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Definitioner og værdiskabende 

bestyrelsesarbejde 

Aktivt ejerskab beskæftiger sig på overordnet niveau (som Steen har været 
inde på) med relationen mellem ejere/investorer og selskabet. Investor kan 
sælge eller købe, optræde aktivistisk, sende signaler og artikulere sine 
krav til selskabet og/eller være i dialog med selskabets ledelse og påvirke 
på de områder lovgivning, vedtægter og Corporate Governance giver 
mulighed for. 

 

Udgangspunktet er, at investor aktivt arbejder med og for sin investering og 
er fokuseret på optimering af afkastet på den foretagne investering. I 
forhold til det konkrete selskab kan det oversættes til værdiskabelse i 
selskabet. 

 

Aktivt ejerskab i bestyrelsen er fokus på værdiskabelse. 

  

Dette kan ske ved at beskytte og forbedre selskabets konkurrenceevne (og 
dermed evne til at generere cash flows) og ved at monitorere og styre 
selskabets risici (og dermed mulighed for at fastholde og forbedre 
kapitalomkostninger) 



Den tilbagediskonterede cash flow model (DCF) 
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Den tilbagediskonterede cash flow model (DCF) 
Definition af FCFF og fastlæggelse af centrale value drivers 

 Omsætning 

-  Driftsomkostninger 

= EBIT 

+ Afskrivninger 

-  Betalt skat, drift 

= Cash earnings 

+/- Ændringer i arbejdskapital 

= Pengestrømme, drift 

-  Anlægsinvesteringer 

= Frit cash flow til firmaet (FCFF) 

- Fin. omkostninger efter skat 

-/+ Afdrag/ny gæld 

= Frit cash flow til ejerne (FCFE) 
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Simuleringsøvelse 

Vælg mellem tre forskellige strategier for DLH som er gensidigt udelukkende: 

 

• Omlæg ressourcerne så der skabes mere fokus på salg. Det forventes at øge 
væksten med 5%-point i budgetperioden. Væksten i terminalperioden forventes 
forøget med 1%-point. De øvrige budgetforudsætninger forbliver uforandret. 
 

• Gennemføre et rationaliseringstiltag med henblik på at trimme omkostningerne 
yderligere. Det forventes at forbedre EBITDA-margin med 1%-point i såvel 
budgetperioden som i terminalperioden. 
 

• Gennemføre rationaliseringstiltag som skal trimme pengebindinger i lagre, 
tilgodehavender og driftsgæld. Denne trimning forventes at resultere i value 
drivers på niveau med de realiserede tal for 2013. Dvs 17,7% (20% pt) for 
varelagre (målt i mod omsætning), 11,3% (13%) for tilgodehavender (målt i mod 
omsætning) og 9,1% (8,0%) for driftsgæld (målt i mod omsætning). Disse 
niveauer forventes fastholdt i såvel budgetperioden som i terminalperioden. 



Aktivt ejerskab i bestyrelsen handler om at bringe 

værdiskabelsen i fokus 
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