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Introduktion
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Introduktion

Nærværende rapport er udarbejdet af Saxis, som et eksempel på værdiansættelse af selskabet Carinas Catering ApS.

Analyser, opstillinger samt beregninger i rapporten, skal opfattes som vejledende og indikative.

Materialet er består af følgende elementer: 
• Gennemgang af virksomhedens basis oplysninger og karakteristika
• Uddybende gennemgang  af regnskabet
• Gennemgang af udvalgte nøgletal
• Brancheanalyse foretaget efter den generelle branche indenfor catering
• Brancheanalyse foretaget på specifikke konkurrerende selskaber
• Værdiansættelse baseret på DCF-modellen samt verificeret ved Residualindkomst-modellen
• Værdiansættelse baseret på multipler, herunder sammenligning med multipler fundet ved DCF-modellen

Om virksomheden

Selskabet Carinas Catering ApS. er et fiktivt selskab, opfundet alene til dette eksempel.
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Ordforklaring og forudsætninger
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Ordforklaring

Ordforklaring:

Performance - Udtryk for selskabets præstationsevne.

DCF - Discounted Cash Flow 
(Tilbagediskontering af forventede fremtidige 
pengestrømme fra driften til virksomheden)

Forecast - Et estimat over fremtidige finansielle værdier, også kendt som 
budgetperiode

Terminalperiode (TP) - Udtryk for den periode, som ligger ud over 
den direkte budgetterede finansielle udvikling

EV - Enterprise Value
(Virksomhedens samlede værdi)

IC - Invested Capital 
(Netto driftsaktiver)

NIBD - Net Interest Bearing Debt (Nettorentebærende 
gæld)

FCFF - Free Cash Flow to Firm
(Frie pengestrømme efter skat til hele virksomheden)

NOPAT - Net Operating Profit After Tax
(Overskud fra driften efter skat)

TC Target Company

WACC - Weighted Average Cost of Capital
(Vejede Gennemsnitlige kapitalomkostninger)

Beta (β) - Beta er et udtryk for den systematiske og uundgåelige 
risiko et selskab har ud fra markedet.

Risikofri rente - Den risikofrie rente afspejler det afkast der gives ved 
en total risikofri investering, denne måles på en dansk 10 årig statsobligation pr. dags 
dato.

Markedsrisikopræmie - Markedsrisikopræmie er et udtryk for det merafkast 
markedet kræver ved investeringer med risiko.

Firm Size Premium (FSP) - FSP er den yderligere risiko som er tilstede i mindre 
virksomheder.

Driftens Overskudsgrad - NOPAT / Omsætning x 100

Overskudsgrad - Resultat før finansielle poster / Omsætning x 100

Overskuds-Margin - Årets resultat / Omsætning x 100

Afkastgrad - Resultat før finansielle poster / Samlede aktiver x 100

Aktivernes omsætningshastighed - Nettoomsætning / Netto driftsaktiver

Arbejdskapital - Refererer til pengebinding i lagre, debitorer etc.
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Grundlag

De i denne analyse og værdiansættelse fundne konklusioner og resultater omhandlende Fiktivt 
Cateringselskab er udarbejdet på grundlag af nedenstående materialer udleveret af selskabet til 
Saxis.

• Internt årsregnskab for perioden 01/01-2014 – 31/12-2015

• Internt årsregnskab for perioden 01/01-2015 – 31/12-2016

• Internt årsregnskab for perioden 01/01-2016 – 31/12-2017

• Diverse øvrige oplysninger og mailkorrespondance
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Gennemgang af regnskabet – Resultatopgørelsen

6

Gennemgang af drift

Selskabets omsætning har i årene 2013-15 ligget stabilt i niveauet 5 mio. dkk., hvor 2016 og 2017 
samlet set har budt på en stigning på hele 32%

Vareforbruget er over hele perioden reduceret forholdsmæssigt, mens distributionsomkostningerne 
samlet set kun er steget 10% ti 2017. Det betyder samlet set, at både selskabets dækningsbidrag 1 og 
2 er øget kontinuerligt i perioden. 

På omkostningssiden er der flere og betydelige udsving fra år til år i de enkelte poster. Der har dog 
samlet set været tale om en stigende indtjening i selskabet og indtjeningen er øget betydeligt i 2016 
og 17.
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Dkk

Regnskabsopgørelse for perioden 2013 – 2017
 2013 2014 2015 2016 2017
Omsætning i alt 5.059.686 5.068.753 4.992.854 5.509.877 6.698.702
Indeks 100% 100% 99% 109% 132%

Vareforbrug -2.950.687 -2.849.586 -2.784.956 -3.009.874 -3.260.284
Indeks 100% 97% 94% 102% 110%

Dækningsbidrag 1 2.108.999 2.219.167 2.207.898 2.500.003 3.438.418
Indeks 100% 105% 105% 119% 163%

Distributionsomkostninger -968.034 -1.046.874 -1.059.687 -1.070.678 -1.068.772
Indeks 100% 108% 109% 111% 110%

Dækningsbidrag 2 1.140.965 1.172.293 1.148.211 1.429.325 2.369.646
Indeks 100% 103% 101% 125% 208%

Dækningsgraden 23% 23% 23% 26% 35%

Salgsomkostninger -120.596 -135.069 -115.069 -146.456 -66.094
Indeks 100% 112% 95% 121% 55%

Bilomkostninger -140.586 -120.596 -90.005 -26.480 -127.029
Indeks 100% 86% 64% 19% 90%

Lokaleomkostninger -320.059 -325.696 -340.596 -333.016 -459.877
Indeks 100% 102% 106% 104% 144%

Administrationsomkostninger -40.595 -29.486 -24.986 -69.693 -209.682
Indeks 100% 73% 62% 172% 517%

EBITDA 519.129 561.446 577.555 853.680 1.506.964
Indeks 100% 108% 111% 164% 290%
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Gennemgang af regnskabet – Balancen
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Aktiver

Selskabets balancesum er steget i perioden 2014 - 16 steget fra 713 t.dkk til 1.391 
t.dkk. 

Stigningen ses primært i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som er steget fra 
ca. 14% af de samlede aktiver til 46% i 2017. Herudover der selskabets likvide 
beholdning steget, hvor de øvrige aktivposter ligger forholdsvist stabilt.

Der vil i forbindelse med et salg, skulle foretages en analyse og beregning af det 
konkrete likviditetsbehov, hvorefter der vil kunne foretages en hensigtsmæssig 
strukturering af virksomhedens aktiver.

Passiver

Selskabets passivside består af egenkapital og gældsforpligtelser.

Selskabet har alene kortfristede gældsforpligtelser, der har ligget forholdsvist konstant 
i hele perioden på 5-600 t.dkk.

Det bemærkes, at der er et sundt forhold mellem virksomhedens gæld og 
omsætningsaktiver.

Forud for et salg, bør der i forlængelse af evalueringen af aktivsiden, drøftes en 
hensigtsmæssig sammensætning af passiver /finansiering af driften mhp. at modne og 
optimere værdien og udbyttet af et salg.
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Gennemgang af regnskabet – Nøgletallene
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EBIT-Margin

Nøgletallet beskriver virksomhedens overskudsgrad efter afskrivninger, før 
finansieringsomkostninger og skat.

Overskudsgraden findes ved at sætte EBIT over omsætningen.  Dette viser 
os hvor stor en procentdel af omsætningen EBIT udgør. 

EBIT – marginen for selskabet er jævnt stigende i perioden og fordobles fra 
10-22,2%.

Overskuds – Margin

Nøgletallet er et udtryk for virksomhedens overskud, sat over 
virksomhedens omsætning. 

Forskellen mellem overskuds-margin og EBIT-margin er de finansielle 
indtægter/omkostninger samt den betalte skat.

Virksomhedens  overskuds-margin er ligeledes jævnt stigende og udvikler sig 
fra 7,5-17,3% i perioden.

Afkastgraden

Nøgletallet viser virksomhedens evne til, at skabe EBIT i forhold til antallet af 
aktiver i virksomheden. 

Det vil sige, det overskud før finansielle omkostninger og skat, aktiverne 
genererer. 

Virksomhedens afkastgrad er svingende men stiger samlet set til hele 
106,7% i 2017.
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Brancheanalyse – Generel
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Forudsætninger for udvælgelse af brancheanalysen 

Denne brancheanalyse er udarbejdet på baggrund af offentligt tilgængelig data. 
Disse data er udvalgt på baggrund af parametrene listet nedenfor. 

(Det bemærkes, at referencegruppen og data i denne brancheanalyse ikke er fiktive)

• Branchekoden: 562100
• Virksomhedsform: A/S, ApS
• Totale antal virksomheder: 125

Branchevirksomhedernes størrelse

Grafen til højre viser branchestørrelsens konfidensinterval med en 95% 
sandsynlighed. Dermed vil gennemsnittet af markedet med 95% 
sandsynlighed ligge indenfor dette spænd. 

Dette er gjort inden for 3 nøgletal: Bruttofortjenesten, EBIT og Earnings. 
Disse bliver derefter holdt op imod virksomhedens tal, og derved kan 
det ses om virksomheden er større, mindre eller rammer indenfor 
branchegennemsnittet. 

Det ses, at selskabet Carinas Catering ApS., på alle tre parametre med 
95% sandsynlighed ligger indenfor gennemsnitsintervallet. Dette har en 
positiv indvirkning på konklusionen af den forestående 
værdiansættelse.
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Brancheanalyse – Generel
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Vækst

Grafen til højre viser selskabets vækst i bruttofortjenesten fra 
året 2015 til 2016, sammenlignet med branchen.

Det ses, at selskabet præsterer en stabil og solid vækst i 
perioden 2015-17.

Til sammenligning ligger branchens vækst i 2016 og 2017, på 
et betydeligt lavere niveau.

Der tegner sig en tendens fra 2014-15, hvor både branchen og 
selskabets vækst falder. 

Afkastgraden

Grafen afspejler selskabets og branchens gennemsnit for 
afkastgraden.

Selskabets afkast er svingende i perioden, men ligger generel 
på et højt niveau og i årene 2016-17 præsterer selskabet et 
afkast på +100%.

Branchens afkast ligger betydeligt lavere og ligger konstant i 
niveauet 0-10%. Branchens afkast ligger dog meget stabilt.
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Debt ratio

Nøgletallet forklarer, hvor gældstynget virksomhedens 
aktiver er, altså hvor stor andel af aktiverne, der er 
finansieret ved gæld.

Selskabets debt-ration er faldende i perioden. Dette kan 
tilskrives konsolideringen i takt med tilskrivning af årenes 
resultater.

Branchens debt-ratio ligger relativt stabilt i niveauet 
65-75%.

Return on Equity

Nøgletallet viser sammenhængen mellem overskuddet og 
egenkapitalen.

Branchens RoE er meget svingende i perioden, men stiger 
konstant fra 2015-2017.

Selskabets RoE ligger relativt stabilt, men svagt 
faldendene. Dette skyldes den øgede egenkapital og er i 
den forstand ikke entydigt et tegn på uhensigtsmæssig 
drift.
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Brancheanalyse – Specifik
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Selskaber i den specifikke brancheanalyse:
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Udvælgelsen:

Selskaberne i den specifikke brancheanalyse er udvalgt efter samme kriterier som 
skitseret på s. 9 ifbm. indledning til den generelle brancheanalyse.

Herudover er de 4 selskaber i den specifikke brancheanalyse, udvalgt på faktuelle 
kriterier, i et forsøg på, at skabe et mere snævert og sammenligneligt felt af tæt 
konkurrerende virksomheder.

Selskabernes performance og gearing er herefter sammenlignet.

Antal Ansatte

Catering 5-9

Virksomhed 1 5-9

Virksomhed 2 5-9

Virksomhed 3 10-19

Virksomhed 4 30-39

Virksomhed 1 Virksomhed 4Virksomhed 3Virksomhed 2
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Vækst

Væksten i selskaberne er målt som væksten i BA.

Der er stor individuel spredning i bruttofortjeneste-vækst 
selskaberne imellem. Tendensen i branchen viser samlet set en 
meget stabil vækst. Herudover fremgår det af gennemsnittet 
for peergroupen, at selskaberne samlet set har præsteret en 
stigende vækst fra 2016 til 2017.

Selskabets Carinas Catering ApS., leverer dig en tydeligt højere 
vækst i 2017, end de øvrige udvalgte selskaber.

Afkastgrad

Afkastningsgraden måler, hvorvidt selskabet er i stand til at 
generere overskud ud fra den indskudte kapital.

Det ses med al tydelighed, at selskabets Carinas Catering ApS. 
Leverer et betydeligt højere afkast end de øvrige selskaber i 
analysen.

Gennemsnittet for alle selskaberne ligger forholdsvist stabilt, i 
niveauet 20%.

Herudover er der en mindre spredning imellem selskaberne.
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Return on Equity (ROE)

Egenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvordan den 
indskudte kapital forrentes.

Som det fremgår af grafen th. er der meget stor forskel på RoE 
blandt virksomhederne i analysen – bemærk her inddelingen på 
y-aksen.

Det kan konstateres, at Carinas Catering ApS. ligger betydeligt 
højere end de øvrige selskaber i analysen og isoleret set på et 
højt niveau niveau.

Debt ratio (D/A)

Nøgletallet forklarer, hvor gældstynget virksomhedens aktiver 
er, altså hvor stor andel af aktiverne, der er finansieret ved 
gæld.

Det ses, at der er en stor spredning imellem selskaberne i 
analysen. Der er dog en faldende trend, der bekræftes af det 
jævnt faldende gennemsnit

Carinas Catering, falder fra 2015-2017 og placerer sig tydeligt 
under gennemsnittet.
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Værdiansættelse – Metode
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DCF
Metode for værdiansættelse

Den mest anvendte værdiansættelsesmetode blandt praktikere er kendt som: 
Discounted Cash Flow metoden (DCF-Metoden). Denne værdiansættelsesmetode 
falder ind under kategorien absolutte værdiansættelsesmetode.

DCF-metoden estimere virksomhedens værdi på baggrund af en tilbagediskontering af 
selskabets fremtidige frie pengestrømme. DCF-metoden giver et billede af 
virksomhedens værdi under bestemte forudsætninger brugt til at budgettere 
virksomhedens drift samt tilbagediskontere disse indtjeninger.

Følgende parametre har stor indflydelse på henholdsvis budgetteringen, udregningen 
af de frie pengestrømme samt tilbagediskonteringen til nutidsværdien:
• Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC)
• Omsætningsvæksten i budgetperioden samt Terminalperioden
• Overskudsgraden
• Aktivernes omsætningshastighed

Overordnet anvendes DCF-metoden til udregne værdien af alle fremtidige 
pengestrømme som skabes igennem selskabets primære drift.

Værdiansættelse med DCF-metoden består af følgende komponenter:
• En eksplicit forecast periode
• En terminalværdi, der repræsenterer værdien af de cash flows, der ligger efter 

forecast-perioden
• En risikovægtet kapitalomkostning, der anvendes til at tilbagediskontere cash 

flows fra forecast- og terminalperioden til en nutidsværdi

DCF-analysen værdiansætter hele virksomheden, dvs. Cash flows til både ejere og 
långivere. Denne værdi er kaldet Enterprice Value (EV), for at udregne 
markedsværdien af egenkapitalen trækkes netto rentebærende gæld (NIBD) fra EV. 

Multipler
Metode for værdiansættelse

I kontrast til den absolutte værdiansættelsesmetode DCF-metoden findes den relative 
værdiansættelsesmetode kendt som multipel-metoden.
Multipelmetoden går ud på at værdiansætte et aktiv eller et selskab baseret på 
hvordan sammenlignelige aktiver eller selskaber er værdiansat historisk. Denne 
historiske værdiansættelse kan enten komme fra tidligere transaktioner eller 
selskaber som er offentligt handlet.

En multipel-værdiansætte benyttes typisk igennem flere stadier af en transaktioner. 
Disse stadier er typisk som; Pre-deal indikation af værdien, værdiansættelsesmetode 
for transaktionen og som sammenligning med tidligere handler for at vurdere om 
prisen har været tilpas.

En multipel er i sin simpelhed et enkelt tal. Dette tal er resultatet af en brøk, baseret 
på finansiel data. Tælleren i brøken kan enten være Enterprice value eller equity 
value, afhængig af hvordan multiplen er kreeret.
Nævneren i brøken kan bestå af næsten alle former for finansielt element såsom; 
• Omsætning
• EBITDA
• EBIT
• Årets resultat
• Total antal aktiver

Faren ved udelukkende at benytte multipler ligger i at ingen transaktioner, selskaber 
eller aktiver er identiske. Dermed kan det være svært at skabe et retvisende billede af 
selskabets værdi ved benyttelse af denne metode.

Derudover giver en værdiansættelse baseret på multipler en gennemsnitlig højere 
værdi end andre værdiansættelses metoder, dette skyldes at de anvendte multipler 
indeholder de pågældende transaktioners realiserede synergieffekter.
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Værdiansættelse – DCF
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Forudsætninger for budgettering:

• Værdiansættelsesdato: 20/11/2017
• Budgetperiode:            2017 - 2021
• Omsætningsvækst:         Budget 2017: 30%

Budget 2018: 25%
Budget 2019: 20%
Budget 2020: 15%
Budget 2021: 10%

• Aktivernes omsætningshastighed -29
• NIBD -223.663 DKK
• WACC 18,36%

Forudsætninger og fastsættelse af WACC

WACC’en er udregnet på baggrund af nedenstående faktorer.  

Afkastkravet er udregnet på baggrund af følgende parametre: 
• Kapitalstrukturen er fundet ud fra en iterativ undersøgelse
• Egenkapitalsandelen: 95,974%
• Gældsandelen: 4,026%

Afkastkravet på fremmedkapitalen
• Den risikofrie rente: 0,23%
• Selskabets lånerente: 10%
• Skatteprocent: 22,0%

Afkastkravet på egenkapitalen
• Den risikofrie rente: 0,23%
• Beta: 1,50
• Det forventede afkast i markedsporteføljen som er fundet på baggrund af normal 

forventningen ved en investering: 6,48%
• FSP: 9,2%

Fejlkilder

Visse fejlkilder kan have stor indflydelse på de fundne resultater. Dette er især, men 
ikke udelukkende følgende: Antagelser om lånerente, antagelser om Beta, antagelser 
om vækst, antagelser om overskudsgrad mm.
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Værdiansættelse – DCF

Værdiansættelse

På baggrund af offentlige tilgængelig data, de af ledelsen udleverede 
regnskaber, budgetter og forudsætninger, er Enterprise Value for 
virksomheden Carinas Cateringselskab ApS. beregnet. Denne værdi er 
beregnet ud fra de nøgletal, afkast samt finansielle stilling som 
virksomheden har oplyst og som Saxis har antaget fremstiller 
selskabets normalbillede.

Beregningen er foretaget ved DCF-metoden under de definerede 
forudsætninger. Derudover er værdiansættelsen verificeret ved den 
absolutte værdiansættelsesmodel kaldet Residualindkomstmodellen.

Verifikationselementet bekræfter de fundne værdier.

Konklusion

Selskabet har historisk haft en gennemsnitlig driftslig overskudsgrad på 
20,3% over de sidste 3 år. Ved at fastholde en performance på 20,3% 
vurderes virksomhedens teoretiske værdi til at ligge i spændet:

7.763.398 DKK – 12.843.464 DKK

Med et gennemsnit på 10.105.284 DKK.

Dkk
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 Terminalvækst

1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

 
Driftens 
Oversku
dsgrad

12,7% 10.929.416 11.320.192 11.761.844 12.264.998 12.843.464

11,7% 10.137.912 10.499.051 10.907.207 11.372.201 11.906.796

10,7% 9.346.407 9.677.909 10.052.570 10.479.405 10.970.128

9,7% 8.554.903 8.856.768 9.197.933 9.586.608 10.033.459

8,7% 7.763.398 8.035.626 8.343.296 8.693.811 9.096.791

Hillerødgade 30B, 2200 København N | +45 33 60 29 29 │ www.saxis.dk



Værdiansættelse – Multipler
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Datagrundlag for kategorien: Event catering
• Deal type: Overtagelse
• Tidsperiode: 26/11/2014 – 26/11/2017
• Geografisk: Udvidet Europæisk Union (28)
• Industry: Event catering
• Multipeltype: Pre-deal – Enterprise value 

Datagrundlag for kategorien: ”Catering”
• Deal type: Overtagelse
• Tidsperiode: 26/11/2014 – 26/11/2017
• Geografisk: Udvidet Europæisk Union (28)
• Industry: Tekstsøgning på ”Catering”
• Multipeltype: Pre-deal – Enterprise value

Konklusion

Datagrundlaget for multiplerne viser et spænd mellem 793 t. DKK og 28.959 t. 
DKK. I en gennemsnitsbetragtning ligger værdispændet mellem:

12.600.146 DKK – 17.340.861 DKK

Event catering

Multipel type Antal handler Multipel Regnskabsmæssig værdi Enterprice value

EV/Omsætning (34) 1,47 6.698.702 DKK 9.847.092 DKK

EV/EBITDA (20) 13,02 1.506.964 DKK 19.620.671 DKK

EV/EBIT (18) 16,88 1.483.959 DKK 25.049.228 DKK

EV/Årets resultat (11) 25,02 1.157.442 DKK 28.959.199 DKK

EV/Totale aktiver (34) 2,32 1.391.428 DKK 3.228.113 DKK

Gennemsnit    17.340.861 DKK

"Catering"

Multipel type Antal handler Multipel Regnskabsmæssig værdi Enterprice value

EV/Omsætning (769) 0,74 6.698.702 DKK 4.957.039 DKK

EV/EBITDA (528) 10,85 1.506.964 DKK 16.350.559 DKK

EV/EBIT (529) 17,96 1.483.959 DKK 26.651.904 DKK

EV/Årets resultat (522) 12,31 1.157.442 DKK 14.248.111 DKK

EV/Totale aktiver (769) 0,57 1.391.428 DKK 793.114 DKK

Gennemsnit    12.600.146 DKK

Gennemsnit for begge analyser   14.970.503 DKK
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