549 (6) 0,534 (5) 0,439 (4) 0,418 (3) 0,396 (2) 0,338 (1)

Industrials (20) 0,587 (6) 0,460 (4) 0,444 (3) 0,481 (5) 0,425 (2) 0,407 (1)

Consumer discretionary (25) 0,499 (1) 0,505 (2) 0,528 (5) 0,511 (3) 0,519 (4) 0,529 (6)

Consumer staples (30) 0,458 (5) 0,450 (3) 0,456 (4) 0,438 (2) 0,377 (1) 0,507 (6)

Health care (35) 0,538 (4) 0,581 (6) 0,557 (5) 0,488 (2) 0,479 (1) 0,508 (3)

Financials (40) 0,387 (1) 0,591 (6) 0,534 (5) 0,398 (2) 0,447 (4) 0,400 (3)

Information technology (45) 0,435 (1) 0,530 (3) 0,524 (2) 0,540 (4) 0,606 (6) 0,558 (5)

Communication services (50) 0,538 (4) 0,594 (6) 0,571 (5) 0,520 (3) 0,455 (1) 0,478 (2)

Utilities (55) 0,376 (4) 0,416 (6) 0,402 (5) 0,321 (1) 0,324 (2) 0,372 (3)

Real estate (60) 0,176 (1) 0,472 (5) 0,508 (6) 0,323 (4) 0,236 (3) 0,228 (2)

Total 0,490 (4) 0,512 (6) 0,490 (5) 0,447 (3) 0,434 (1) 0,438 (2)

P/E

Energy (10) 0,298 (3) 0,899 (6) 0,360 (5) 0,265 (2) 0,353 (4) 0,235 (1)

Materials (15) 0,447 (2) 0,498 (5) 0,575 (6) 0,455 (3) 0,387 (1) 0,484 (4)

Industrials (20) 0,414 (5) 0,408 (3) 0,410 (4) 0,435 (6) 0,395 (2) 0,392 (1)

Consumer discretionary (25) 0,417 (2) 0,410 (1) 0,424 (3) 0,585 (6) 0,569 (5) 0,484 (4)

Consumer staples (30) 0,247 (1) 0,443 (6) 0,389 (5) 0,371 (4) 0,359 (3) 0,317 (2)

Health care (35) 0,363 (1) 0,588 (6) 0,565 (5) 0,447 (2) 0,462 (3) 0,524 (4)

Financials (40) 0,427 (4) 0,498 (6) 0,467 (5) 0,393 (2) 0,389 (1) 0,422 (3)

Information technology (45) 0,431 (3) 0,429 (2) 0,578 (6) 0,414 (1) 0,438 (4) 0,472 (5)

Communication services (50) 0,441 (2) 0,519 (6) 0,377 (1) 0,470 (4) 0,467 (3) 0,471 (5)

Utilities (55) 0,280 (1) 0,428 (6) 0,362 (3) 0,363 (4) 0,372 (5) 0,293 (2)

Real estate (60) 0,499 (2) 0,539 (4) 0,469 (1) 0,521 (3) 0,567 (6) 0,560 (5)

Total 0,400 (1) 0,475 (6) 0,447 (5) 0,437 (4) 0,412 (2) 0,426 (3)
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9.5 Resultat af SARD kombineret med industri overfor industri 
Dette afsnit er en forlængelse af ovenstående og har til formål at undersøge, hvorvidt en kombination 

af SARD og industrien leder til lavere fejlestimering end SARD metoden alene. Undersøgelsen heraf 

bidrager derved til besvarelsen af problemstilling 4, idet effekten på estimeringsfejlene ved 

inddragelsen af industrien i SARD metoden bliver undersøgt. Metoden anvendt er konsistent med den 

anvendt i Afsnit 5.6, således at SARD i industrien fungerer ved, at SARD finder sin anvendelse på de 

selskaber som har samme GICS kode som det selskab der ønskes værdiansat. Nedenstående Figur 9.7 

viser estimeringsfejlene for SARD kombineret med industrien, og hertil er der en tilhørende Figur 9.8, 

der viser de foretagende statistisk tests. 

Figur 9.7 – SARD med operationelle nøgletal kombineret med industri overfor industri 

 

Figur 9.8 - Statistiske test af SARD med operationelle nøgletal kombineret med industri overfor industri 
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Noter: Se note til Figur 5.7. Både figurens kolonne og række er SARD kombineret med industri. 

Sammenholdes ovenstående Figur 9.7 med resultaterne at SARD overfor industri i Figur 9.2, er det 

tydeligt at brugen af SARD metoden kombineret med industrien til udvælgelse af sammenlignelige 

selskaber forbedres betydeligt i forhold til industrien alene. Industriens median- og gennemsnits-

værdier er nu rangeret som nummer seks for alle multipler, på nær for P/E multiplen, hvor medianen 

er rangeret som nummer fem. Det kan af Figur 9.7 yderligere observeres, at det generelle fejlniveau 

ser ud til at falde, således at estimeringsfejlene generelt bliver mindre, når industrien introduceres i 

SARD metoden. Overordnet viser de statistiske test i Figur 9.8, at industrien aldrig er at foretrække 

fremfor SARD kombineret med industrien. Dette konkluderes eftersom SARD niveauerne målt på både 

median- og gennemsnitsværdierne, for alle multipler, er signifikant bedre end industrien alene, med 

undtagelse af P/E multiplen, hvor industrien ikke er signifikant værre end medianen for SARD niveau 

ét i industrien. 

Ved brug af EV/EBIT multiplen kan det observeres af Figur 9.7, at SARD niveau to i industrien er 

rangeret nummer ét målt på median, og at SARD niveau tre er rangeret som rank ét målt på 

gennemsnit. Gennemsnits- og medianværdierne for SARD niveau to og tre afviger med henholdsvis 

0,003 og 0,001, hvorfor disse formegentlig ikke er signifikant forskellig for hinanden. Dette bekræftes 

at de statistiske tests, idet gennemsnitsværdien for SARD niveau tre udelukkende er signifikant bedre 

end SARD niveauerne ét, fire og fem, og at medianværdien for niveau to er signifikant bedre end 

niveauerne ét, fire og fem. Således bør SARD niveau to og tre kombineret med industrien være at 

foretrække, fremfor de øvrige niveauer af SARD i industrien for EV/EBIT. 

SARD niveau fem i industrien er fortsat det bedst rangeret niveau ved brug af EV/Sales multiplen, jf. 

Figur 9.7. Både medianen og gennemsnittet for SARD niveau fem, kombineret med industrien, er 

signifikant bedre end industrien alene og de øvrige niveauer af SARD i industrien. For P/B multiplen er 

SARD niveau fem ligeledes rangeret som nummer ét målt på median- og gennemsnitsværdien. 

Anderledes for P/B multiplen er dog, at SARD niveau fem ikke er signifikant bedre end samtlige andre 

niveauer af SARD, idet både gennemsnittet og medianen er udelukkende signifikant bedre end SARD 

niveauerne to og fire. 
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Anvendelsen af P/E multiplen fører til at SARD niveau fem i industrien har rank ét ved brug af 

gennemsnit, og SARD niveau fire i industrien har rank ét ved brug af median.  Det bemærkes af de 

statistiske test i Figur 9.8, at SARD niveauerne to til fem imellem ikke er signifikant forskellige, og det 

eneste SARD niveau i industrien som er signifikant ringere end andre er SARD med én variabel, der er 

signifikant dårligere end SARD niveau to og fem målt på medianen. Således er SARD niveauerne i 

industrien ikke generelt signifikant forskellige fra hinanden for P/E multiplen. Dog er de generelt 

signifikant bedre end industrien alene. 

Det kan sammenfattes af ovenstående, at SARD niveau fem i industrien bør være at foretrække 

fremfor industrien alene, samt være generelt at foretrække over de øvrige niveauer af SARD i 

industrien. Grunden bag dette er, at SARD niveau fem kombineret med industrien altid er signifikant 

bedre end industrien, og at i de observationer hvor SARD niveau fem i industrien ikke har laveste 

estimeringsfejl, er niveauet ikke signifikant ringere end det niveau som giver den bedste rangering. 

Ovenstående kan derfor delvist besvare problemstilling 4 om hvilken effekt det har på 

estimeringsfejlene at udvælge sammenlignelige selskaber i Europa ud fra SARD metoden baseret på 

operationelle nøgletal i kombination med industri, da det findes at SARD metoden kombineret med 

industrien er at foretrække fremfor industrien alene for alle SARD niveauer. 

9.6 Resultat af SARD kombineret med industri overfor SARD 
Ovenstående Afsnit 9.5 gav afklaring om, hvorvidt SARD med operationelle nøgle kombineret med 

industrien bør være at foretrække over industri alene. Dette afsnit vil bygge videre herpå, og 

undersøge hvorledes kombinationen af SARD og industri er at foretrække over SARD. Figur 9.9 

nedenfor skal læses som ændringen fra SARD til SARD i industrien, hvorfor en negativ værdi vil betyde, 

at SARD i industrien har en lavere estimeringsfejl end SARD. Dette afsnit er derfor med til at besvare 

problemstilling 4, og skal afklare hvorvidt SARD med operationelle nøgletal kombineret med 

industrien forbedrer estimeringsfejlene sammenlignet med SARD alene.  

Figur 9.9 – SARD målt på operationalitet inklusiv industri overfor SARD alene 
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Noter: Tallene i figuren er opgjort som den procentvise ændring af den absolutte fejlprocent. Ændringen af udregnet som 

ændringen fra SARD til SARD i industrien, således at et negativt tal betyder at den absolutte fejlprocent er lavere ved brug af 

SARD i industrien fremfor SARD. 

Figur 9.10 - Statistiske test af SARD med operationelle nøgletal inklusiv industri overfor SARD med 

operationelle nøgletal 
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Noter: Nøgletal i kolonner repræsenterer SARD i industri, og nøgletal i rækker repræsenterer SARD. “*” angiver signifikans 

på 5% niveau og “**” signifikans på 1% niveau. 

Det kan ses af ovenstående Figur 9.9, at 14 ud af 60 observationer i figuren er positive, hvilket indikerer 

at SARD i industrien generelt giver en lavere estimeringsfejl. Dette understøttes ydermere af, at hvis 

der ses bort fra interkvartil-værdierne er der tale om tre observationer ud af 40 som er positive. Af de 

tre værdier er to af disse af mindre størrelse, nemlig 3,1% i P/B gennemsnit for SARD niveau fire, samt 

2,8% for medianen i EV/Sales for SARD niveau fem. Den sidste af de positive værdier er en betydelig 

forværring på 26,5%, og forekommer i EV/Sales multiplen opgjort efter gennemsnit ud fra SARD niveau 

fem. Hertil kan det af Figur 9.9 ses, at det generelt er de første niveauer af SARD i industrien som har 

en stor forbedring sammenlignet med SARD niveau fire og fem i industrien.  

T-testen af EV/EBIT multiplens gennemsnit fremgår af Figur 9.10, og af denne kan det ses at SARD 

niveauerne tre til fem i industrien ikke er signifikant forskellig fra de samme niveauer i SARD. Dernæst 

kan det observeres, at SARD niveau ét og to er signifikant ringere end samtlige niveauer af SARD 

kombineret med industrien. Den tilhørende statistiske test af medianen i EV/EBIT viser ligeledes, at 

SARD niveau ét og to er signifikant ringere end samtlige niveauer af SARD i industrien. Hertil er der én 

enkelt observation yderligere som er signifikant, hvilket er SARD i industriens niveau tre som er 

signifikant bedre end SARD niveau fem. Interessant er gennemsnittet for EV/Sales multiplen, der viser 

at SARD niveau fem er signifikant bedre end samtlige niveauer af SARD i industrien, hvilket er i 

overensstemmelse med at SARD i industriens estimeringsfejl er 26,5% højere end SARD. Det kan af 

gennemsnittet for både EV/Sales og EV/EBIT multiplerne ses, at SARD niveauerne ét og to er ringere 

end samtlige niveauer af SARD i industrien.  

P/B multiplens t-test af gennemsnit viser, at samtlige niveauer af SARD i industrien er signifikant bedre 

end SARD niveau ét, jf. Figur 9.10. Ydermere er SARD i industriens niveauer ét, to, tre og fem alle 

signifikant bedre end SARD niveau to. Dertil viser Wilcoxon testen, at SARD niveauerne ét og to begge 
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er signifikant ringere end samtlige niveauer af SARD i industrien. Hertil fremgår det også at SARD 

niveau fem i industrien er signifikant bedre end SARD niveau tre. For P/E multiplen viser t-testen, at 

SARD niveauerne ét, to, fire og fem alle er signifikant ringere end samtlige niveauer af SARD 

kombineret med industri. Dernæst er SARD kombineret med industriens niveau fem signifikant bedre 

end alle niveauer af SARD. Den statistiske test af medianværdierne for P/E viser, at SARD i industriens 

niveau to til fem alle er signifikant bedre end samtlige niveauer af SARD, mens SARD i industriens 

niveau ét er signifikant bedre end SARD niveauerne ét, to og fem. 

Det kan sammenfattes af ovenstående, at SARD kombineret med industrien generelt leder til en 

signifikant lavere estimeringsfejl. Dette skyldes at SARD kombineret med industrien kun er signifikant 

værre end SARD niveau fem i EV/Sales multiplen, og at SARD kombineret med industri i alle andre 

tilfælde er signifikant bedre end SARD, eller ikke signifikant anderledes. Det er herved muligt at 

besvare problemstilling 4, da det er afklaret hvilken effekt det har på estimeringsfejlene at udvælge 

sammenlignelige selskaber i Europa ud fra SARD metoden baseret på operationelle nøgletal 

kombineret med industri fremfor SARD alene. 

9.7 Resultat af SARD med operationelle nøgletal overfor SARD med nøgletal fokuseret 

på egenkapitalen 

Dette afsnit belyser effekten af, at lade SARD metoden være baseret på operationelle nøgletal fremfor 

nøgletal fokuseret på egenkapitalen. Figur 9.11 er derfor udarbejdet, så denne angiver ændringen fra 

SARD med egenkapitalfokuserede nøgletal til SARD med operationelle nøgletal, således at en negativ 

værdi betyder at SARD med operationelle nøgletal har en X-procent lavere fejlestimering end SARD 

baseret på egenkapitalen. Til at understøtte Figur 9.11 er Figur 9.12 konstrueret, der tester 

signifikansen af forskellene i fejlestimeringerne. Dette afsnit øger dermed afhandlingens validitet, da 

figuren er relevant for at besvare problemstilling 5, der undersøger effekten på estimeringsfejlene ved 

at SARD baseres på nøgletal baseret på operationalitet fremfor egenkapitalen. 

Figur 9.11 – SARD med operationelle nøgletal overfor SARD med egenkapitalfokuserede nøgletal 
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Noter: Tallene i figuren er opgjort som den procentvise ændring af de absolutte fejlprocent. Ændringen af udregnet som 

ændringen fra SARD med egenkapitalfokuseret nøgletal til SARD med operationelle nøgletal, således at et negativt tal 

betyder at de absolutte fejlprocent er lavere ved brug af SARD med operationelle nøgletal. Niveauerne angiver hvor mange 

variable der er anvendt i SARD metoden, så niveau 1 angiver SARD med ROIC overfor SARD med ROE. 

Figur 9.12 – Statistiske test af SARD med operationelle nøgletal overfor SARD med 

egenkapitalfokuserede nøgletal 
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Noter: “+” angiver at rækken er mere præcis end kolonnen, og “-” angiver det modsatte. “*” angiver signifikans på 5%-niveau 

og “**” signifikans på 1%-niveau. 

Af Figur 9.11 ses det at kun 18 ud af 60 værdier er positive, hvilket indikerer at SARD generelt bliver 

mere præcis ved at lade metoden basere på operationelle nøgletal. Det ses af figuren, at syv af de 18 

positive værdier indtræffer for P/E multiplen, hvoraf fire af værdierne er for interkvartilen, som ligger 

i niveauet 3,7-9,0%. Der er altså indikation på, at spredningen i fejlestimeringerne for P/E stiger, når 

SARD baseres på operationalitet fremfor egenkapitalen, hvilket kan tale for at bruge 

egenkapitalfokuserede nøgletal for P/E. Dette understøttes dog ikke af Figur 9.12, der for P/E viser at 

for medianen og gennemsnittet bliver intet SARD niveau fra afhandlingens første analyse signifikant 

mindre præcist end det samme niveau i afhandlingens anden analyse. Yderligere ses det af Figur 9.11, 

at seks af de positive værdier opstår i P/B multiplen, hvor det primært er medianerne som er positive. 

Disse positive medianer vokser fra paperets første til anden del med 1,0% og op til 6,9%. Denne lave 

stigning indikerer altså ikke en signifikant forringelse af SARD metoden, hvilket understøttes af Figur 

9.12, hvor intet niveau for P/B bliver signifikant forværret af at bruge operationelle nøgletal.  

Af Figur 9.12 kan det af t-testene for gennemsnittene udledes for EV/EBIT multiplen, at SARD 

niveauerne ét, fire og fem bliver signifikant mere præcise ved at bruge nøgletal relateret til 

operationaliteten frem for egenkapitalen. Dette findes også af figuren ved at se på de udførte 

Wilcoxon signed-rank test for medianerne, hvor de samme niveauer er signifikant mere præcise, og 

hvor SARDs niveau tre også bliver signifikant mere præcis ved at bruge operationelle nøgletal. Hertil 

ses det, at ingen af niveauerne bliver signifikant mindre præcise ved brug af operationelle nøgletal. 

Endvidere kan det udledes at SARD med alle fem egenkapitalfokuserede nøgletal faktisk er signifikant 

mindre præcis end SARD med henholdsvis tre, fire og fem operationelle nøgletal, når der ses på 

gennemsnittet.  For medianen findes det imidlertid, at SARD med tre, fire og fem operationelle 

nøgletal er signifikant mere præcise end alle niveauerne for SARD med egenkapitalfokuserede 
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nøgletal. Dog ikke for SARD med fem operationelle nøgletal overfor SARD med to og fire nøgletal 

relateret til egenkapitalen. 

Yderligere kan det af Figur 9.12 udledes for t-testene af gennemsnittene for EV/Sales, at kun SARD 

niveau fire bliver signifikant mere præcis ved at bruge operationelle nøgletal, hvor det for medianen 

udover niveau fire også er niveau tre og fem, der bliver signifikant mere præcise. Det bemærkes hertil 

at ingen af niveauerne bliver signifikant mindre præcise ved at bruge operationalitet. For EV/Sales er 

både gennemsnittet og medianen for SARD niveau fem med operationelle nøgletal signifikant mere 

præcis end SARD med én til fire egenkapitalfokuserede nøgletal, og omvendt er SARD niveau fem med 

nøgletal relateret til egenkapitalen signifikant mere præcis end SARD med én til fire operationelle 

nøgletal. Herudover bemærkes det for EV/Sales, at SARD med tre operationelle nøgletal er signifikant 

mere præcis end SARD med fire egenkapitalfokuserede nøgletal. 

For P/B og P/E multiplerne i Figur 9.12 bliver intet SARD niveau fra paperest første del signifikant mere 

præcist end det samme niveau ved at bruge operationelle nøgletal i paperets anden del, uanset om 

der ses på gennemsnittet eller medianen. Det bemærkes hertil at ingen er niveauerne bliver signifikant 

mindre præcise ved at bruge operationelle nøgletal fremfor egenkapitalfokuserede nøgletal, selvom 

der ses på multipler for værdien af egenkapitalen. 

Sammenfattet er ovenstående altså med til at besvare problemstilling 5, der undersøger betydningen 

for estimeringsfejlene ved at lade SARD metodens nøgletal basere på operationalitet fremfor 

egenkapitalen. Selvom der i Figur 9.11 er indikationer på at SARD med operationelle nøgletal faktisk 

kan være mindre præcis end med egenkapitalfokuserede nøgletal for egenkapitalmultipler, så 

modbeviser Figur 9.12 dette. Figuren viser nemlig at fejlestimeringerne for ingen af SARDs niveauer 

bliver signifikant forværret eller forbedret ved at bruge operationelle nøgletal i SARD for P/B eller P/E. 

Af Figur 9.12 findes det derudover, at præcisionsgraden for flere af SARDs niveauer for enterprise 

value multiplerne signifikant forbedres, når der bruges operationelle nøgletal. Samlet kan det altså 

vurderes, at fejlestimeringerne for SARD med X antal variable ikke forværres ved at bruge 

operationelle nøgletal for nogen multipler, samt at fejlestimeringerne faktisk forbedres for EV-

multiplerne for flere af SARDs niveauer, når der bruges nøgletal relateret til de operationelle 

aktiviteter fremfor relateret til egenkapitalen. 

9.8 Resultat af SARD med operationelle nøgletal kombineret med industri overfor SARD 

med nøgletal fokuseret på egenkapitalen kombineret med industri 
Eftersom det er fundet at SARD metoden generelt fører til mere præcise værdiestimater, når metoden 

kombineres med industri, er Figur 9.13 kreeret for at vise ændringen fra SARD med 

egenkapitalfokuserede nøgletal kombineret med industri til SARD med operationelle nøgletal 

kombineret med industri. I figuren forstås niveauerne som hvor mange variable der er anvendt i SARD 

metoden. Figuren understøttes hertil af Figur 9.14, der angiver om forskellene i fejlestimeringerne er 

signifikante. Dette afsnit er altså med til at besvare problemstilling 5 om effekten på 

estimeringsfejlene ved at lade SARD basere på operationelle nøgletal fremfor nøgletal relateret til 

egenkapitalen. 
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Figur 9.13 – SARD med operationelle nøgletal kombineret med industri overfor SARD med 

egenkapitalfokuserede nøgletal kombineret med industri 

 
 

Noter: Se noterne til Figur 9.11. Bemærk dog at ændringen her er beregnet fra SARD med egenkapitalfokuserede nøgletal 

kombineret med industri til SARD med operationelle nøgletal kombineret med industri. 

Figur 9.14 – Statistiske test af SARD med operationelle nøgletal kombineret med industri overfor SARD 

med egenkapitalfokuserede nøgletal kombineret med industri 
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Noter: Se noterne til Figur 9.12. Alle SARD niveauerne er kombineret med industri. “*” angiver signifikans på 5%-niveau og 

“**” signifikans på 1%-niveau. 

Det kan af Figur 9.13 ses, at 37 af de 60 værdier er positive, hvoraf 24 af disse positive forskelle 

indtræffer for de to egenkapitalmultiplers 30 værdier. Figuren indikerer altså at fejlestimeringerne 

stiger for egenkapitalmultiplerne, når der benyttes operationelle nøgletal fremfor nøgletal relateret 

til egenkapitalen i SARD kombineret med industri. Dog er flere af disse positive forskelle ikke af 

betydelig størrelse, men der ses også forskelle som medianen for SARD niveau ét for P/B og medianen 

for SARD niveau ét og to for P/E, som har positive ændringer i fejlestimeringerne på omkring 8%. For 

de to enterprise value multipler er forskellene imidlertid mere ligeligt blandet mellem positive og 

negative ændringer, hvor lidt under halvdelen af forskellene er positive. 

De statistiske tests for gennemsnittene og medianerne for enterprise value multiplerne i Figur 9.14 

angiver, at intet niveau af SARD kombineret med industri forværres signifikant, når der bruges 

operationelle nøgletal i stedet for egenkapitalfokuserede. Fejlestimeringerne forværres for eksempel 

ikke ved at bruge ROIC i stedet for ROE til at udvælge peers til enterprise value multiplerne, men det 

ses faktisk for EV/EBIT at dette niveau ét fører til signifikant mere præcise værdiestimater både for 

gennemsnittet og medianen ved brug af operationelle nøgletal. For gennemsnittet fører operationelle 

nøgletal for niveau tre også til en signifikant forbedring for EV/EBIT, hvilket for medianen også er 

gældende for niveau to og tre. Yderligere bemærkes det for EV/EBIT, at SARD, både med to og tre 

operationelle nøgletal kombineret med industri, fører til signifikant lavere fejlestimeringer end alle 

SARDs fem niveauer med nøgletal relateret til egenkapitalen kombineret med industri. Med to 

operationelle nøgletal er dette dog ikke gældende for gennemsnittet mod SARDs niveau to eller for 

medianen mod SARDs niveau tre med egenkapitalfokuserede nøgletal. 

For EV/Sales multiplen findes ikke den samme signifikante forbedring ved brug af operationelle 

nøgletal som for EV/EBIT, idet kun medianen for SARD niveau 5 signifikant forbedres for SARD 

kombineret med industri, når der bruges operationelle nøgletal. Dette operationelle niveau fem er 

dog også signifikant mere præcist end SARD med én til fire nøgletal relateret til egenkapitalen. Hertil 

findes det for SARD kombineret med industri, at SARDs gennemsnitlige fejlestimering med tre 

operationelle nøgletal er signifikant mere præcis end SARD med fire egenkapitalfokuserede nøgletal. 
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Modsat for enterprise value multiplerne findes det af Figur 9.14, at intet sted bliver SARDs niveauer 

kombineret med industri signifikant mere præcist målt på gennemsnit og median for P/B og P/E ved 

at bruge operationelle nøgletal frem for nøgletal relateret til egenkapitalen. Imidlertid bliver 

fejlestimeringen signifikant forværret for SARD niveau to målt på medianen ved P/B og P/E, når der 

bruges operationelle nøgletal. For P/E forværres fejlestimeringen hertil signifikant for SARD niveau ét 

målt både på gennemsnit og median, hvorfor der med én variabel bør bruges ROE fremfor ROIC i SARD 

kombineret med industri for P/E. Hertil ses det, at SARD kombineret med industri og med to 

egenkapitalfokuserede nøgletal er signifikant mere præcis end SARD kombineret med industri og med 

tre operationelle nøgletal målt på medianen for P/B, hvor det for P/E er mere præcist end med både 

tre og fire operationelle nøgletal. Endvidere bemærkes det for P/B, at SARD med to operationelle 

nøgletal er signifikant mindre præcis end SARD med ét egenkapitalbaseret nøgletal målt på medianen, 

når SARD kombineres med industri. Det bemærkes dog, at hverken niveau tre, fire eller fem for SARD 

bliver signifikant mindre præcise ved at bruge operationelle nøgletal for P/B og P/E. 

Ovenstående kan samlet bidrage til at besvare problemstilling 5, da det findes at når SARD kombineret 

med industri baseres på operationelle nøgletal fremfor egenkapitalfokuserede, så forbedres 

estimeringsfejlene mest for enterprise value multiplerne i Europa. Specielt for EV/EBIT ses der 

markante forbedringer for SARD med både to og tre operationelle nøgletal, der bliver mere præcis 

end SARD med én til fem nøgletal relateret til egenkapitalen. For egenkapitalmultiplerne findes der 

imidlertid ingen forbedring af estimeringsfejlene i Europa, når SARD kombineret med industrien 

baseres på operationalitet fremfor egenkapitalen. Få steder findes der faktisk en forværring af 

estimeringsfejlene ved brug af operationelle nøgletal, hvilket primært ses for SARD med få nøgletal. 

SARD med fem operationelle nøgletal er dog ikke signifikant mindre præcis end nogen af SARDs fem 

niveauer med nøgletal relateret til egenkapitalen for egenkapitalmultiplerne. Endvidere findes der 

markant flere signifikante forbedringer for enterprise value multiplerne, end der findes signifikante 

forværringer for egenkapitalmultiplerne. 

9.9 Robusthedstjek af SARD overfor industri 
Det blev på baggrund af de fundne rangeringer mellem SARD og industrien fra Figur 9.2 konkluderet i 

relation til problemstilling 3, at SARD ikke altid bør være at foretrække fremfor industrien til at 

udvælge sammenlignelige selskaber i Europa. Dette afsnit har derfor til formål at undersøge 

robustheden af de fundne rangeringer mellem SARD niveauerne og industrien. Rangeringernes 

robusthed vil først blive undersøgt overfor antallet af peers og derefter over de sidste 20 år. Afsnittet 

sikrer dermed, at der ikke konkluderes noget i relation til problemstilling 3, der kun er gældende for 

seks peers eller for 2019. Ligesom i Afsnit 5.8, vil der i dette afsnit udelukkende ses på medianværdier, 

der ikke suppleres med statistiske tests. For begrundelse af valget af at bruge medianværdier henvises 

der til Afsnit 5.8.1. 

9.9.1 Robusthedstjek af antal peers 

Nedenfor angiver Figur 9.15 medianerne af de absolutte fejlprocent, når antallet af anvendte peers 

varierer for multiplerne brugt i paperets første del. Det bør bemærkes, at det for industrien er valgt 

ikke at udlede de absolutte fejlprocenter for mere end seks peers, hvilket der begrundes for i Afsnit 

5.8.1. 
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Figur 9.15 – Median af absolutte fejlprocent ved forskellige antal peers 

 

Det kan af ovenstående figur udledes, at de absolutte fejlprocenter for multiplerne lader til at falde 

kraftigt, når der tilføjes flere peers, indtil der benyttes omkring fire til seks peers. Herefter ser det ikke 

ud til at have en markant effekt at tilføje yderligere peers. Det kan altså ikke ses som værende en 

fejlkilde, at ovenstående analyse baseres på seks peers, da niveauet for fejlestimeringerne lader til at 

være fladet ud ved dette antal peers. 

Af Figur 9.15 kan det for EV/EBIT udledes, at industrien enten fører til de højeste eller næsthøjeste 

fejlestimeringer målt på medianen på tværs af antal peers på nær ved brug af fem peers. Det ses 

derved, at SARD med både tre og fire operationelle nøgletal robust overfor antal peers fører til lavere 

fejlestimeringer end industrien. Dette er altså en forbedring fra robusthedstjekket med 

egenkapitalbaserede nøgletal, hvor det ikke kunne udledes at nogen SARD niveauer var konsistent 

mere præcis end industrien. I forhold til SARD med fem operationelle nøgletal ses det imidlertid, at 

industrien lige netop giver lavere fejlestimeringer ved brug af fem peers. Det kan derfor ikke kan 

konkluderes, at SARD niveau fem fører til robust lavere fejlestimeringer end industrien. Endvidere kan 

det for EV/EBIT udledes, at SARD med tre til fem operationelle nøgletal er robust mere præcis end 

SARD med både én og to nøgletal. 

For EV/Sales angiver Figur 9.15 en forbedring i forhold til robusthedstjekket for egenkapitalbaserede 

nøgletal, da industrien ikke længere er robust mere præcis end SARD med tre og fire nøgletal, når 

disse baseres på operationalitet. Dette ses ved, at industrien har højere fejlestimeringer end SARD 

niveau fire for to peers og SARD niveau tre for fire peers. Hertil angiver figuren, at SARD niveau fem 

robust fører til lavere fejlestimeringer end både industrien og SARDs øvrige niveauer for EV/Sales, 

hvilket også blev fundet ved brug af egenkapitalbaserede nøgletal. Endvidere bemærkes det, at 

fejlestimeringerne lader til at falde for SARD, når der tilføjes yderligere én variabel, hvilket dog ikke 

robust gælder mellem SARD niveauerne to til fire. 
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Yderligere kan det af Figur 9.15 udledes, at SARD niveauerne tre til fem er robust mere præcise end 

industrien for P/B multiplen på tværs af antal peers. Disse SARD niveauer er dog ikke robust mere 

præcise end hinanden, men det ses at de har markant lavere fejlestimeringer end SARD niveau to. Det 

lader altså til, at SARD for P/B forbedres markant, når de totale aktiver tilføjes som den tredje variabel. 

Yderligere findes det, at SARD niveau to ikke længere er robust mere præcis end industrien for P/B, 

hvilket niveauet var da der blev benyttet egenkapitalbaserede nøgletal. Dog bør det nævnes, at SARD 

med to egenkapitalbaserede nøgletal ikke var signifikant bedre end industrien for P/B i Figur 5.7. 

Den forværrede robusthed for SARD niveau to med operationelle nøgletal overfor industrien for P/B 

multiplen findes ikke for P/E. Tværtimod var industrien robust mere præcis end SARD med både én og 

to egenkapitalbaserede nøgletal overfor antal peers, hvorimod industrien kun er robust mere præcis 

end SARD med ét operationelt nøgletal i Figur 9.15. Der ses altså her en forbedring. Yderligere ses det 

for P/E i figuren, at industrien fører til de laveste fejlestimeringer ved brug af minimum fire peers, men 

ved brug af færre peers er SARD niveau fem den mest præcise udvælgelsesmetode. Hverken SARD 

eller industrien er altså robust mest præcis på tværs af antallet af peers. Hertil kan det af figuren 

yderligere udledes, at fra de absolutte fejlprocent er fladet ud ved seks peers, fører SARD niveau tre 

til fem til mere præcise estimater end både SARD niveau ét og to, hvilket også robust er gældende for 

EV/EBIT og P/B. 

Det kan af ovenstående konkluderes i relation til problemstilling 3, at SARD metoden med 

operationelle nøgletal ikke konsistent fører til lavere fejlestimeringer i Europa end industrien. For at 

SARD fører til lavere fejlestimeringer afhænger det af hvilken multipel der undersøges, samt hvor 

mange nøgletal der inkluderes i SARD metoden. For P/B multiplen er SARD med tre til fem 

operationelle nøgletal robust mere præcis end industrien, hvor SARD med tre og fire nøgletal er robust 

mere præcis end industrien for EV/EBIT. For EV/Sales er det kun SARD med fem nøgletal, der er robust 

mere præcis end industrien, imens ingen SARD niveauer er fundet til at være robust mere præcis end 

industrien for P/E. 

9.9.2 Robusthedstjek over tid 

Udover at undersøge om resultaterne fra Figur 9.2 er afhængige af antal peers, vælges det ligesom i 

Afsnit 5.8.2 at undersøge hvorvidt resultaterne er robuste over tid. Dette vurderes relevant i forhold 

til at understøtte de konklusioner, der laves med henblik på besvarelsen af problemstilling 3. Således 

vil dette afsnit sikre, at der ikke dragers konklusioner om rangeringen mellem SARD og industrien, der 

kun er gældende for 2019. Som tidligere er nedenstående Figur 9.16 konstrueret således, at 

medianværdierne er fundet for de absolutte fejlprocenter for SARD og industrien i perioden 2000-

2019, hvilket er opstillet som en tidsserie. 
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Figur 9.16 – Median af absolutte fejlprocent i perioden 2000–2019 

 

Overordnet kan det ses af Figur 9.16, at medianværdierne af de absolutte fejlprocenter generelt 

bevæger sig ens indenfor et vist interval, hvilket er gældende for både SARD niveauerne og industrien. 

Som fundet i Afsnit 5.8.2 kan der igen observeres to årstal, hvor fejlestimeringerne opnår en markant 

stigning både for SARD og industrien, hvilket forekommer i årene 2003 og 2007. Grunden bag hoppet 

i 2003 formodes fortsat at være sket på baggrund af økonomien i eurozonen, og en detaljeret 

forklaring heraf kan aflæses af Afsnit 5.8.2. Ligeledes blev det fundet, at den globale finanskrise 

formegentlig har drevet de høje fejlestimeringer i 2007, der uddybes i Afsnit 5.8.2. Eftersom Figur 9.16 

illustrerer disse hop i fejlestimeringerne, indikerer dette at både SARD metoden og industrien kan 

have sine udfordringer med udvælgelsen af sammenlignelige selskaber, når den generelle økonomi 

skifter tendens. 

Ignoreres de høje medianværdier i Figur 9.16, indikerer figuren at niveauet af de absolutte 

fejlprocenter er svagt faldende, og muligvis en anelse stagnerende, i perioden 2008 til 2014. 

Interessant er at samme fund blev gjort i Afsnit 5.8.2, hvorfor denne tendens er robust overfor om der 

anvendes egenkapitalfokuserede eller operationelle nøgletal. I perioden 2008 til 2014 ses det 

stagnerende niveau specielt for EV/Sales multiplen, imens den aftagende tendens især fremgår af P/E 

multiplen. Ens for multiplerne i Figuren er også, at fejlestimeringerne efter 2017 har en stigende 

tendens, og det for P/E og EV/Sales multiplerne ser ud til tendensen allerede starter i 2016. Dette 

betyder at hvis der ses bort fra de to ekstremer i 2003 og 2007, ligger fejlestimeringerne for 2019 i 

den ret høje ende.  

Det bemærkes at fejlestimeringerne for SARD og industrien i de to ekstremer i Afsnit 5.8.2 alle var 

oven i hinanden, således at man vil være indifferent i forhold til metoden valgt til udvælgelse af 

sammenlignelige selskaber i 2003 og 2007, når nøgletal er valgt på baggrund af egenkapitalen. 

Anderledes er resultaterne dog her eftersom det kan ses af Figur 9.16, at der er en generel tendens til 



   
 

   
 

Side 97 

at industrien og SARD niveau ét og to er på et betydeligt højere niveau i 2003 og 2007 end SARD 

niveauerne tre til fem. Dette indikerer at man til at værdiansætte selskaber, når økonomien skifter 

tendens, med fordel kan anvende SARD niveauerne tre til fem med operationelle nøgletal, men der er 

dog tale om et lille sample, eftersom der kun er to ekstremer, hvilket kan give anledning til fremtidige 

undersøgelser på området. 

Selvom niveauet af de absolutte fejlprocenter en varierende over tid kan det ses af Figur 9.16, at SARD 

med alle fem variable for EV/Sales multiplen giver konsistent lavere fejlestimeringer end industrien, 

samt de øvrige niveauer af SARD, over alle 20 år. Hertil er det gældende at både EV/EBIT og P/B 

multiplerne begge viser, at SARD niveau fem med operationelle nøgletal er bedre end industrien på 

nær et enkelt år, hvor det for EV/EBIT er år 2000 og for P/B er 2001. Dog er denne ene afvigelse 

omtrent 1% for begge multipler, hvorfor dette niveau tilnærmelses er konsistent bedre end industrien 

ved brug af EV/EBIT og P/B. For P/E multiplen er det gældende, at SARD med alle fem operationelle 

variable to gange giver mere upræcise fejlestimeringer end industrien. Det kan derved siges, at SARD 

niveau fem ikke konsistent giver en lavere absolut fejlprocent end industrien over perioden på 20 år, 

men at der sammenlignet med Afsnit 5.8.2 er langt færre tilfælde hvor SARD niveau fem ikke er at 

foretrække fremfor industrien.  

Tages der i stedet et blik på de øvrige niveauer af SARD, viser Figur 9.16 at SARD med to til fire variable 

konsistent giver en lavere absolut fejlprocent sammenlignet med industrien for P/B multiplen. Således 

er SARD niveauerne to til fire rangeret bedre end industrien for P/B multiplen, hvilket er robust over 

tid. Det samme kan dog ikke findes for EV/Sales multiplen, eftersom det kan ses af figuren at der for 

SARD med to til fire variable er flere år, hvor industrien leder til lavere fejlestimering end SARD. Det 

kan hermed siges at SARD niveauerne to til fire for EV/Sales multiplen ikke konsistent er bedre end 

industrien, hvilket også understøttes delvist af Figur 9.2, der viser at medianen for industrien i EV/Sales 

multiplen er signifikant lavere end SARD med to variable. For EV/EBIT multiplen er det gældende, at 

SARD niveau tre og fire konsistent over alle 20 år giver en lavere fejlestimering end industrien, hvorfor 

disse to niveauer er robuste over tid for EV/EBIT multiplen, hvilket også understøttes af Figur 9.2 som 

viser at medianen for disse to niveauer er signifikant lavere end industrien i 2019. Dernæst kan det 

ses, at niveauerne to til fire for P/E multiplen ikke generelt er bedre end industrien, hvorfor disse ikke 

kan siges at være robust bedre over tid.  

Ses der på SARD med kun ROIC som variabel i Figur 9.16, kan det aflæses at for EV/Sales multiplen er 

det gældende, at SARD med én variable konsistent giver højere fejlestimeringer end industrien, 

hvorfor industrien her er robust bedre end SARD niveau ét. Det samme kan tilnærmelsesvis siges om 

P/B multiplen, som har tre år hvor SARD med én variable giver lavere fejlestimering end industrien. 

Dog er forskellen mellem industrien og SARD niveau ét i disse år under 1%. For EV/EBIT og P/B 

multiplerne er SARD niveau ét generelt bedre end industrien over tid, dog med henholdsvis fire og to 

år, hvor industrien giver en lavere fejlestimering end SARD med én variable, hvorfor dette ikke er 

konsekvent robust over tid. Det kan dermed ikke siges at SARD niveau ét konsekvent er ringere end 

industrien over tid. 

Ovenstående resultater er med til at besvare problemstilling 3, der har til mål at undersøge hvorvidt 

udvælgelsen af sammenlignelige selskaber i Europa ud fra SARD metoden fører til lavere 

estimeringsfejl end ved at udvælge peers ud fra industrien. Ud fra medianværdierne kan det generelt 

vurderes, at SARD og industrien begge er følsomme overfor tiden, i og med at begge varierer over tid. 

Derudover kan det siges, at SARD niveau fem generelt giver lavere fejlestimeringer end industrien med 
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enkelte små afvigelser i EV/EBIT, P/B og P/E multiplerne. Dernæst er det fundet, at SARD niveauerne 

ét til fire ikke konsistent over tid giver lavere fejlestimeringer end industrien, hvis der ses overordnet 

på alle multiplerne. Det blev også fundet, at SARD niveauerne tre til fem i de ekstreme perioder 2003 

og 2007 var på et væsentligt lavere niveau end industrien og SARD niveau ét og to, hvorfor den 

operationelle SARD metoden, der inkluderer totale aktiver, tyder på at være den bedste metode til 

udvælgelsen af sammenlignelige selskaber, når tendensen i økonomien skifter. 

10. Diskussion af afhandlingens anden del 
Diskussionen af afhandlingens anden del vil indeholde en præsentation af dennes bidrag til 

litteraturen i relation til de fund der er gjort i afhandlingens første del og den øvrige litteratur. Hernæst 

vil følge en fortolkning af analysens resultater, hvorefter der følger en beskrivelse af afhandlingens 

begrænsninger. Afslutningsvis vil der blive præsenteret forslag til videre forskning, der vil 

sammenfatte de undringer der er opstået, som kræver yderligere undersøgelser på området. 

10.1 Afhandlingens bidrag til litteraturen 
Dette afsnit vil være en viderebygning af det forhenværende Diskussionsafsnit 6.1, således at afsnittet 

her vil dække over resultaterne fra afhandlingens anden del sammenlignet med de tidligere resultater. 

Hertil vil resultaterne af den anden del kort blive sammenlignet med den øvrige litteratur på området. 

10.1.1 Afhandlingens bidrag til litteraturen om SARD 

10.1.1.1 SARD overfor industrien 

Resultatet af SARD med operationelle nøgletal overfor industrien er ret konsistent med det fundet 

tidligere, eftersom det fortsat kan ses at industrien rangeres som nummer ét ved brug af P/E 

multiplen, og at SARD niveau fem er rangeret som nummer ét ved brug af EV/Sales multiplen. Der 

opstår dog en forskel for P/B, hvor SARD med operationelle nøgletal nu rangeres som nummer to 

fremfor nummer ét som ved den egenkapitalbaserede SARD. Når det er sagt kan det samtidig ses, at 

fejlestimeringen generelt forbedres ved brug af SARD med operationelle nøgletal, idet næsten 

samtlige værdier er lavere sammenlignet med dem tidligere fundet. Sammenlignet med tidligere er 

der ingen større ændring i hvilke niveauer der er signifikant bedre end andre, men det kan ses at 

gennemsnitsværdierne for SARD niveau fem med operationelle nøgletal oftere er signifikant bedst. I 

robusthedstjekket af antal peers kan det nu ses, at SARD niveau tre og fire med operationelle nøgletal 

for EV/EBIT er robust bedre end industrien over antal peers, hvilket ikke var tilfældet i det tidligere 

tjek af SARD, der fandt at ingen niveauer af SARD robust var bedre end industrien over antal peers. 

Hertil blev det for EV/EBIT fundet, at ingen niveauer af SARD var robust dårligere end industrien, 

hvilket ikke var tilfældet for SARD med egenkapitalbaserede nøgletal, hvor SARD niveau ét var robust 

dårligere end industrien. 

For EV/Sales multiplen er det i afhandlingens anden del fundet, at industrien kun er robust bedre end 

SARD niveauerne ét og to over antal peers, hvilket er en forbedring sammenlignet med tidligere, der 

fandt at industrien var robust bedre end SARD niveauerne ét til fire over antal peers. Ved P/B multiplen 

ses kun en minimal ændring, da SARD niveau to til fem med operationelle nøgletal er robust bedre 

end industrien over antal peers sammenlignet med afhandlingens første del, hvor niveauerne tre til 

fem var robust bedre end industrien over antal peers. I første del blev det fundet, at for P/E multiplen 

var industrien robust bedre end SARD niveau ét og to over antal peers, hvilket forbedres i anden del, 

da det her blev fundet at industrien kun er robust bedre end SARD niveau ét over antal peers. Det kan 

altså konkluderes, at der observeres en forbedring af robustheden af SARD i forhold til industrien over 
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antal peers ved anvendelsen af operationelle nøgletal sammenlignet med egenkapitalbaserede 

nøgletal. 

I forbindelse med resultaternes robusthed over tid observeres der ikke de større ændringer. Den mest 

iøjnefaldende ændring er, at SARD niveauerne tre, fire og fem ligger på et lavere niveau i de to 

ekstreme år 2003 og 2007 sammenlignet med tidligere. Det blev i begge dele fundet at niveauet af de 

absolutte fejlprocenter generelt er svagt faldende, og til dels en anelse stagnerende, i perioden 2008 

til 2014. Hertil kan der ligeledes observeres en tendens for multiplerne, at de efter år 2016/2017 er 

stigende i begge robusthedstjek.  

En større forskel kan ses i SARD niveau fem, der ved EV/EBIT multiplen i første del havde adskillige 

observationer hvor industrien var bedre, hvorimod SARD niveau fem med operationelle nøgletal kun 

havde to observationer hvor industrien havde en lavere fejlestimering. EV/EBIT er derfor mere robust 

over tid for afhandlingens anden del sammenlignet med dens første del. Desuden blev det i den anden 

del fundet, at SARD niveauerne tre og fire var robust bedre end industrien over tid, hvilket ikke var 

tilfældet før. 

10.1.1.2 SARD kombineret med industri overfor industrien 

Når SARD metoden, lavet på baggrund af operationelle nøgletal kombineret med industri overfor 

industrien, sammenlignes med de tidligere fundne resultater af SARD med egenkapitalbaserede 

nøgletal kombineret med industrien overfor industrien, er der et par iøjefaldende forskelle. En forskel 

er, at SARD med operationelle nøgletal kombineret med industrien er konsistent mere præcis end 

industrien på nær for SARD niveau ét i P/E multiplen, hvor SARD med egenkapitalfokuserede nøgletal 

kombineret med industrien er konsistent mere præcis end industrien på nær for SARD niveau ét i 

EV/EBIT. Herudover er brugen af ROIC, eller SARD med én variable, i langt færre tilfælde signifikant 

dårligere end de øvrige niveauer af SARD sammenlignet med SARD niveau ét fra første del, hvor 

medianen for ROE for eksempel var signifikant dårligere end samtlige niveauer af SARD for alle 

multipler. Det kan samlet udledes, at SARD med operationelle nøgletal i større grad er at foretrække 

fremfor industrien, end SARD med egenkapitalbaserede nøgletal, og at anvendelsen af operationelle 

nøgletal dermed har ført til en generel forbedring af udvælgelsen af peers ved brug af SARD metoden. 

10.1.1.3 SARD kombineret med industri overfor SARD 

Det kan af Afsnit 9.6 og 5.7 ses, at den procentvise ændring i fejlestimeringerne ved brug af SARD med 

operationelle nøgletal kombineret med industrien overfor SARD generelt ikke ser så store ændringer, 

som SARD med egenkapitalbaserede nøgletal kombineret med industrien overfor SARD. Hernæst kan 

det observeres, at inklusionen af industrien til de operationelle nøgletal ikke leder til samme 

signifikante forbedringer, som når industrien tilføjes til de egenkapitalbaserede nøgletal. Dette kan for 

eksempel ses af gennemsnittet for EV/EBIT, hvor de operationelle SARD niveauer tre til fem 

kombineret med industrien ikke er signifikant bedre end SARD niveauerne alene, hvilket de var ved 

brugen af de egenkapitalbaserede nøgletal. 

10.1.2 Afhandlingens bidrag til den øvrige litteratur 

Denne del af afhandlingen finder i overensstemmelse med første del, at en SARD metode der bruger 

en kombination af industri og fundamentals, som i dette tilfælde er operationelle nøgletal, bør være 

at foretrække fremfor industrien alene til udvælgelsen af sammenligne selskaber i Europa. Som 

tidligere nævnt er dette i uoverensstemmelse med en række resultater i litteraturen, som kan ses i 

Afsnit 6.1.2. Dette betyder samtidig, at afhandlingen er enige i en række resultater i litteraturen, der 
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finder at industrien ikke er at foretrække, hvor en gennemgang heraf kan læses i Afsnit 6.1.2. Således 

bidrager denne del af analysen til at brugen af operationelle nøgletal samt industrien også vil føre til 

lavere estimeringsfejl end industrien alene, hvilket derfor bør være at foretrække. 

10.2 Fortolkninger af resultater 
Der vil i dette afsnit blive præsenteret fortolkninger af de væsentligste fund fra analysen af SARD med 

nøgletal relateret til de operationelle aktiviteter. Afsnittet vil imidlertid ikke præsentere fortolkninger 

af fund, der også opstod i analysen af SARD med egenkapitalbaserede nøgletal og som derfor allerede 

er blevet behandlet. Afsnittet vil først forsøge at fortolke hvorfor estimeringsfejlene for enterprise 

value multiplerne forbedres, når SARD baseres på operationelle nøgletal fremfor 

egenkapitalbaserede, imens egenkapitalmultiplerne ikke forbedres. Herefter vil afsnittet give en 

fortolkning af hvorfor SARD er mere robust overfor ændringer i den makroøkonomiske tendens, når 

total assets bruges som approksimation for størrelse i stedet for markedsværdien af egenkapitalen. 

10.2.1 Hvorfor forbedres estimeringsfejlene for enterprise value multiplerne men ikke for 

egenkapitalmultiplerne, når SARD baseres på operationelle nøgletal? 

Det blev i Afsnit 9.7 fundet, at flere af SARD metodens niveauer forbedres signifikant for EV/EBIT og 

EV/Sales, når SARD basers på operationelle nøgletal fremfor egenkapitalbaserede nøgletal. Dette 

resultat var forventeligt set i forhold til modelleringen af Feltham & Ohlson (1995), hvoraf det er 

selskabets operationelle aktiviteter, der driver forskellen mellem et selskabs samlede markedsværdi 

og selskabets bogførte værdi. Det giver derfor mening, at SARD metoden fører til lavere 

fejlestimeringer for enterprise value multiplerne, når metoden udvælger sammenlignelige selskaber 

på baggrund af deres operationelle nøgletal. Teoretisk bør det dog jf. Damodaran (2006) give det 

samme værdiestimatet, om selskabets samlede værdi findes direkte eller indirekte ved først at finde 

værdien af egenkapitalen for derefter at tilføje den nettorentebærende gæld. Selvom den fundne 

forbedring af SARD for enterprise value multiplerne går imod dette teoretiske fundament, så 

understøttes det alligevel af Damodaran (2006), der til ovenstående tilføjer at i praksis finder de to 

metoder ofte ikke de samme resultater. Dette skyldes at der ikke behøves at tage eksplicit højde for 

pengestrømmene til gælden, når selskabets samlede værdi estimeres ved brug af for eksempel en 

DCF-model, hvilket især gør analytikerens arbejde mere overskueligt, hvis kapitalstrukturen ændres 

over tid. Endvidere understøttes den fundne forbedring for enterprise value multiplerne, trods den 

teoretiske ækvivalens mellem den direkte og indirekte værdiansættelse, af Penman og Sougiannis 

(1998), idet de finder at den praktiske implementering af værdiansættelsesmodeller medfører at 

modeller i praksis giver forskellige værdiestimater. 

På trods af at det i Afsnit 9.7 blev udledt, at der findes forbedringer for enterprise value multiplerne 

ved at bruge operationelle nøgletal i SARD metoden fremfor egenkapitalbaserede nøgletal, blev ingen 

SARD niveauer signifikant forbedret eller forværret for egenkapitalmultiplerne. For P/B og P/E 

multiplerne lader det altså til at den teoretiske ækvivalens holder, hvor det ikke har betydning om 

egenkapitalen værdiansættes direkte eller ved først at estimere selskabets samlede værdi for derefter 

at fratrække den nettorentebærende gæld (Damodaran, 2006). Dette resultat stemmer imidlertid ikke 

helt overens med modelleringen af Feltham & Ohlson (1995), hvoraf det burde forventes at SARD 

metoden fører til mere præcise estimater ved at bruge operationelle nøgletal, da det er de 

operationelle aktiviteter, der driver forskellen mellem den bogførte værdi af et selskabs egenkapital 

og markedsværdien af egenkapitalen. Det er altså ikke nøgletal relateret til egenkapitalen, der alene 

driver denne forskel. 
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Det findes altså at præcisionsgraden for SARD metoden forbedres for enterprise value multiplerne, 

men ikke for egenkapitalmultiplerne, når der benyttes operationelle nøgletal fremfor 

egenkapitalbaserede nøgletal. Denne fundne forskel mellem værdiansættelse af henholdsvis 

enterprise value og egenkapitalen kan forklares ved, at GAAP2 regnskaber kan være utilstrækkelige i 

forhold til at analysere egenkapitalens værdi, fordi GAAP regnskaber i nogle tilfælde skjuler 

omkostninger, der pålægges aktionærerne (Penman, 2003). Penman (2003) lægger stor vægt på at 

sådanne skjulte omkostninger for aktionærerne opstår, når såkaldte contigent equity claims udnyttes. 

Et contigent equity claim er et type krav mod selskabet, der kan omdannes til aktier, hvis nogle 

betingelser opfyldes. Et eksempel på sådan et type krav er konvertible obligationer, der som 

udgangspunkt er gæld for selskabet, men obligationsholderen kan til en fastsat konverteringskurs på 

fastsatte tidspunkter konvertere sine obligationer til et bestemt antal aktier (Penman, 2003). 

Obligationsholderen har derfor incitament til at konvertere sine obligationer til aktier, når selskabets 

aktiekurs er højere end den fastsatte konverteringskurs og har en værdi, hvor aktierne modtaget ved 

konverteringen er mere værd end summen af obligationernes manglende renter og restgæld. Idet 

obligationsholderen kan realisere en gevinst ved at konvertere sine obligationer til aktier under 

markedskursen, pålægges de eksisterende aktionærer omkostningen, der udgør forskellen mellem 

konverteringskursen og markedskursen, hvorved de eksisterende aktionærers aktier oplever en 

udvanding. Det er netop sådanne omkostninger for aktionærerne, som Penman (2003) kritiserer GAAP 

regnskaber for i mange tilfælde ikke at indregne. 

Eftersom der findes mulige omkostninger for aktionærerne, som ikke indregnes i regnskaberne, giver 

det altså forkerte værdiestimater af egenkapitalen, når dennes værdi estimeres udelukkende af 

regnskabstal. Dette forklarer derved hvorfor SARD metodens præcisionsgrad kun finder forbedringer 

for enterprise value multiplerne og ikke for egenkapitalmultiplerne ved at bruge operationelle nøgletal 

fremfor egenkapitalbaserede nøgletal, eftersom de anvendte nøgletal i høj grad baseres på 

regnskabstal. Fejlkilden ved ikke at tage højde for de i regnskaberne skjulte omkostninger for 

aktionærerne lader altså til at have en effekt på de fundne fejlestimeringer for egenkapital-

multiplerne, som der hverken tages højde for når SARD baseres på egenkapitalbaserede eller 

operationelle nøgletal. 

Yderligere er forskellen mellem SARD med egenkapitalbaserede nøgletal kombineret med industri og 

SARD med operationelle nøgletal kombineret med industri blevet undersøgt. Her blev det i Afsnit 9.8 

ligeledes fundet, at SARD metoden ser nogle forbedringer for enterprise value multiplerne, men ikke 

for egenkapitalmultiplerne, når der bruges operationelle nøgletal fremfor egenkapitalbaserede. Dog 

bliver færre af SARDs niveauer forbedret for enterprise value multiplerne ved brug af operationelle 

nøgletal, når SARD kombineres med industri i forhold til når SARD bruges alene. Hertil findes det når 

SARD kombineres med industri, at få SARD niveauer faktisk forværres ved brug at operationelle 

nøgletal for egenkapitalmultiplerne. Det bemærkes dog, at der kun ses eksempler på dette for SARD 

niveau ét og to. I Afsnit 6.2.2 blev der argumenteret for, at industrien fanger nogle effekter for 

indtjening, risiko og vækst, som SARD ikke selv fanger. De færre forbedringer af SARD for enterprise 

value multiplerne og de fundne forværringer af SARD for egenkapitalmultiplerne ved at bruge 

operationelle nøgletal, når SARD kombineres med industri, antyder yderligere, at de effekter 

industrien fanger i højere grad relaterer sig til de operationelle aktiviteter end til egenkapitalen. Dette 

 
2 Med GAAP menes Generally Accepted Accounting Principles, som er et regelsæt der til en vis grad skal sikre konsistens i 
selskabers finansielle rapporter. Regelsættet kan dog variere alt efter hvis GAAP der benyttes. F.eks. findes der i USA et US 
GAAP. 
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kan ses ved at de positive effekter ved at benytte operationelle nøgletal i SARD for enterprise value 

multiplerne lader til allerede at blive inkorporeret til en vis grad af industrien, idet der ses færre 

forbedringer ved at bruge operationelle nøgletal fremfor egenkapitalbasserede, når SARD kombineres 

med industri. Endvidere angiver de få fundne forværringer af SARD kombineret med industri, ved brug 

af operationelle nøgletal for egenkapitalmultiplerne, at industrien fanger effekter af de operationelle 

aktiviteter. Dette skyldes at de operationelle nøgletal og industrien lader til at fange nogle af de 

samme effekter på egenkapitalmultiplerne. Der kan derved nogle steder fås mere præcise estimater 

ved at kombinere industrien, der lader til at have mere til fældes med de operationelle nøgletal, med 

egenkapitalbaserede nøgletal i SARD. Derved kan der potentielt fanges flere af de relevante faktorer, 

der påvirker egenkapitalmultiplerne, end ved at kombinere industriens mulige operationelle effekter 

med operationelle nøgletal i SARD. At industrien i høj grad lader til at fange operationelle effekter 

understøttes yderligere af, at operationelle nøgletal som omsætningen og indtjeningen er 

hovedfaktorer i opdelingen af kategorierne i GICS (MSCI, 2021). 

10.2.2 Hvorfor er SARD mere robust overfor ændringer i økonomien ved brug af total assets 

som approksimation for størrelse fremfor markedsværdien af egenkapitalen? 

Det blev i analysen af SARD baseret på nøgletal relateret til egenkapitalen fundet, at 

fejlestimeringerne for alle SARD niveauer steg markant i 2003 og 2007. I analysen af SARD baseret på 

operationelle nøgletal blev det imidlertid fundet, at SARD niveau tre til fem er meget mindre følsomme 

overfor ændringerne i økonomien i 2003 og 2007. For SARD med operationelle nøgletal vokser 

robustheden overfor ændringer i økonomien altså, når total assets som approksimation for størrelse 

tilføjes som den tredje variabel. Denne robusthed indtræffer ikke på samme måde for SARD med 

egenkapitalbaserede nøgletal, når markedsværdien af et selskabs egenkapital bruges som 

approksimation for selskabets størrelse og dermed risiko.  

Ovenstående kan til dels forklares ved, at når der sker ændringer i økonomien, som da finanskrisen 

begyndte at indtræffe i 2007, så ændres stemningen på de finansielle markeder, og investorernes 

følelser ændres, hvilket har betydning for markedsværdien af selskabers egenkapital. VIX-indekset er 

et kendt mål for markedsstemningen og investorernes følelser (Kuepper, 2021) baseret på den 

implicitte volatilitet i det amerikanske aktiemarked (mere præcist i S&P 500 indekset). Ses der på et 

tilsvarende indeks for Europa, Euro Stoxx 50 Volatility, så skifter tendensen i indekset fra at være 

voksende til at aftage fra en værdi på 51 d. 30. december 2002 til en værdi på 21 d. 30. december 

2003, hvorefter indekset fortsætter med at aftage (Qontingo, 2021). Hertil skifter tendensen i indekset 

fra at være fladet ud ved en værdi på 15 d. 1. januar 2007 til at vokse op mod finanskrisen, hvorved 

indekset d. 31. december 2007 har en værdi på 20 og i den efterfølgende tid bliver ved med at vokse 

(Qontingo, 2021). I 2003 og 2007, hvor der blev fundet markante stigninger i fejlestimeringerne i 

robusthedstjekkene, ses det altså at tendenserne i målet for markedsstemningen og investorernes 

følelser skifter retning, hvilket i høj grad kan påvirke selskabernes aktiekurser. Dette kan derfor 

forklare hvorfor markedsværdien af et selskabs egenkapital ikke lader til at være et robust mål for 

selskabets risiko, når tendensen i økonomien skifter retning. 

Når tendensen i økonomien ændres, kan det også have betydning for værdien af selskabers totale 

aktiver samt selskabers optimale aktivmængde. Her må det lægges til grund, at selskaber med samme 

antal aktiver i højere grad påvirkes ens af ændringer i den økonomiske tendens end selskaber med 

samme markedsværdi af egenkapitalen. Hertil kan betydningen af de samlede aktiver ved ændringer 

i økonomien for eksempel ses i 2020-årsregnskabet for DSV Panalpina A/S (2021), der i afsnittet om 
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risk management i forhold til makroøkonomien skriver, at selskabet anvender en “asset-light” 

forretningsmodel for hurtigt at kunne tilpasse sig ændringer i økonomien. Det vil sige at selskabet 

leaser størstedelen af sine aktiver ved brug af kort- til medium lange leasingkontrakter, der tilpasses 

den nødvendige kapacitet baseret på den aktuelle økonomiske situation (DSV Panalpina A/S, 2021). 

Dette eksempel indikerer altså, at et selskab som i høj grad bruger leasing vil i perioder hvor 

økonomien ser drastiske ændringer hurtigt kunne tilpasse sine aktiver til det nødvendige niveau, 

hvilket vil resultere i at selskabet vil blive sammenlignet med helt andre selskaber ved brug af SARD 

metoden. Selskabet kan dermed blive sammenlignet med andre selskaber, der også er rustet til at 

modstå økonomiens ændringer, samt selskaber hvis aktiver allerede var på niveauet, som et 

leasingtungt selskab justerer til. Dette kan være én af grundene bag det lavere fejlestimeringsniveau 

sammen med tesen om, at selskaber, der ikke er leasingtunge, med samme antal aktiver påvirkes mere 

ens af ændringer i økonomien end selskaber med samme markedsværdi af egenkapitalen. De totale 

aktiver kan med baggrund i ovenstående derfor potentielt fungere bedre proxy for risiko end 

markedsværdien af egenkapitalen i perioder, hvor selskaberne ser store ændringer i de 

makroøkonomiske tendenser.  

Eftersom det er fundet at præcisionsgraden for SARD forbedres i 2003 og 2007 ved brug af total assets, 

vil det være relevant at lave en større undersøgelse af præcisionsgraden for SARD i år, hvor tendensen 

i økonomien skifter retning. 

10.3 Analysens begrænsninger 

Der introduceres ikke nye begrænsninger i afhandlingens anden del, hvor de operationelle nøgletal 

introduceres. Således er begrænsningerne om minimumsgrænsen på syv selskaber i en industri, 

brugen af årsregnskaber fra december, samt at der ikke tages højde for forskellig regnskabspraksis fra 

Afsnit 6.3 stadig relevante, hvorfor der henvises til dette afsnit for en redegørelse for 

begrænsningerne. 

En kort bemærkning er dog, at anden del i højere grad tager højde for regnskabspraksis, idet anden 

del bruger EBITDA værdier fremfor EBIT værdier, netop for i højere grad at tage højde for selskabers 

håndtering af afskrivninger og armortiseringer. 

10.4 Forslag til yderligere forskning 

Under udarbejdelsen af denne afhandling er der stødt på begrænsninger og undrende resultater, der 

giver anledning til yderligere forskning på området, hvilket vil blive præsenteret i dette afsnit. Afsnittet 

her vil derfor kort præsentere de konkrete forslag, og hvordan disse er relateret til denne afhandling. 

10.4.1 Valg af minimumsgrænse for antal peers i en industri 

Det bliver nævnt i Begrænsningsafsnittet 6.3.1, at der er få observationer hvor industrien kun består 

af syv selskaber, således at udvælgelsesmetoden af peers på baggrund af de forskellige niveauer af 

SARD kombineret med industrien har været irrelevant, idet der bruges seks peers i analysen. Derfor 

kunne det være relevant at undersøge effekten af, at industrien kun består af syv selskaber, hvis der 

vælges at bruge seks peers i en analyse, og derved yderligere undersøge hvorvidt det giver lavere 

estimeringsfejl, at der er flere peers i industrien end der benyttes peers i analysen. 

10.4.2 Den optimale rækkefølge af operationelle nøgletal i SARD metoden 

Som det allerede nævnes i metodeafsnittet har denne afhandling ikke til mål at undersøge 

rækkefølgen af nøgletallene anvendt i SARD metoden. Der vælges blot kort at lave et sanitity check 
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for at sikrer, at en vilkårlig rækkefølge ikke er at foretrække fremfor den anvendt metode. En 

undersøgelse af den mest optimale rækkefølge af operationelle nøgletal kunne derfor være 

interessant. Hertil bemærkes det yderligere, at Knudsen et al. (2017) for at finde deres anvendte 

rækkefølge, som også finder anvendelse i dette paper, har ud fra statistiske tests fundet nøgletallenes 

rækkefølge. Knudsen et al. (2017) præsenterer ikke deres tests, men skriver blot kort hvordan denne 

er foretaget, hvor de har set på hvilket nøgletal der alene giver de laveste estimeringsfejl, hvorefter 

de har set hvilken kombination af dette nøgletal og et andet, der giver de laveste estimeringsfejl osv. 

En fremtidig statistisk undersøgelse, af den optimale rækkefølge af operationelle nøgletal, kunne med 

fordel laves på baggrund af en opdeling af datasættet i et testsæt og et træningsset, og teste samtlige 

kombinationer af nøgletallene for at finde den mest optimale rækkefølge. 

10.4.3 Udvælgelse af peers i år med store makroøkonomiske ændringer 

Resultaterne fra Robusthedsafsnittet 9.9.2 viste, at SARD niveau tre til fem med operationelle nøgletal 

konsistent i de to ekstreme tilfælde, hvor økonomien skifter tendens, havde fejlestimationer, der var 

på et betydeligt lavere niveau end både industrien og niveauerne ét og to. Der er i det brugte datasæt 

dog kun to af disse ekstreme observationer, hvorfor sample heraf har været meget småt, og 

litteraturen kan derfor med fordel i et fremtidigt studie heraf inkluderer et større datasæt med mange 

observationer, der indeholder store ændringer i den makroøkonomiske tendens. Selskabers totale 

aktiver postuleres i denne afhandling at stå bag de lavere fejlestimeringer i år med skiftende tendens 

i økonomien, men en anden forklaring kan være den specifikke kombination af nøgletallene ROIC, NET 

debt/EBITDA og de totale aktiver, hvorfor en undersøgelse heraf kan besvare hvad der skyldes de 

lavere fejlestimeringer. En undersøgelse heraf kan besvare om den operationelle SARD metode 

konsistent er bedre end industrien i perioder, hvor den økonomiske tendens skifter, hvilket vil være 

yderst relevant til værdiansættelser i netop disse perioder, hvor der netop kan være meget 

usikkerhed. 

11. Konklusion 
Målet med denne afhandling har været at afklare hvilken metode, der er at foretrække til at udvælge 

sammenlignelige selskaber i Europa, når multipler anvendes til at værdiansætte selskaber. Der er i 

litteraturen overordnet to skoler til hvordan sammenlignelige selskaber udvælges, hvor der i den ene 

skole er tilhængere af at udvælge selskaber fra den samme industri, og i den anden skole er der 

tilhængere af at udvælge selskaber på baggrund af nøgletal. Det er med afsæt heri, at vi har valgt af 

anvende SARD metoden, idet denne metode muliggør en undersøgelse af industrien, nøgletal og en 

kombination af disse til at udvælge sammenlignelige selskaber. 

SARD metoden blev introduceret af Knudsen et al. (2017) som en metode, der muliggør at 

sammenligne selskaber på baggrund af et ubegrænset antal variable, hvilket hidtil ikke har været 

muligt i litteraturen. Knudsen et al. (2017) finder, at værdiansættelser ved brug af multipler bliver 

mere præcise ved at udvælge sammenlignelige selskaber ud fra SARD metoden fremfor at bruge 

selskaber indenfor samme industri. Yderligere finder denne undersøgelse, at de mest præcise 

værdiestimater findes, når SARD metoden kombineres med industrien. Disse resultater for SARD 

metoden baseres imidlertid på det amerikanske marked, og da der efterfølgende ikke er udgivet 

yderligere bidrag til litteraturen om SARD, har det derfor været uvist hvorvidt brugen af SARD 

metoden fører til de samme resultater i andre markeder. Det har derfor været relevant at undersøge, 
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hvorvidt SARD metoden også i Europa er at foretrække fremfor industrien til at udvælge 

sammenlignelige selskaber. 

Det kan på baggrund af denne afhandling konkluderes, i relation til problemformuleringen, at et 

selskabs værdiansættelse med multipler bliver mest præcis, når sammenlignelige selskaber i Europa 

udvælges ved at bruge SARD metoden indenfor selskabets industri. Hertil forbedres resultaterne 

yderligere, hvis nøgletallene i SARD metoden udvælges på baggrund af hvilken multipel der anvendes. 

For EV/EBIT og EV/Sales multiplerne fås de mest præcise resultater, når industrien kombineres med 

SARD metoden baseret på operationelle nøgletal. For P/B og P/E fås der ikke signifikant mere præcise 

resultater ved at kombinere industrien med SARD metoden baseret på operationelle nøgletal fremfor 

egenkapitalfokuserede. Ved brug af få nøgletal i SARD metoden, når denne kombineres med 

industrien, fås dog de mest præcise resultater for P/B og P/E ved at anvende egenkapitalfokuserede 

nøgletal. Denne konklusion er draget på baggrund af de løbende besvarede problemstillinger. 

I relation til ovenstående blev det af problemstilling 1 fundet, at udvælgelsen af sammenlignelige 

selskaber i Europa ud fra SARD metoden, baseret på egenkapitalfokuserede nøgletal, ikke konsistent 

fører til lavere estimeringsfejl end ved udvælgelsen af peers ud fra samme industri. Således afhænger 

det af den anvendte multipel om denne SARD metode fører til robust mere præcise værdiansættelser 

end industrien overfor antal peers og tid. Hertil blev det påvist af problemstilling 2, at SARD metoden 

kombineret med industrien giver konsistent mere præcise værdiansættelser end industrien alene. Det 

blev i denne forbindelse også fundet, at estimeringsfejlene generelt formindskes, når SARD metoden 

baseret på egenkapitalfokuserede nøgletal kombineres med industrien i forhold til SARD metoden 

alene. 

Eftersom der ikke har været yderligere bidrag til litteraturen om SARD end Knudsen et al. (2017), er 

deres valg af nøgletal ikke blevet udfordret, og idet der i denne afhandling findes evidens for at deres 

valg af nøgletal ikke er optimal, leder dette til de yderligere tre opstillede problemstillinger. Disse 

problemstillinger har til formål at undersøge, om andre nøgletal kan lede til endnu mere præcise 

værdiansættelser end den opstillede SARD metode af Knudsen et al. (2017). Resultatet af 

problemstilling 3 viser, at udvælgelsen af sammenlignelige selskaber ud fra SARD metoden baseret på 

operationelle nøgletal leder til robust mere præcise værdiansættelser end ved brug af industrien for 

tre ud af fire multipler. Det er dog ikke alle SARD metodens niveauer, der fører til mere præcise 

værdiestimater end industrien. Imidlertid findes det for denne SARD metode, at flere SARD niveauer 

er mere præcise end industrien end for SARD metoden med egenkapitalfokuserede nøgletal. 

Yderligere blev det af problemstilling 4 påvist, at det fører til mere præcise værdiansættelser at 

udvælge sammenlignelige selskaber ud fra SARD metoden baseret på operationelle nøgletal 

kombineret med industrien end ud fra industrien alene. Hertil blev det også påvist, at SARD metoden 

kombineret med industri generelt fører til mere præcise værdiansættelser end SARD metoden alene, 

når der benyttes operationelle nøgletal. 

Slutteligt blev det af problemstilling 5 fundet, at præcisionen af multipelværdiansættelse via SARD 

metoden afhænger af de anvendte nøgletal. Resultaterne i analysen viste, at operationelle nøgletal 

gav SARD metoden en øget præcision for enterprise value multiplerne, men at der ikke blev set nogen 

forbedring for egenkapitalmultiplerne sammenlignet med SARD baseret på egenkapital-fokuserede 

nøgletal. Anderledes var det ved kombinationen af SARD metoden og industrien. Her blev færre SARD 

niveauer, kombineret med industrien, forbedret for enterprise value multiplerne ved brug af 

operationelle nøgletal. Hertil kom der en forværring i præcisionsgraden for SARD kombineret med 
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industrien for P/B og P/E multiplerne, når der bruges få nøgletal og disse baseres på de operationelle 

aktiviteter fremfor egenkapitalen. 

Således bidrager de opstillede problemstillinger til at besvare afhandlingens problemformulering, da 

det kan sammenfattes af de fem problemstillinger, at en anvendelse af SARD metoden kombineret 

med industri leder til de mest præcise værdiansættelser med multipler i Europa. Præcisionen heraf 

kan yderligere forbedres, hvis nøgletallene i SARD metoden tilpasses de anvendte multipler. 
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13. Bilag 

13.1 Højreskæve fejlprocent for SARD med egenkapitalfokuserede nøgletal 

Absolutte fejlprocent for industrien: 
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Absolutte fejlprocent for SARD niveau 1: 
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Absolutte fejlprocent for SARD niveau 2: 
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Absolutte fejlprocent for SARD niveau 3: 
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Absolutte fejlprocent for SARD niveau 4: 
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