
Bilag 4 - Den overordnede WACC-model 
 

Der tages udgangspunkt i metoden for beregning af WACC, der er gengivet i boks 

1. BOKS 1 | WACC (WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL) 

WACC efter skat beregnes ud fra følgende formel: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 = 𝑟𝐸 × (1 − 𝐺) + 𝑟𝐷 × 𝐺 × (1 − 𝜏) 

𝑟𝐸:  er egenkapitalomkostningen 

𝑟𝐷:  er fremmedkapitalomkostningen 

𝐺:  er andelen af fremmedfinansieret kapital (gearing) 

𝜏:  er den effektive marginale skattesats 

Egenkapitalomkostningen (𝑟𝐸) 

Egenkapitalomkostningen fastsættes på basis af CAPM (Capital Asset Pricing 

Modellen). I CAPM beregnes egenkapitalomkostningen som summen af den 

risikofrie rente og en virksomhedsspecifik risikopræmie.
1
 Den 

virksomhedsspecifikke risikopræmie udgør det tillæg i forhold til den risikofrie 

rente, som en investor skal have for at investere i en virksomhed med 𝛽𝐸 

systematisk markedsrisiko på egenkapitalen. Denne systematiske risiko 

multipliceres med markedsrisikopræmien for at finde den samlede risikopræmie 

på egenkapitalen. Egenkapitalomkostningen er givet ved:  

𝑟𝐸 = 𝑟𝐹 + 𝛽𝐸 × 𝑀𝑅𝑃 

Hvor 

𝑟𝐸:  er egenkapitalomkostningen 

𝑟𝐹:  er den risikofrie rente 

𝛽𝐸:  er beta egenkapital 

𝑀𝑅𝑃:  er den forventede markedsrisikopræmie. 

 

Markedsrisikopræmien er det forventede merafkast ved at investere i 

markedsindekset frem for i et risikofrit aktiv.  Markedsrisikopræmien er således 

en kompensation til egenkapitalinvestor for at påtage sig systematisk risiko 

svarende til markedsporteføljens risiko. Markedsrisikopræmien kan beskrives ved 

nedenstående ligning: 

                                                      
1 I CAPM vil den virksomhedsspecifikke risikopræmie alene udgøres af virksomhedens systematiske risiko opgjort ved beta egenkapital. 
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𝑀𝑅𝑃 = 𝑟𝑀 − 𝑟𝐹  

Hvor 

𝑀𝑅𝑃:   er markedsrisikopræmien 

𝑟𝑀:  er det forventede afkast på markedsporteføljen 
𝑟𝐹:  er den risikofrie rente 

Beta angiver virksomhedens systematiske risiko målt som samvariationen med 

afkastet på markedsporteføljen. Beta kan estimeres for virksomhedens 

egenkapital, dvs. hvor risikoen ved virksomhedens kapitalstruktur er inkluderet i 

estimatet. Dette kaldes beta egenkapital (βE) Beta kan også estimeres for 

virksomhedens grundlæggende aktiviteter, dvs. eksklusiv risikoen ved 

virksomheden kapitalstruktur. Dette kaldes beta aktiv. I regulatorisk sammenhæng 

er det oftest beta aktiv, der fastsættes, hvorefter det omregnes til beta egenkapital 

med den fastlagte branchebaserede kapitalstruktur. Det er beta egenkapital, der 

anvendes ved beregningen af egenkapitalomkostningen ved en virksomheds 

egenkapital. 

Betarelationen beskriver forholdet mellem beta aktiv og beta egenkapital, og 

anvendes til at omregne beta aktiv til beta egenkapital. Sekretariatet indstiller, at 

Harris & Pringles betarelation anvendes. Valget begrundes senere i notatet. 

𝛽𝐸 = 𝛽𝐴 × (1 +
𝐷

𝐸
) 

Hvor 

𝛽𝐸:  er beta egenkapital 

𝛽𝐴:  er beta aktiv 

𝐷:  er den totale fremmedkapital i selskabet 

𝐸:  er den totale egenkapital i selskabet. 

 

Fremmedkapitalomkostningen (𝑟𝐷)  

Fremmedkapitalomkostningen fastsættes ved den risikofrie rente tillagt en 

gældsrisikopræmie. Gældsrisikopræmien er den risikopræmie en investor vil 

kræve for at investere i en virksomheds gæld fremfor i det risikofrie aktiv: 

𝑟𝐷 = 𝑟𝐹 + 𝐷𝑅𝑃 

Hvor 

𝑟𝐷:  er fremmedkapitalomkostningen  

𝑟𝐹:  er den risikofrie rente 

𝐷𝑅𝑃:  er gældsrisikopræmien 

 

 


