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Indledning 
Danskerne er for alvor hoppet med på sundhedsbølgen. Dette konstaterer branchedirektør i DFHO1 Morten 
Brustad, efter antallet af danskere med medlemskab til et fitnesscenter er fordoblet2 på under 10 år. Han 
har i den forbindelse udtalt følgende:  

’’Udviklingen afspejler danskernes enorme og voksende interesse for fitness.’’ 

Den stigende efterspørgsel har medført en kraftig intern rivalisering mellem aktørerne i branchen, hvor 
fitnesscentrene kæmper for at få deres andel af profitten. For at sikre en andel af denne potentielle 
fortjeneste kræves der en konkurrencemæssig fordel. I Fitnessbranchen kan aktørerne adskille sig fra 
konkurrenterne ved enten at tilbyde forbrugerne et unikt produkt som en nichevirksomhed eller ved at 
ramme den brede målgruppe med lave priser.  
 
En fitnesskæde, der netop har haft succes med at tilbyde danskerne billigere medlemskaber er Fitness 
World, som Henrik Rossing startede tilbage i 2005. Siden da er det gået stærkt, og medlemmerne er 
strømmet til. I dag består kæden af 152 centre i Danmark og har en position som klar markedsleder med en 
markedsandel på 45 %. Direktøren Per Lyngbak Nielsen mener dog, at der stadig er stort vækstpotentiale3: 

’’Markedet er slet ikke tæt på at være mættet. Jeg tror ikke, at vi er halvvejs.’’ 

Men det danske marked er ikke stort nok til indfrielse af ledelsens ambitioner, hvorfor Fitness World i 2015 
trådte ud over den danske grænse og gjorde indtog i Polen med opkøbet af Condizone. Dette er kun det 
første skridt i ledelsens internationaliseringsplaner, da der er ivrighed efter at øge fitnesskædens 
indtjening, og det kan kun gå for langsomt.  

Situationsbeskrivelse 

Situationen i Fitness World A/S 
”Fitness World sætter sig selv til salg”. Sådan lyder overskriften på en artikel i Børsen fra den 10. januar 
2015. I artiklen fremgår det, at Fitness World for anden gang på blot tre år åbner op for et frasalg. Finance 
huset Audon vurderer her, at Fitness World har en markedsværdi på op mod 2,2 mia. kr. 
 
En række investorer har rettet henvendelse angående eventuelt salg, hvorfor ledelsen er endnu engang klar 
til at sætte sig ved forhandlingsbordet. Per Lyngbak Nielsen siger i artiklen til Børsen, at:  

”Hvis der står en kapitalfond og spørger, om vi skal kigge  
på det her projekt sammen, så vil vi gå med til det”. 

Sidste gang fitnesskæden blev sat til salg opstod der uenighed omkring medbestemmelse og kontrol. Dette 
medførte, at ledelsen valgte ikke at lukke aftalen. Ejerne og direktøren ønsker fortsat indflydelse på 
beslutningsprocesserne, således at den nuværende strategi og koncept fastholdes.   
 

                                                             
1 For begrebsafklaring DFHO, se side 79-80 
2 Kilde: http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2572970/antallet-af-fitnesscentre-er-fordoblet-paa-under-10-aar/ 
3 Kilde: http://www.business.dk/detailhandel/optimistisk-fitnessgigant-markedet-kan-fordobles 

http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2572970/antallet-af-fitnesscentre-er-fordoblet-paa-under-10-aar/
http://www.business.dk/detailhandel/optimistisk-fitnessgigant-markedet-kan-fordobles
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Den 29. april 2015 offentliggjorde Fitness World, at en andel er blevet solgt til den norske kapitalfond FSN 
Capital. I forbindelse hermed udtalte stifteren Henrik Rossing følgende: 

’’Det er vemodigt at sælge virksomheden. Det har ikke været pengene alene, som har afgjort det.  
Vi mener, at vi har fundet de rigtige til – sammen med os – at drive virksomheden med i fremtiden’’  

På trods af dette salg har Per Lyngbak Nielsen tilbage i maj 2014 udtalt4, at ledelsen overvejer en børsno-
tering af Fitness World i 2018. Kravet fra ledelsens side er dog, at omsætningen skal nå 2 mia. kr. om året 
inden da, således de vil blive en stor spiller på markedet.  

Problemidentifikation 
Spørgsmålet er nu, om salget til FSN Capital vil medføre ændringer i Fitness Worlds nuværende strategi og 
fremtidsplaner, da noget af den bestemmende indflydelse vil tilgå FSN Capital. Henrik Rossing bibeholder 
dog stadig noget medbestemmelse grundet den mindre aktiepost. Da formålet med salget var at skaffe 
kapital til finansiering af den ønskede vækst, kan det formodes, at ledelsen og FSN Capital være kommet til 
enighed om den fremtidige strategi.  
 
Kapitalfonde opkøber ofte virksomheder med henblik på at optimere forretningsgangene og derefter 
frasælge med profit inden for en kortere årrække. Dermed kan det være relevant at undersøge, om Fitness 
World vil have mulighed for i fremtiden at gennemføre en børsnotering, og hvilken indflydelse denne 
beslutning vil have for fitnesskæden.  

Problemformulering 
I forbindelse med ovenstående problemidentifikation vil det være interessant at undersøge, hvilke 
konsekvenser salget til FSN Capital kan medføre for ledelsens overvejelser omkring en fremtidig børs-
notering, og hvordan dette vil påvirke markedsværdien for Fitness World? Dermed udledes følgende 
problemformulering: 

Hvilke konsekvenser vil det have for Fitness World at gennemføre en børsnotering,  
og hvordan vil dette understøtte den nuværende strategi?  

For at være i stand til at udarbejde et kvalificeret svar på ovenstående problemformulering opstilles 
følgende undersøgelsesspørgsmål: 

Undersøgelsesspørgsmål 1 
Hvordan har Fitness World udviklet sig som virksomhed igennem de sidste 5 år, samt hvad er deres 
nuværende strategi og strategiske position på markedet? 

Undersøgelsesspørgsmål 2 
Hvilken estimeret værdi har Fitness World forud for salget til FSN Capital? 

Undersøgelsesspørgsmål 3 
Vil det være en mulighed for fitnesskæden at blive børsnoteret indenfor nærmere fremtid? Hvordan 
forløber en børsnotering i Danmark, og hvilke overvejelser skal Fitness World gøre sig omkring krav, 
processer m.v. i forbindelse hermed?  

                                                             
4 Kilde: http://www.business.dk/investor/fitness-world-pumper-sig-op-til-boersnotering-i-2018 

http://www.business.dk/investor/fitness-world-pumper-sig-op-til-boersnotering-i-2018
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Undersøgelsesspørgsmål 4 
Hvilke fordele og ulemper vil en børsnotering have for Fitness World, og vil en gennemførsel heraf 
underbygge den nuværende strategi? 

Undersøgelsesspørgsmål 5 
Hvordan vil den estimerede værdi for Fitness World efterfølgende blive påvirket af salget til FSN Capital, og 
hvilken indflydelse vil en fremtidig børsnotering have herpå?  
 
Formålet med besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene er først og fremmest at redegøre for Fitness 
Worlds nuværende situation igennem en analyse af virksomhedens historiske udvikling, konkurrence-
situation og vækststrategier. Dette vil danne grundlag for udarbejdelse af en værdiansættelse. Herefter vil 
der blive undersøgt, om en børsnotering overhovedet er en reel mulighed for Fitness World, samt hvilke 
fordele og ulemper denne beslutning kan medføre.  
 
Som følge af salget til FSN Capital vurderes det relevant at undersøge, hvordan dette vil påvirke den 
estimerede værdi, samt hvordan en eventuel fremtidig børsnotering vil have indflydelse på denne. Dette vil 
give mulighed for at vurdere, om en børsnotering vil bidrage til understøttelse af den nuværende strategi.  

Generelle afgrænsninger 
Ved fitnessbranchen menes der markedet for fitnesscentre, hvorfor Fitness Worlds konkurrenter afgrænses 
til at være andre fitnesscentre og fitnesskæder. Der fokuseres udelukkende på det danske marked herfor.  
 
Generelt er opgaven udarbejdet efter det materiale, der er tilgængeligt inden afleveringsdatoen for hoved-
opgaven den 11. maj 2015. Det er undersøgt, at årsrapporten for 2014 endnu ikke er offentliggjort, hvorfor 
alle nøgletal, forecasts m.v. er udarbejdet på baggrund af regnskabstal for 2013.  

Metode 

Struktur 
Opgaven er opbygget således, at de enkelte undersøgelsesspørgsmål løbende besvares for til sidst at 
munde ud i en besvarelse af den overordnede problemformulering. Under de enkelte undersøgelses-
spørgsmål er der skrevet om formål, afgrænsninger og metodevalg til besvarelse heraf. Dette vurderes at 
være hensigtsmæssigt, da der ikke er anvendt én overordet metode til besvarelsen af alle undersøgelses-
spørgsmålene. Det vurderes, at denne struktur vil give et bedre flow i opgaven.  
 

Empiri 
Undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 
Det valgte undersøgelsesdesign for fundamentalanalysen af Fitness World er deduktion. Ved valg af en 
deduktiv metodisk tilgang anvendes der metoder, som bygger på teorier beskrevet i eksisterende litteratur. 
Via input af data i de forskellige teorier findes der frem til et resultat, som kan anvendes i besvarelsen af 
den overordnede problemstilling.  
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Som anvendt anderkendt litteratur, der benyttes af praktikere, er der taget udgangspunkt i pensumbogen 
skrevet af Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, samt artiklen 
”Discounted Cash Flow Analysis”5. 
 
Undersøgelsesspørgsmål 3-5 
Induktion er valgt som undersøgelsesdesign til opgavedelen vedrørende børsnotering m.v. Den metodiske 
tilgang ved induktion er, hvor den anvendte teori bygger på observationer og data beskrevet i eksisterende 
litteratur m.m. Hertil er der primært taget udgangspunkt i bogen ”Børsnotering i Danmark – på dansk for 
det danske marked”, som er udgivet af Lett Advokatpartnerselskab6.   
 
Yderligere er der anvendt pensumbogen skrevet af Jens O. Elling: ”Finansiel rapportering – teori og 
regulering”, publikationer og skrivelser udgivet af NASDAQ OMX, Europa-Kommissionen m.fl. Disse 
institutioner vurderes at være anderkendte kilder, der har praktisk erfaring, og dermed vurderes materialet 
at danne et validt grundlag for de beskrevne observationer og indsamlede data.  
 
Formålet med opgavens analytiske tilgang er at være objektiv. Der stræbes efter, at læsere med det samme 
informationsniveau og tilgang til opgaven vil nå frem til en lignende konklusion. 

  

                                                             
5 Kilde: http://www.investopedia.com/university/dcf/?rp=i 
6 Dette Advokatfirma arbejder primært med advokatrådgivning til erhvervslivet og den offentlige sektor. Herunder assisterer de 
virksomheder med løsning af forskellige forretningsmæssige problemstillinger, som f.eks. børsnotering. 

http://www.investopedia.com/university/dcf/?rp=i
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Hvordan har Fitness World udviklet sig som virksomhed igennem de 
sidste 5 år, samt hvad er deres nuværende strategi og strategiske 
position på markedet? 

Formål 
Den strategiske analyse af Fitness World skal i kombination med regnskabsanalysen skabe viden og et 
udgangspunkt for at kunne udarbejde et fremtidigt budget til brug for værdiansættelsen. En forståelse af 
Fitness Worlds nuværende stratgier er endvidere essentielt for at vurdere, om en børsnotering kan være en 
fordelagtig løsning for fitnesskæden. Den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil derfor blive 
udarbejdet med fokus på identifikation af de værdiskabende drivere, der udgør fundamentet for 
virksomhedens nuværende rentabilitet og den fremtidige vækst. 

Afgrænsninger 
Til besvarelsen af dette undersøgelsesspørgsmål er der udvalgt de strategiske analysemodeller, der 
vurderes mest relevante i forhold til at kunne bruge analysen som et udgangspunkt til værdiansættelsen. 
Endvidere ønskes der en forståelse for hvilke elementer, der skaber værdi for kunden i Fitness World og 
dermed er essentielle for bibeholdelse af brandet.  
 
Derfor undersøges det under makroniveauet, hvilke faktorer der har påvirkning på virksomhedens 
omverdenforhold ved hjælp af PESTEL-modellen. Til en analyse af branchen benyttes Porters Five Forces 
med det formål, at vurdere den fremtidige indtjeningsevne for Fitness World på det danske marked.  
 
Endeligt foretages der på virksomhedsniveau en analyse af Fitness Worlds ressourcer for at vurdere hvilke 
interne unikke ressourcer, der ligger til grund for fitnesskædens position på markedet. Udgangspunktet for 
valget af disse analysemodeller har været en kombineret vurdering af relevansen samt det tilgængelige 
materiale således, at den samlede strategiske analyse kan fungere som et grundlag for besvarelsen af de 
efterfølgende undersøgelsesspørgsmål.  

Metodevalg 
Til udarbejdelse af den strategiske analyse er der gennemført dataindsamlinger omkring makroøkonomiske 
nøgletal, branchestatistikker, artikler m.v. Herefter benyttes de i afgrænsningen valgte modeller til at 
systematisere data og analysere makroniveau, brancheniveau og virksomhedsniveau. Til sidst udarbejdes 
der en regnskabsanalyse med tilhørende relevante nøgletal.  

Strategisk analyse 
Den strategiske analyse opdeles i en analyse på hhv. makro-, branche- og virksomhedsniveau.  

Strategisk analyse på makroniveau 
Til brug for analyse af Fitness Worlds makromiljø anvendes PESTEL-modellen7, der kan identificere 
eventuelle fremtidige ændringer i virksomhedens omverdens forhold.  

                                                             
7 For model af PESTEL, se bilag 1 
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Analysens formål er at foretage en afdækning af hvilke ændringer i nøglefaktorer, der kan have en 
indflydelse på fitnesskædens fremtidige evne til at skabe værdi.  

PESTEL-modellen 
Ved en PESTEL-analyse undersøges politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, miljømæssige og 
lovgivningsmæssige forhold i omverdenen. Der foretages en vurdering af, hvordan disse forhold vil udvikle 
sig, og hvilke konsekvenser det vil få for fitnesskædens fremtidige indtjening. 
 
Politiske forhold og lovgivningsmæssige forhold 
Det danske samfund har i dag generelt mere fokus på sundhed8 end for bare 5-10 år siden. Bevidstheden 
omkring sundhed bliver hele tiden øget igennem initiativer fra bl.a. sundhedsministeriet9. Nye tiltag bliver 
løbende offentliggjort, herunder tiltag som f.eks. ”De 7 nationale mål for danskernes sundhed”, der skal 
gøre det muligt for alle at leve et sundt liv, hvis de ønsker det. Målene udgør dermed en ny ramme for en 
ambitiøs forebyggelsespolitik, hvor der skal indgås partnerskaber på tværs af offentlige institutioner, 
civilsamfundet og den private sektor.  
 
Regeringen har derudover afsat 22 mia. kr. til, at arbejdspladser kan tilbyde deres medarbejdere et 
sundhedstjek. Forhåbentlig vil det være en øjenåbner for de danskere, som ikke har det store fokus på 
sundhed og dermed medføre en ændring af vaner og livsstil. For andre vil det måske fungere som en ekstra 
motivationsfaktor til at fortsætte den sunde livsstil.  
 
Endvidere startede der i 2013 et skoleprojekt på 20 skoler rundt om i landet. Projektet går ud på, at 
eleverne skal tilegne sig viden omkring sundhed, imens motion bliver integreret i skoleskemaet. Tanken bag 
dette projekt er, at hvis nutidens børn tager de gode vaner til sig allerede i folkeskolealderen, vil det øge 
sandsynligheden for et sundere liv som voksen.  
 
Yderligere får offentligejede fitnesscentre tilskud, og disse er momsfritaget, hvilket giver disse mulighed for 
at tilbyde træningsmuligheder billigere end privatejede fitnesscentre. Dette forbedrer altså indtjenings-
mulighederne for offentlige centre, hvilket medvirker til en kunstig konkurrencefordel. 
 
Økonomiske forhold 
Danmarks økonomi har de sidste år været mærket af den globale recession, men er så småt kommet ud på 
den anden side. Jf. Danmarks Statistik er der fortsat økonomisk fremgang i vente for Danmark. BNP10 er 
steget fra 456 mia. kr. i 4 kvartal 2010 til 486 mia. kr. i 4. kvartal 2014, hvilket er en samlet stigning på 6,19 
% i perioden11.  Der er også sket en stigning i danskernes forbrugertillid, således synet på den nuværende 
og fremtidige økonomiske situation er blevet forbedret. Forbrugerne forventer, at deres økonomiske 
situation vil være bedre om et år12.  
 

                                                             
8Kilde:http://www.foodculture.dk/Samfund_og_forbrug/Medier/2013/Medier_har_stor_indflydelse_paa_danskernes_sundhed.asp
x#.VRmlUE0cQfI 
9Kilde: http://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Nationale-maal/Nationale-Maal-2.ashx 
10 For begrebsafklaring af BNP, se side 79-80 
11 Kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18953 
12 Kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18770 

http://www.foodculture.dk/Samfund_og_forbrug/Medier/2013/Medier_har_stor_indflydelse_paa_danskernes_sundhed.asp
http://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Nationale-maal/Nationale-Maal-2.ashx
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18953
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18770
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Endvidere har udviklingen i husholdningernes forbrug i Danmark en stigende tendens. Fra ultimo 2010 til 
ultimo 2014 steg forbruget med samlet 7,87 % 4. En anden effekt af finanskrisen har også været nedgangen 
i boligmarked både erhvervsmæssigt og privat. Dette har medført, at det kan være besværligt for virksom-
heder at få finansieret køb af ejendomme eller ombygning af eksisterende ejendomme.  
 
Sociokulturelle forhold 
Generelt har det danske samfund større fokus på sundhed13, hvilket er til gavn for fitnessbranchen. 
Bevidstheden omkring velvære bliver hele tiden øget igennem fokus på sundhed og motion i medierne. I en 
publikation14 udgivet af sundhedsministeriet oplyses det, at langt over halvdelen af inaktive voksne 
danskere ønsker en mere aktiv fritid.  
 
Der ses i publikationen en stigende tendens i fysisk aktivitet som følge af den øgede bevidsthed. 
Virksomheder følger trenden, da de ønsker sunde engagerede og motiverede medarbejdere. Derfor 
udarbejdes der initiativer med henblik på dette, f.eks. ved at tilbyde medarbejdere et medlemskab til et 
fitnesscenter igennem firmaaftaler. 
 
Som årerne er gået har fitnesscentrene udviklet sig til i højere grad at indeholde mange holdaktiviteter, 
kostvejledere, personlige trænere m.v.  Som medlem kan man derfor opleve et større fællesskab og 
anerkendelse, hvorfor et medlemskab benyttes til opretholdelse af livskvaliteten. Nye kunder, der forsøger 
sig med et medlemskab vil måske opleve den samme forøgede energi, livsglæde m.v., og dermed er det 
sandsynligt, at de vil ønske at fastholde motion som en del af en ny og sundere livsstil.  
 
Teknologiske og miljømæssige forhold 
Den teknologiske udvikling har accelereret de seneste år, hvilket har medført, at fitnesscentrene har 
nemmere ved at markedsføre sig overfor eksisterende og potentielle nye medlemmer. Dog bliver gennem-
sigtigheden også større for forbrugerne, da de har adgang til at undersøge mulighederne på nettet og 
dermed nemt kan sammenligne priser m.v. Det er svært at vurdere, hvorledes dette vil påvirke indtjenings-
muligheden fremadrettet.  

Konklusion på PESTEL-modellen 
Væksten i BNP, stigende forbrugertillid og stigning i forbruget er alle faktorer, der vil have indflydelse på 
indtjeningsmulighederne. Igennem de seneste år er opmærksomheden på sund kost og motion som en 
naturlig del af hverdagen blevet forøget. Disse elementer påvirker forbrugernes villighed til at bruge penge 
på fitnessmedlemskaber, hvorfor der forventes en stigning i indtjeningsmulighederne indenfor branchen i 
de kommende år.  

Strategisk analyse på brancheniveau 
Til analysen af branchen anvendes Porters Five Forces15 for at identificere, hvilke fremtidige indtjenings-
muligheder, der findes på det danske marked for fitnesscentre.  

                                                             
13Kilde:http://www.foodculture.dk/Samfund_og_forbrug/Medier/2013/Medier_har_stor_indflydelse_paa_danskernes_sundhed.as
px#.VRmlUE0cQfI 
14 Kilde: http://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Nationale-maal/Nationale-Maal-2.ashx 
15 For model af Porters Five Forces, se bilag 2 

http://www.foodculture.dk/Samfund_og_forbrug/Medier/2013/Medier_har_stor_indflydelse_paa_danskernes_sundhed.as
http://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Nationale-maal/Nationale-Maal-2.ashx
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Portes Five Forces 
Ifølge Porter påvirkes en branches gennemsnitlige rentabilitet af fem konkurrencekræfter, herunder 
rivaliseringen mellem eksisterende virksomheder, truslen fra nye indtrængere, truslen fra substituerende 
produkter, købernes forhandlingsstyrke og leverandørernes forhandlingsstyrke.  
 
Graden af aktuel og potentiel konkurrence 
Først analyseres der på rivaliseringen mellem de eksisterende virksomheder, truslen fra nye indtrængere og 
truslen fra substituerende produkter, da disse er kilderne til graden af den aktuelle og potentielle 
konkurrence i branchen.  

Rivalisering mellem eksisterende virksomheder16 
Branchens vækstrate 
Det danske marked for fitnesscentre består af 408 virksomheder med en samlet indtjening på 62 mio. kr. 
Vækstraten17 har i 2013 været på 78 %, hvilket øger graden af konkurrence. Der er endvidere stort vækst-
potentiale på markedet, når man ser på antallet af fitnesscentre i Danmark18, hvilket i 2013 er, hvad der 
svarer til ét center pr. 8.438 indbyggere.  
 
Den geografiske fordelingen af disse centre er meget ulige, og i mange kommuner er der stort potentiale 
for at åbne nye centre. F.eks. er der i hele Syddjurs kommune kun ét center, hvilket svarer til ét center pr. 
41.894 indbyggere. Til sammenligning er der i Rødovre kommune ét center pr. 6.225 indbyggere. Derfor 
vurderes branchen stadig at være i vækstfasen af dens livscyklus19, da modningspunktet endnu ikke er nået.  
 
Branchekoncentration 
I 2013 var hvert fjerde center i Danmark et Fitness World center. De havde en andel på 25,50 % af det 
samlede antal fitnesscentre, imens Fitness dk havde 9 % og Loopfitness 8,10 %. Andre kæder som f.eks. 
Crossfit Denmark udgjorde 29,20 %, imens små centre, som ikke er en del af en kæde stod for 28,20 % af 
centrene i Danmark.  
 
Denne fordeling indikerer, at de få store kæder har en betydelig andel af markedet 20. Efterfølgende har 
Fitness World formået at øge deres markedsandel til 45 % 21, hvilket formodes primært at være grundet 
opkøbet af Fresh Fitness i 2014. Ses der endvidere på de 10 største spillere i branchen, havde disse i 2013 til 
sammen en indtjening på 103 mio. kr. Da branchens samlede indtjening i alt var 62 mio. kr. vurderes det, at 
de store spillere har en ret stor andel af denne indtjening.  
 
Dette understøttes af, at kun 47 % af virksomhederne har haft et overskud i 2013, samt at 37 % af 
virksomhederne i branchen har et underskud og en soliditetsgrad på mindre end 15 %. En så lav 
soliditetsgrad indikerer, at størstedelen af deres aktiver er finansieret igennem fremmedkapital.  

                                                             
16 Kilde: Branchetal fra bisbase.dk 
17 For begrebsafklaring vækstraten, se side 79-80 
18 For oversigt over fitnesscentre i Danmark, se bilag 3 
19 For begrebsafklaring livscyklus, se side 79-80 
20 For fordeling af markedsandele, se bilag 4 
21 http://vf.dk/nyheder-og-analyser/nyheder/2015/20150429-fitness-world.aspx 

http://vf.dk/nyheder-og-analyser/nyheder/2015/20150429-fitness-world.aspx
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Markedsformen22 minder derfor om monopolistisk konkurrence, da der er mange udbydere på et 
heterogent marked. Dog er der ikke så mange udbydere, at ingen er i stand til at dominere markedet. 
Fitness World er klar markedsleder på det danske marked, hvilket taler for differentieret, delvist monopol. 
Kæden er dog ikke så stor, at den ligefrem styrer markedet, hvorfor markedsformen vurderes at være en 
kombination af disse markedsformer.  
 
Graden af differentiering og skifteomkostninger 
I den danske fitnessbranche er graden af differentiering meget forskellig. Der findes centre, der henvender 
sig til en lille målgruppe med et unikt koncept, herunder f.eks. CrossFit Denmark23 og Loop fitness24.  
 
Endvidere har f.eks. Fitness dk25 fokus på at levere en ordentlig kvalitet indenfor faciliteter, koncepter, 
vejledning og service. Fitness dk henvender sig dermed til en stor målgruppe ligesom Fitness World, da 
begge fitnesskæder har et stort udbud i træningsformer og forsøger at rammer bredt.  
 
Det kan dog konkluderes, at jo mere differentieret et fitnesscenter er, jo mindre villige vil kunderne være til 
at skifte til en konkurrent alene på baggrund af prisen. Dermed kan nichecentrene bedre stå inde for en 
højere pris, imens prisen er en vigtig konkurrenceparameter for f.eks. Fitness World og Fitness dk.  
 
Skifteomkostningerne for forbrugerne er oprettelsesgebyret i det nye fitnesscenter, hvilket ofte svarer til 
en måneds medlemskab. Der kører dog ofte kampagner, der gør det muligt at melde sig ind i et nyt center 
helt gratis, hvorfor skifteomkostningerne sjældent er af betydning.  
 
Stordriftsfordele og faste omkostninger 
Høje faste omkostninger for fitnesskæder er f.eks. husleje, drift af lokaler og administrative personale-
omkostninger. Der kræves en ret stor mængde centre og medlemmer for at kunne høste stordriftsfordele. 
Fitness World udnytter dette som de eneste i branchen. Fitness dk har endnu ikke nået den kritiske masse i 
antal centre og medlemmer, med det formodes, at Fitness dk gerne vil opnå de samme stordriftsfordele. 
Dette er med til at øge priskonkurrencen i branchen yderligere. 
 
Overskudskapacitet og udgangsbarrierer 
Danskernes stigende fokus på sundhed skaber en høj efterspørgsel efter forskellige motionsformer, hvorfor 
der i øjeblikket ikke er overskudskapacitet på det danske marked. Ved indtrængning på markedet kræves 
der materielle ressourcer i form af lokaler, træningsmaskiner m.v. Ved køb af lokaler kan det være en 
tidskrævende proces samt omkostningsfuld at få dem afhændet igen. Hvis lokalerne er lejet, er det typisk 
med en lang opsigelsesperiode.  
 
Yderligere kan det være svært at få solgt det brugte inventar uden at give nedslag i prisen tilsvarende 
værdiforringelsen. Dermed er der betydelige udgangsbarrierer, hvorfor en indtrædelse på markedet skal 
være velovervejet.  

                                                             
22 For begrebsafklaring af markedsformer, se side 79-80 
23 Kilde: http://www.crossfitcopenhagen.dk/ 
24 Kilde: http://loopfitness.com/da/ 
25 Kilde: http://fitnessdk.dk/ 

http://www.crossfitcopenhagen.dk/
http://loopfitness.com/da/
http://fitnessdk.dk/
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Truslen fra nye indtrængere 
Adgangsbarriererne for nye virksomhedens indtræden i branchen er en afgørende nøglefaktor for 
rentabiliteten i branchen.  
 
Stordrifts- og erfaringsfordele 
Der kræves kapital anskaffelse og indretning af lokaler med træningsmaskiner, løftestænger, vægte, IT-
systemer m.v. Det formodes, at store spillere på markedet har forhandlet sig frem til fordelagtige aftaler 
med leverandører, hvorfor man som en ny indtrænger ikke opnår de samme mængderabatter. Dette er 
med til at gøre det omkostningstungt for en ny udbyder at starte et eller flere centre.   
 
Endvidere kræves der veludannet personale, som har ekspertise inden for holdtræning, kostvejledning og 
personlig træning til servicering af kunderne. Veletablerede kæder som Fitness World og Fitness dk har 
deres egne specifikke uddannelsesforløb, hvilket har kostet mange ressourcer at udvikle. Som ny udbyder 
skal det vurderes, om der skal investeres i udvikling af nye holdkoncepter, eller om et tilkøb igennem f.eks. 
Les Mills26 vil være mere fordelagtigt. 

Truslen fra substituerende produkter 
For at vurdere truslen for substituerende produkter skal der først fastlægges den primære funktion for et 
fitnesscenter. Et fitnesscenter yder først og fremmest muligheden for træning med et formål om at opnå et 
vægttab, forbedret form eller opbygge muskler.  
 
Efterfølgende vil træningen kunne give medlemmerne følelsen af mere overskud og velvære i hverdagen. 
Denne følelse kan også realiseres hos f.eks. danseklubber, tennisforeninger og svømmehaller. Der findes 
også andre alternativer, som f.eks. gå-, løbe- og cykelture, hvilket er ganske gratis, når først udstyret er 
anskaffet. Endvidere er det også blevet muligt at dyrke motion helt uden at forlade hjemmet, hvilket blot 
kræver en motionscykel, andre fitnessmaskiner eller bare nogle håndvægte.  
 
Et medlemskab til et fitnesscenter kan også give en oplevelse af sammenhold og fællesskab, hvorfor et 
medlemskab kan betragtes som en fritidsaktivitet, hvor man har mulighed for at være sammen med ven-
nerne eller møde nye bekendtskaber. I så fald kan forbrugerne erstatte denne kvalitetstid med en tur i 
biografen, restaurantbesøg, rejser, en tur på stranden m.m.  
 
Rentabiliteten i branchen 
De potentielle muligheder for at skabe overnormale overskud fastlægges ud fra graden af konkurrence i 
branchen, mens de aktuelle overskud bestemmes af branchens forhandlingsstyrke over for leverandører af 
arbejdskraft, udstyr og finansiering (input) og salget af medlemskaber og andre produkter direkte til 
kunderne (output). På begge sider er den relative økonomiske magt vigtig for den samlede rentabilitet for 
virksomhederne i branchen. 
 
Købernes forhandlingsstyrke 
Prisfølsomheden og den relative forhandlingsstyrke er de to faktorer, der bestemmer købernes 
forhandlingsstyrke.  
                                                             
26 Kilde: http://w2.lesmills.com/nordic/da/clubs-and-facilities/clubs-and-facilities.aspx?_ga=1.237100544.1855086372.1427826003 

http://w2.lesmills.com/nordic/da/clubs-and-facilities/clubs-and-facilities.aspx?_ga=1.237100544.1855086372.1427826003
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Prisfølsomheden 
Først og fremmest skal prisfølsomheden på markedet vurderes igennem graden af differentiering og 
skifteomkostninger. Et medlemskab til et fitnesscenter er en forholdsvis differentieret oplevelse alt efter, 
hvordan kunden opfatter det. Fitnesscentrene i branchen skal derfor hele tiden forsøge at holde kunderne 
tilfredse igennem kvalitetsbetonet service og gode oplevelser. For at de etablerede virksomheder kan øge 
differentieringen, er det vigtigt med et brand, der bliver betragtet bedre end konkurrenternes af kunderne. 
At være medlem af et fitnesscenter er umiddelbart ikke en nødvendighedsvare, men nærmere en luksus-
gode.  
 
Dog har det øgede fokus på sundhed i samfundet og ændringer branchen igennem de seneste år betydet, 
at fitness for mange danskere er blevet en normal del af deres hverdag. Dette taler for, at prisfølsomheden 
for et medlemskab i et fitnesscenter må have flyttet sig de seneste år. Et medlemskab er ikke længere så 
luksusbetegnet, men stadig langt fra absolut nødvendigt. Igen varierer opfattelsen heraf fra kunde til 
kunde.  
 
Relativ forhandlingsstyrke  
Skifteomkostningerne er meget lave eller ikke eksisterende, men én persons medlemskab udgør en 
minimal betydning af den samlede omsætning særligt for de store spillere. Derfor vurderes kundernes 
relative forhandlingsstyrke at være lav. 
 
Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Leverandører til fitnessbranchen er producenter eller distributører af fitnessrelateret udstyr som f.eks. 
træningsmaskiner, stepbænke, måtter og vægte. Endvidere tilbyder fitnesscentre f.eks. kildevand protein-
drikke, proteinbarer m.v., der er forbundet med træning. Hvis en stor spiller skal indgå en aftale med en 
leverandør om levering af inventar til 20 centre, så er denne relativt magtfuld i forhold til en spiller, der vil 
indgå en aftale om køb af maskiner til ét nystartet center. Da 70 % af fitnesscentrene i branchen er kæder 
og udbuddet af disse leverandører er stort, vurderes deres forhandlingsstyrke som værende forholdsvis lav.  
 
En anden væsentlig leverandør er personalet, der yder arbejdskraft. Personlige trænere, kostvejleder og 
holdtrænere er essentielle for fitnesscentrene, da de er ansigtet udadtil og leverer service til kunderne. Det 
er derfor vigtigt at være en attraktiv arbejdsplads, der formår at skaffe og fastholde kompetente medarbej-
dere f.eks. igennem omfattende uddannelsesforløb og konkurrencedygtige lønforhold. Disse vurderes 
derfor at have en moderat forhandlingsstyrke.  

Konklusion Portes Five Forces 
Graden af aktuel og potentiel konkurrence 
Der er gode indtjeningsmuligheder i branchen, grundet det stigende fokus på sundhed, og da det danske 
marked endnu ikke er modnet.  
 
Der er forskellige grader af differentiering i branchen, da nogle centre henvender sig til en lille målgruppe 
med et unikt koncept, imens andre som f.eks. Fitness World forsøger at nå den brede målgruppe med 
træning for alle til en lav pris. Der vil dermed for nogle forbrugere ikke opfattes den store forskel, om de 
træner hos f.eks. Fitness World eller Fitness dk. Dette i kombination med de gode indtjeningsmuligheder i 
branchen og udsigt til stordriftsfordele øger priskonkurrencen.  
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Truslen fra nye indtrængere vurderes lav, da det enten vil kræve et unikt koncept eller stor kapital at være 
en reel konkurrent for de store spillere på markedet. Imens er truslen fra substituerende produkter relativ 
moderat og afhænger af hvordan forbrugerne betragter deres medlemskab. Den overordnede rivalisering i 
branchen vurderes efter ovenstående argumenter som værende høj.  
 
Rentabiliteten i industrien 
Kunderne og leverandørerne af fitnessrelateret udstyr har en forholdsvis lav forhandlingsstyrke, der 
afhænger af, om det er ét lille center med et unikt koncept eller en stor landsdækkende kæde.  

Der vurderes dog at være en moderat forhandlingsstyrke fra leverandører af arbejdskraft, da medarbejdere 
er essentielle for servicevirksomheder. Dermed vurderes det muligt for virksomhederne i branchen at 
beholde en relativ stor del af det overnormale afkast. Jo større virksomheden er, jo større 
konkurrencemæssig fordel, da forhandlingsstyrken fra kunder og leverandører minimeres.  

Strategisk analyse på virksomhedsniveau 
Der udarbejdes et ressourceperspektiv for at identificere, om Fitness World råder over nogle ressourcer, 
der medfører unikke konkurrencefordele og er værdiskabende i forhold til konkurrenterne. 

Analyse af ressourcer 
Denne analyse har til formål, at inddele og kortlægge virksomhedens ressourcebase, der kan opdeles i 
materielle, immaterielle, menneskelige og finansielle ressourcer. 
 
Materielle ressourcer 
Fitness Worlds primære materielle ressource er træningscentrene. Fitness World har mange centre på 
landsplan, der er lokaliseret tæt på knudepunkter for offentlig transport. Centrene er alle indrettet efter 
det samme koncept, og dermed det samme inventar og maskiner alt efter størrelse. Dette gør, at 
medlemmerne ved, hvad der kan forventes, hvis de træner i et andet Fitness World center end det 
primære. I kombination med lange åbningstider medfører dette en god udnyttelse af centrene og 
kapaciteten.  
 
Immaterielle ressourcer 
Vigtige immaterielle ressourcer for Fitness World er deres rettigheder til deres egne udviklede hold så som 
Heat Wave, TRX m.v. Fitnesskædens omdømme som ”Danmarks største fitnesskæde” vurderes også at 
være en væsentlig ressource. Dette skaber positive relationer hos kunderne i forhold til udvalg, kvalitet osv. 
Det oparbejdede brand bidrager endvidere til at forbedre forholdet til leverandører, banker, samarbejds-
partnere m.v. 
 
Menneskelige ressourcer 
I Fitness World er de primære ansatte instruktører, personlige trænere og andre med erfaring indenfor 
kost, sundhed og træning. Disse støttes af de sekundære ansatte som f.eks. centerlederne, receptionisterne 
og rengøringspersonale, som er vigtige for den daglige drift af centrene. Dog er det de primære ansatte, der 
gør det muligt for fitnesskæden at differentiere sig og opnå konkurrencefordele. For at medarbejderne 
fortsat vil være en stærk ressource, skal kompetencerne løbende videreudvikles.  
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Endvidere er det vigtigt, at Fitness World fremstår som en attraktiv arbejdsplads, således de kan bibeholde 
deres kompetente medarbejdere.  
 
Finansielle ressourcer 
Jf. det offentlige regnskab for 2013 fremgår det, at Fitness World har stærke finansielle ressourcer. De har 
en høj soliditets- og likviditetsgrad, og er i besiddelse af en stor mængde kapital. Ud af en balancesum på 
625 mio. kr. udgjorde tilgodehavender 55 mio. kr. og likvider 72 mio. kr., mens gæld til leverandører af 
varer og tjenesteydelser udgjorde 17 mio. kr. og gæld til kreditinstitutter 73 mio. kr. Dette giver samlet et 
plus på 37 mio. kr. 
 
Kernekompetencer27 
Fitness Worlds kernekompetence er deres brand og dertilhørende omdømme. Dette rummer mange vigtige 
aspekter, herunder koncept, professionel service, fornuftige priser m.v. Endvidere har medlemmerne 
mulighed for at træne i alle 152 centre med lange åbningstider, hvilket er en fordel for dem. Brandet er en 
kombination af alle disse elementer, hvorfor det er svært for konkurrenterne at kopiere eller tilkøbe.  

Konklusion på analyse af ressourcer 
Der antages, at være knaphed på eksklusive placeringer til nye centre, hvorfor Fitness World har unikke 
materielle ressourcer. Fitnesscentrene er standardiserede efter konceptet, og medlemmerne møder flotte 
centre med ordentligt udstyr, samt professionelle trænere. Virksomhedens størrelse, herunder antallet af 
centre er klar en vigtig ressource, da der høstes stordriftsfordele som de eneste i branchen på baggrund 
heraf. Medarbejderne er også en vigtig ressource, da de er ansigtet udadtil. Det antages, at Fitness World 
arbejder hårdt på at fastholde disse medarbejdere, således konkurrenterne ikke får glæde af dem.  
 
Fitness World har igennem årerne opbygget et unikt koncept, holdtyper og derigennem et stærkt brand, 
hvilket i kombination med deres størrelse, likviditet og kompetente medarbejdere giver fitnesskæden en 
klar konkurrencemæssig fordel.  

Analyse af konkurrencestrategier 
Fitness Worlds rentabilitet påvirkes af de strategiske valg for positionering i branchen. For at analysere 
konkurrencestrategierne anvendes Porters generiske strategier28, hvor der vurderes, om fitnesskæden vil 
skabe en konkurrencemæssig fordel på lave omkostninger eller et unikt produkt, samt om de vil satse på 
hele markedet eller et bestemt segment.  
 
Som en effekt af Fitness Worlds størrelse besidder de stordriftsfordele, hvilket ingen andre på det danske 
marked gør. Dette medfører en overnormal forrentning og konkurrencemæssige fordele som omkost-
ningsleder. Selvom Fitness World tager de samme priser for medlemsskaber som konkurrenterne, vil 
fitnesskæden stadig opnå en bedre rentabilitet. De har dermed mulighed for at presse konkurrenterne på 
prisen, hvilket øger priskonkurrencen på markedet. Dette øger endvidere sandsynligheden for, at små 
fitnesscentre løbende udkonkurreres, og Fitness World derigennem vinder markedsandele. 
 

                                                             
27 For begrebsafklaring kernekompetencer, se side 79-80 
28 For model af Porters generiske strategier, se bilag 5 
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Analyse af vækststrategier 
Ansoffs fire vækststrategier29 anvendes til at vurdere, om fitnesskædens vækststrategi skaber værdi 
igennem en eller flere af følgende 3 hovedkategorier: 

⋅ Intensivering gennem markedspenetrering, markedsudvikling eller produktudvikling 
⋅ Diversifikation som relateret eller konglomerat 
⋅ Integration som horisontal eller vertikal  

Intensivering ved markedspenetrering 
Fitness World forsøger at udvide markedet ved at appellere til personer, som endnu ikke er medlemmer. 
Tiltag som f.eks. Bootcamps og træningsmakkerordningen har dette formål sammen med intensiv markeds-
føring og åbning af nye centre rundt om i landet. Der føres endvidere også kampagner med f.eks. gratis 
oprettelse, gratis medlemskab den første måned eller en velkomstgave, hvilket er et forsøg på at erobre 
konkurrenternes kunder. Fitnesskæden forsøger også at få medlemmerne til at øge forbruget igennem nye 
tiltag, der er beskrevet under produktudvikling.  
 
Intensivering ved markedsudvikling 
I 2014 har Fitness World opkøbt fitnesskæden Condizone, der har 5 centre i Polen. Endvidere har 
fitnesskæden planer om de kommende år at indtage andre internationale markeder.  
 
Intensivering ved produktudvikling 
Fitness World foretager løbende sortimentsudvikling ved at udbyde nye holdtyper som f.eks. TRX og Heat 
Wave. Endvidere tilbyder det løbende nye tilkøb til de nuværende medlemskaber som f.eks. All-In30. Der 
gennemføres også løbende produktfornyelse, da der hele tiden udarbejdes nye holdprogrammer og 
afholdes events. 
 
Integration 
Fitnesskæden har gennemført horisontal integration ved opkøb af konkurrenter. Et eksempel på dette er 
Fitness Worlds opkøb af Fresh Fitness og Condizone i slutning af 2014. Fitness World har endvidere 
gennemført integrationer i form af fusioner, herunder f.eks. S.A.T.S., Fitness One og Enjoy Fitness.   

Konklusion på vækststrategier 
En stor del af Fitness Worlds vækst stammer fra organisk vækst som følge af stigning i omsætningen. Det 
forsøges hele tiden at øge omsætningen igennem intensivering med bl.a. åbning af nye centre og inten-
siveret markedsføring på det danske marked. Fordelen ved denne vækststrategi er, at det vil være relativt 
let at indstille aktiviteterne, hvis det viser sig, at de ikke er rentable. Dette er dog en langsommelig 
vækststrategi, da det er tidskrævende at starte nye centre og udvikle nye produkter.  
 
Dermed benytter Fitness World sig også af horisontal integration, der i kombination med intensiveringen 
har været med til at øge størrelsen af virksomheden, således de nu benytter sig af stordriftsfordele. Dette 
er dog en forøgelse af investeringer i samme branche, hvilket øger deres konjunkturfølsomhed.  

                                                             
29 For Ansoffs vækstmatrice, se bilag 6 
30 For begrebsafklaring All-In, se side 79-80 
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Opkøbet af konkurrenterne medfører hurtig vækst, men det må have været vanskeligt at indarbejde 
fitnesskædens koncept og ændre virksomheds- og ledelsesstruktur. Dette er risikofyldt, da et fejlagtigt køb 
ikke umiddelbart kan trækkes tilbage. Fitness World har endvidere planer om at indtage internationale 
markeder, hvilket er påbegyndt igennem opkøbet af Condizone.  

Konklusion strategisk analyse 
Makroanalysen belyste igennem PESTEL-modellen, at der i det danske samfund har været en stigning i BNP, 
forbrugertilliden og forbruget, kombineret med stigende fokus på sundhed. Disse samfundstendenser tyder 
på en stigende indtjeningsmulighed i branchen.  
 
Muligheden for at opnå profit øger graden af konkurrence, hvilket blev konstateret igennem en 
udarbejdelse af Porters Five Forces. Branchen er dermed præget af høj priskonkurrence for at øge 
markedsandele og opnå en kritisk størrelse for stordriftsfordele.  
 
Dermed er branchen også attraktiv for nye indtrængere, der dog har behov for et unikt koncept eller massiv 
kapital, for at kunne klare sig i denne rivaliserende branche. Jo større en spiller man er, jo bedre mulighed 
for at beholde det overnormale afkast, da truslen fra kunderne og leverandørerne mindskes i takt hermed. 
Dette medfører en bedre rentabilitet og dermed en konkurrencemæssig fordel.  
 
I virksomhedsanalysen af Fitness World vurderes det, at deres væsentligste ressourcer er deres størrelse, 
dygtige medarbejdere og et stærkt brand, som giver fitnesskæden en konkurrencemæssig fordel. Dette 
understøttes af fitnesskædens konkurrencestrategi som omkostningsleder med 45 % af det samlede 
marked og de tilhørende stordriftsfordele.  
 
Den primære vækststrategi er intensivering på det danske marked igennem åbning af nye centre, 
produktudvikling og intensiv markedsføring. Fitness World har boostet væksten igennem horisontal 
integration. Disse vækststrategier har medført, at fitnesskæden nu er klar markedsleder på det danske 
marked. Der ses dog stadig stort vækstpotentiale indenfor dette marked, hvilket ledelsen har planer om at 
udnytte. I kombination med dette vil de intensivere væksten igennem markedsudvikling.  

Regnskabsanalyse 

Formål 
For at vurdere virksomhedens historiske rentabilitet foretages en regnskabsanalyse. Formålet er at kunne 
give et realistisk billede af virksomhedens performance de seneste 3 år. Dette billede vil sammen med den 
strategiske analyse danne de grundlæggende forudsætninger for at opstille budgettet for de kommende år 
til brug for værdiansættelsen af virksomheden.  

Afgrænsninger 
Til brug for regnskabsanalysen skal virksomhedens historiske rentabilitet vurderes. Det er nødvendigt, at gå 
så langt tilbage, at der opnås et realistisk billede af rentabiliteten. Her er det vigtigt at kigge på, hvor 
konjunkturafhængig virksomheden er. Perioden skal dække virksomhedens cyklus, så budgetteringen ikke 
kun bliver foretaget på toppen eller bunden af en konjunktur.  
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Da Fitness World har genereret massiv vækst de sidste 7 år, vurderes en periode på 3 år at være dækkende 
(2011-2013). I 2012 ændrede Fitness World regnskabsafslutning fra 30.9 til 31.12, hvilket betyder, at analy-
seperioden består af regnskabstal fra fire regnskaber, hvor 3 af regnskaberne er 12-måndersregnskaber og 
et er 3-månedersregnskab. Dette sikrer, at der skabes korrekte primo og ultimo værdier, dog kan 3-
månedersregnskabet ikke bruges til sammenligning med 12-månedersregnskaberne. 
 
Som grundlag til vurdering af niveauet for Fitness Worlds nøgletal sammenholdes der med et gennemsnit 
for de 5 største konkurrenter i branchen31. Det har ikke været muligt at indsamle data for alle aktører i 
branchen, hvorfor det er valgt at benytte de 5 største konkurrerende virksomheder som sammenlignings-
grundlag. Dette vil i analysen blive betegnet som brancheniveauet.  

Metodevalg 
For at mindske eventuel regnskabsmæssig støj foretages der en reformulering af de sidste års 
egenkapitalopgørelser, resultatopgørelser og balancer. Reformuleringerne af førnævnte regnskabstal vil 
herefter blive anvendt i nøgletalsanalyser af rentabilitet og vækst igennem den udvidede DuPont-model.  

Reformulering af balancen32 
Ved reformulering af balancen ændres opdelingen fra kort- & langfristet gæld til forskellige kilder af 
rentabilitet, nemlig driftsaktivitet (NOA) og finansieringsaktivitet (NFO).  
 

   =    −    −    
   =   −    
   =   −    

 
Ved klassifikation af et aktiv som NOA formodes det, at aktivet er en naturlig del af driften. Hvis aktivet er 
rentebærende bliver det som udgangspunkt klassificeret som NFO, medmindre der er tale om en finansiel 
virksomhed.  
 
Følgende poster kan ikke umiddelbart klassificeres herefter, hvorfor følgende argumenter er taget i 
betragtning ved valg af, om posterne skal klassificeres som driftsaktivitet eller finansieringsaktivitet: 

⋅ Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter: Det fremgår ikke i noterne om disse er 
rentebærende eller ej. Det antages, at det er en naturlig del af driften. 

⋅ Likvide beholdninger: Dette er en blanding af drift og finansielt, men kan ikke med rimelighed 
vurderes hvor meget, der er hvad. Derfor klassificeres hele beløbet som finansielt. De fleste 
virksomheder vælger at placere deres likvide midler på rentebærende konti.  

⋅ Varedebitorer og varekreditorer: Formodes at være en naturlig del af driften.  
⋅ Leasingforpligtelser: Operationel leasing posteres som en omkostning i resultatopgørelsen. For 

Fitness Worlds officielle balance står leasingforpligtelsen under langfristet gæld, hvorfor den 
indregnes under finansielle forpligtelser i den reformulerede balance.  

⋅ Minoritetsinteresser: Disse behandles som en separat post, der sammen med egenkapitalen har en 
andel i virksomhedens aktiver og forpligtelser.  

                                                             
31For opgørelse over de fem største konkurrenters nøgletal, se bilag 7 
32 For reformuleringen af balancer, se bilag 8 
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Reformulering af Resultatopgørelsen33 
Ved reformulering af resultatopgørelsen opdeles den officielle resultatopgørelse i driftsaktivitet fra salg, 
anden driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Formålet med dette er at nå frem til totalindkomsten fra 
driftsaktiviteten. Endvidere skal dirty surplus poster medregnes for at komme frem til egenkapitalen, 
hvilket er værdireguleringer og metodeskift, der påvirker egenkapitalen (CSE).  
 

Å              +/−              =               
 
I regnskabet pr. 30.09.11 findes en regulering på opkøb/goodwill som følge af en praksisændring, hvilket er 
ført som en indtægt over egenkapitalen. Denne fremgår af den reformulerede balance og bliver også 
medregnet som en dirty surplus i den reformulerede resultatopgørelse. Da den kommer fra balancen, 
påvirker den ikke selskabsskatten, hvorfor reguleringen ikke indgår i skatteberegningen for den reformule-
rede resultatopgørelse. Skatteopgørelsen er beregnet med en selskabsskatteprocent på 25 %, da det er 
niveauet for årerne 2011-2013 på det danske marked.  

Reformulering af Egenkapitalopgørelsen34 
Ved reformulering af egenkapitalopgørelsen opdeles posteringerne i nettokapitalindskud og anden 
totalindkomst. Formålet er at identificere den værdi, der geninvesteres i virksomheden således, at den 
fulde værditilvækst sikres. Dermed simplificeres egenkapitalen, således væksten kan skelnes fra nye 
investeringer og drivning af virksomhed. Minoritetsinteresser indregnes ikke, da regnskabsanalysen 
udelukket skal fokusere på virksomhedens ejere.  

Rentabilitetsanalyse35 
De reformulerede balancer danner hermed et grundlag til at analysere den historiske udvikling igennem 
den udvidede DuPont-model36.  

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen ROE, som beregnes således:  

 

                 (   ) =  
             

      .
 

 
CSE er den samlede rapporterede egenkapital fratrukket minoritetsinteresser. I år 2011 udgjorde 
egenkapitalforrentningen 68,17 %, hvorefter den faldt til 36,60 % i 2012 og yderligere til 29,86 % i 2013. 
Den gennemsnitlige indlånsrente i perioden 2011-2013 lå lige knap på 1 % 37, hvorfor det bedre kan betale 
sig for ejerne at drive virksomheden fremfor at sætte pengene i banken. 
 
Set i forhold til brancheniveauet har Fitness Worlds forrentning af egenkapitalen de seneste år været mere 
stabil end gennemsnittet, men har dog fulgt den samme faldende tendens i de seneste år. I 2011 var 
brancheniveauet på 58,31 % og 37,12 % i 2013. Yderligere ses det, at Fitness World ligger under niveauet 
for gennemsnittet i 2013. 
                                                             
33 For reformuleringen af resultatopgørelser, se bilag 9 
34 For reformulering af egenkapitalopgørelser, se bilag 10 
35 For rentabilitetsanalyse, se bilag 11 
36 For illustration af referencerammen for analyse af ROE, se fig. 7.1 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang” 
37 Kilde: http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2018767/det-taber-du-i-gennemsnit-paa-en-indlaanskonto/ 

http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2018767/det-taber-du-i-gennemsnit-paa-en-indlaanskonto/
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Niveau 1  
For at undersøge hvad der skyldes denne negative udvikling i forrentningen af de værdier, ejerne har 
bundet i virksomheden, tages der udgangspunkt i følgende formel: 
 

   =        (    −   )  
      

      
 

Afkastningsgraden (RNOA) 
Det første nøgletal med indflydelse på udviklingen er afkastningsgraden:  
 

                           (    ) =  
             

      .
 

 
Fitness World opnåede i 2011 en afkastningsgrad på 45,73 %, hvorefter den lå på 27,40 % i 2012 og 
efterfølgende faldt til 23,76 % i 2013. Dette er ikke væsentlig lavere end brancheniveauet på 24,77 % i 
2013, men følger den samme faldende tendens.  
 
Årsagen til dette er den faldende tendens i fitnesskædens evne til at forrente den samlede kapital, der 
undersøges i niveau 2.   
 
Den gennemsnitlige lånerente (NBC) 
Fitnesskædens gennemsnitlige lånerente udtrykkes således: 
 

                  (   ) =
                                         

      
 

 
I 2011 var den gennemsnitlige lånerente 12,76 % og er i de efterfølgende år faldet til et niveau på ca. 6 %. 
Dette er en positiv udvikling og indikerer, at Fitness World har formået at skaffe billigere finansiering.  
 
Margin (Spread) 
Afkastningsgraden og den gennemsnitlige lånerente giver marginen, da:  
 

      =     −     
 
Spreadet vurderes hensigtsmæssigt for Fitness World, da det i hele analyseperioden er positivt, dog med en 
faldende tendens. Dette skyldes den faldende afkastningsgrad, da lånerenten har en positiv udvikling.  
 
Gearingen (FLEV) 
De gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser (NFO) og den gennemsnitlige egenkapital (CSE) er et 
udtryk for gearingen. Til beregning heraf anvendes følgende formel:   
 

                   (    ) =  
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Gearingen lå i 2011 på 42 %, i 2012 på 64,71 % og i 2013 på 45,41 %. Fitness World havde dermed 45 øres 
gæld for hver 1 krones egenkapital i 2013. Det er altså positivt, at virksomheden har formået at reducere 
deres gearing.  Ændringen skyldes, at Fitness World har reduceret deres finansielle forpligtelser siden 2012, 
herunder afdraget gæld og nedsat leasingforpligtelser. Egenkapitalen er samtidig blevet yderligere forøget 
grundet årets overskud. 
 
Konklusion på niveau 1  
I 2011 lå egenkapitalens forrentning på 68,17 %. Dette skyldes til dels en høj afkastningsgrad på 45,73 %, 
hvilket resulterede i en høj margin på trods af den gennemsnitlige lånerentes høje niveau. Samtidig havde 
Fitness World en gearing på 42 %. Året efter falder Fitness Worlds ROCE til 36,64 %. Dette skyldes først og 
fremmest et markant fald i afkastningsgraden (27,40 %), som trak marginen ned på trods af en reducering i 
den gennemsnitlige lånerente.  
 
Virksomhedens gearing var steget til 64,71 % primært på grund af en stigning i den langfristede gæld til 
kreditinstitutter. I 2013 faldt ROCE yderligere til 29,84 %. Dette skyldes primært en yderligere forringelse af 
afkastningsgraden til 23,76 % som medfører et fald i margin. Gearingen er endvidere faldet markant til 
45,41 %.  
 
Niveau 2 
I analysen af egenkapitalforrentningen kan det konkluderes, at en stor del af den negative udvikling skyldes 
en faldende afkastningsgrad i perioden 2011-2013. Det er dermed relevant at gennemføre analyseniveau 2, 
der kan hjælpe med at forklare hvilke faktorer, der har påvirket ændringen i afkastningsgraden, da:  
 

                (    ) =                (  )                æ      ℎ     ℎ   (   ) 
 
Overskudsgraden (OG) 
Overskudsgraden er et udtryk for hvor stor en del af omsætningen der bidrager til årets resultat og 
beregnes således: 
 

                (  ) =  
             

        æ     
 

 
I 2011 havde Fitness World en overskudsgrad på 18,61 %, herefter 11,94 % i 2012 og 10,22 % i 2013. I 
forhold til brancheniveauet på 4,10 % i 2013 er Fitness Worlds overskudsgrad væsentlig bedre. Fitness 
World generer altså 10 øres overskud for hver 1 krones salg fra driftsaktiviteten, mens de fem største 
konkurrenter gennemsnitligt genererer 4 øres overskud for 1 krones salg. 
 
Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 
Aktivernes omsætningshastighed er et udtryk for virksomhedens evne til at skabe omsætning i forhold til 
bundne penge i aktiverne, og beregnes således: 
  

              æ      ℎ     ℎ  (   ) =  
        æ     
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I 2011 var aktivernes omsætningshastighed for Fitness World 2,46 gange, i 2012 2,29 gange og i 2013 2,32 
gange. Sammenholdt med brancheniveauet er Fitness Worlds omsætningshastighed væsentligt bedre. For 
konkurrenterne lå AOH i 2011 på 1,66 gange og i 2013 lå den på 1,25 gange. Dermed bruger disse 
gennemsnitligt 60 øre på at skabe 1 krones salg, mens Fitness World kun bruger 43 øre. 
 
Konklusion på niveau 2 
Den faldende tendens i afkastningsgraden skyldes primært et fald i overskudsgraden, da aktivernes 
omsætningshastighed igennem analyseperioden er på et nogenlunde stabilt men faldende niveau.  
 
Niveau 3 
For at vurdere den negative udvikling i overskudsgraden fortages en dekomponering heraf38. Det fremgår af 
denne, at vareforbrugets andel af nettoomsætningen i 2011 og 2012 ligger på ca. 3,90 %, hvorefter det 
stiger til at udgøre 4,33 %. Andre eksterne omkostninger er stødt stigende fra at udgøre lige knap 43 
procent af omsætningen i 2011 til at udgøre 47,70 % i 2013.  
 
Dermed er Fitness Worlds EBITDA-margin gået fra 53,11 % i 2011 til 47,97 % i 2013, hvilket betyder et fald i 
resultatet før finansielle poster. Personaleomkostningerne har dog en positiv udvikling med et udgangs-
punkt på 25,34 % af omsætningen i 2011 til at udgøre 23,91 % i 2013. Da det gennemsnitlige antal 
fuldtidsbeskæftiget er steget fra 410 til 634 i samme periode er dette et udtryk for, at fitnesskæden har 
formået at effektivisere. Afskrivningerne er også steget fra at udgøre 8,14 % af omsætningen i 2011 til 
10,92 % i 2013.  
 
Hermed er EBIT-Marginen faldet fra at udgøre 19,63 % i 2011, 15,27 % i 2012 og 13,13 % i 2013. Endvidere 
er driftsoverskuddet fra salg efter skat (NOPAT-Margin) faldet, hvilket relaterer sig til virksomhedens 
kerneaktivitet, hvorfor lønsomheden fra at handle med kunder og leverandører er forringet.  
 
Konklusion på niveau 3 
Størstedelen af faldet i overskudsgraden er det stigende vareforbrug og andre eksterne omkostninger. 
Faldet i omsætningshastigheden skyldes, at fitnesskædens evne til at udnytte netto driftsaktiver er faldet.  

Konklusion på regnskabsanalysen 
Fitness Worlds evne til at forrente den samlede kapital er blevet forringet i analyseperioden og ligger under 
branchegennemsnittet. Dette skyldes først og fremmest et fald i afkastningsgraden, da lånerenten og gea-
ringen er forbedret. Fitness World er altså blevet dårligere til at udnytte deres netto driftsaktiver, imens 
EBITDA-marginen er faldet primært som følge af en stigning i andre eksterne omkostninger.  
 
Dette indikerer, at Fitness World har benyttet mange ressourcer på at investere i åbning af nye centre, 
hvilket er omkostningstungt og først vil genere betydelig profit de kommende år.   

                                                             
38 For dekomponering af den samlede overskudsgrad, se bilag 11 
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Hvilken estimeret værdi har Fitness World forud for salget til FSN 
Capital? 

Formål:  
Formålet med undersøgelsesspørgsmålet er at finde den estimerede værdi af Fitness World for deres 
situation lige før salget til FSN Capital. Med udgangspunkt i denne kan der analyseres på, hvordan hhv. 
salget til FSN Capital og en eventuel fremtidig børsnotering vil påvirke den estimerede værdi.  

Afgrænsninger:  
Det seneste offentliggjorte årsregnskab for Fitness World vedrører 2013, hvorfor værdiansættelsen 
udarbejdet på grundlag af dette årsregnskab.  
 
Fitness World er den ottende største kæde i Europa39, hvorfor det vurderes, at de har en reel chance for at 
etablere sig på andre markeder. Der findes dog ingen forudsætninger for at vurdere, hvor stort det reelle 
vækstpotentiale vil være for Fitness World på internationale markeder. Det vil kræve reelle branchetal for 
disse lande og yderligere information fra Fitness Worlds side om, hvor mange centre de planlægger at 
åbne, hvornår det vil ske og i hvilke lande. Det er derfor valgt at værdiansættelsen udelukkende baseres på 
det danske marked.   
 
Værdiansættelsen udarbejdes endvidere efter det materiale, der har været tilgængeligt via artikler, Fitness 
Worlds hjemmeside og regnskaber. Dette betyder, at der ikke er kendskab til konkurrencefølsomme 
oplysninger som f.eks. hvor mange centre de har planer om at åbne de næste år, hvorhenne og til hvilken 
pris. Derfor bliver værdiansættelsen udarbejdet på baggrund af forventninger til væksten og dermed 
stigningen i de underliggende drivere af væksten.  
 
Da der ikke er intern indsigt i virksomheden bliver værdiansættelsen udarbejdet med en relativ usikkerhed. 
Det vurderes derfor ikke at være værdiskabende for opgaven at udarbejde scenarioanalyser. Endvidere 
vurderes det af samme grund heller ikke at være relevant med en udarbejdelse af en følsomhedsanalyse. 

Metodevalg:  
Ud fra det tilgængelige materiale er det valgt ikke at benytte de relative værdiansættelsesmodeller, da 
disse ikke er omfattende og dybdegående nok til at estimere en værdi, der kan besvare den overordnede 
problemformulering. Ud af de absolutte værdiansættelsesmodeller vurderes det, at DCF er mest anvendelig 
i forhold til det materiale, der er tilgængeligt.  

Discounted Cash Flow 
DCF-modellen40 forsøger at vurdere virksomhedens værdi i dag baseret på dens indtjening i fremtiden. 
Tilhængere mener, at en virksomhed er alle de penge værd, som den kan skaffe til investorerne i fremtiden. 
Dog er penge i fremtiden mindre værd end penge i dag, hvorfor det frie cash flow41 skal tilbagediskonteres. 

                                                             
39 Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Fitness_World 
40 Kilde: http://www.investopedia.com/university/dcf/?rp=i 
41 For begrebsafklaring det frie cash flow, se side 79-80 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fitness_World
http://www.investopedia.com/university/dcf/?rp=i
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For at gennemføre denne tilbagediskontering skal det frie cash flow estimeres for den pågældende periode, 
hvilket beregnes ud fra de reformulerede balancer ved hjælp af følgende formel: 
 

   =     − ∆     
 
For at benytte DCF modellen udvælges der først en længde på budgetperioden og dermed også længden på 
terminalperioden. Herefter budgetteres driftsaktiviteten igennem 5 steps, der gør det muligt at beregne 
det frie Cash Flow for budget- og terminalperioden. Som det næste budgetteres finansieringsaktiviteten 
igennem yderligere 2 steps, hvorefter der foretages beregninger af nettooverskuddet, egenkapitalen og 
nettodividenden.  
 
Disse 7 forecasts og beregninger munder ud i to skemaer. For det første budgetteres de finansielle drivere, 
hvorefter disse danner udgangspunkt for opstilling af proforma opgørelser. Disse proforma opgørelser vil 
gøre det muligt at foretage en værdiansættelse efter DCF-modellen. De to skemaer, proforma opgørelserne 
mm. fremgår af bilag 15. 

Budgetperiodens længde 
Til brug for værdiansættelsen fastsættes først budgetperioden fra det nuværende regnskabsår. Det 
vurderes så, hvor længe der med rimelighed kan forudsiges ændringer i salgsvækst, overskudsgrad, 
omsætningshastighed og gearing før disse når et steady-state niveau. Derfor kigges der på Fitness Worlds 
position på markedet.  
 
Fitnesskæden har en konkurrencemæssig fordel, da de er den største spiller på markedet, og dermed som 
de eneste opnår stordriftsfordele.42 Fitness World har mange centre i hele landet og positionerer sig 
dermed også løbende for potentielle nye medlemmer. Deres størrelse, kapital og brand giver dem en 
konkurrencemæssig fordel, og denne forventes bibeholdt de kommende år, da strategien er stærkt 
fokuseret på fortsat at øge markedsandele.  
 
Endvidere er branchen i høj vækst grundet stigende fokus på sundhed, og der er stadig masser af potentiale 
for at øge indtjeningen på det danske marked. Mange kommuner har et meget begrænset udbud af 
træningscentre, hvorfor der er rig mulighed for at udvide til disse områder43.  
 
Fitness Worlds konkurrencemæssige fordel og de store vækstmuligheder i branchen øger budgetho-
risontens længde. Det er svært at vurdere, hvor mange år der går før branchen og Fitness Worlds 
markedsandel stabiliserer sig. Det antages dog, at Fitness World inden budgetperiodens udløb må have 
udkonkurreret mange af de små fitnesscentre, som på nuværende tidspunkt har underskud og lav 
soliditetsgrad44.  
 
Det antages, at vækstraten herefter fortsat vil være høj men langsomt faldende indtil en stabil langsigtet 
vækstrate kan estimeres, og det overnormale overskud forsvinder.  

                                                             
42 Fitness DK skriver i regnskabet for 2013, at de endnu ikke har opnået en størrelse, der kan skabe udnyttelse af stordriftsfordele.  
43 For illustration af fordelingen af træningscentre pr. kommune, se bilag 1 
44 For opgørelse heraf, se bilag 7 
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For at vurdere budgetperiodens længde anvendes følgende retningslinjer:  
⋅ Lavvækstvirksomhed på et marked med høj konkurrence og lav margin: 1 år 
⋅ Solid virksomhed som har en konkurrencemæssig fordel: 5 år 
⋅ Virksomhed i voldsom vækst, dominerende markedsposition: 10 år 

 
Fitness World har en konkurrencemæssig fordel, høj vækst og er markedsleder. Dog har de ikke en absolut 
dominerende markedsposition. For at sikre, at al overnormal overskud inden for branchen normaliseres, 
benyttes der en budgetperiode på 7 år fra 2014-2020.  

Terminalperioden 
Terminalperioden i værdiansættelsen begynder efter endt budgetperiode, dvs. fra år 8 og frem. Estimatet 
for terminalperioden er et skøn over, hvordan nøgletallene vil udvikle sig på lang sigt. Det antages her, at 
væksten i salget må falde til en konstant vækstrate, og dermed må overskudsgraden, aktivernes 
omsætningshastighed og gearingen forblive konstant. 
 

Budgettering af driftsaktiviteten 
Til budgettering af det fremtidige cash flow skal driftsaktiviteten forudsiges, herunder salg, driftsoverskud 
og investering i netto driftsaktiver. 

1: Budgettering af salgsvæksten 

Branchens salgsvækst 
I Danmark har realvæksten ligget på 1,55 % årligt og inflationen har ligget på 1,65 % fra ultimo 2010 til 
ultimo 2014. Dette giver en gennemsnitlig nominel vækst i BNP45 på 3,2 % 46. Samtidig forventer økonomi- 
og indenrigsminister Morten Østergaard, at Danmark er på vej ud af recessionen, og det vil medføre en 
højere vækstrate fremadrettet47.  
 
Jf. Danmarks Statistik forventes befolkningstilvæksten inden for budget-perioden at stige med 2,07 %. Der 
forventes en samlet stigning i befolkningsvæksten på 3,83 % fra 2020 til 2050. Fremgangen i økonomien og 
befolkningsvæksten understøtter dermed antagelsen om, at Fitness World fremover har muligheder for at 
øge deres vækst. Endvidere er fitnessbranchen generelt et marked i høj vækst grundet det øgede fokus på 
velfærd.   
 
Fitness Worlds salgsvækst i budgetperioden 
Fitness World vil som markedsleder forsøge at udnytte disse potentielle vækstmuligheder i branchen. Dette 
vil fitnesskæden gøre ved at bibeholde en strategi fokuseret på øgning af markedsandele igennem etable-
ring af nye centre og opkøb af konkurrenter. Endvidere fører fitnesskæden en intensiveret markedsførings-
strategi i diverse medier. Disse indsatsområder taler for, at salgsvæksten for fitnesskæden vil ligge på et 
relativt højt niveau i forhold til det generelle marked.  
 

                                                             
45 For begrebsafklaring BNP, se side 79-80 
46 For opgørelse over udvikling i BNP, se bilag 12 
47 Kilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/12/11/110454.htm 

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/12/11/110454.htm
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Historisk har stigningen i omsætningen for Fitness World ligget på 31 % i perioden 2011-201348. Dette, 
kombineret med den positive udvikling i økonomien generelt og den høje vækst i branchen, giver en 
forventning om bibeholdelse af en høj vækst indtil 2020. Dog skal det høje prispres på markedet også tages 
i betragtning, hvilket forventes at dæmpe vækstpotentialet en anelse. 
 
Fitness World har i løbet af 2014 åbnet 7 nye centre. Derudover opkøbte de kæden Fresh Fitness i 
december 2014. Omsætningen eller antal medlemmer fremgår dog ikke af Fresh Fitness’ regnskab for 2013, 
hvorfor det ikke kan beregnes, hvor stor en reel effekt på omsætningen opkøbet vil have. Det antages dog, 
at omsætningen for Fitness World vil stige som følge heraf grundet de flere centre og medlemmer.  
 
Endvidere forventes det, at nye medlemmer vil komme til, efterhånden som de tidligere Fresh Fitness 
centre omstruktureres. 2014 forventes dermed ikke at bidrage med ligeså høj vækst som 2015, da det først 
er her alle centrene formodes at kunne tages i brug.   
 
Det antages endvidere, at fitnesskæden i de næstkommende år vil intensivere deres markedsandel på det 
danske marked igennem åbning af nye centre i de landsdele, hvor efterspørgslen er høj. Dermed opnås der 
i disse år en relativ høj vækst. Herefter nedtones forventningen til væksten løbende, da markedet har en 
naturlig grænse for, hvor meget det kan vokse, før efterspørgslen normaliseres. Den nærmeste konkurrent 
Fitness dk har også ambitioner om at udvide med nye centre, hvilket underbygger antagelsen om en 
naturlig modning af markedet.  
 
Fitness Worlds salgsvækst for terminalperioden  
I Danmark har der været en gennemsnitlig nominel vækst i BNP på 3,20 % siden 2010, med en forventning 
om fortsat stigning. Endvidere er der på nuværende tidspunkt en høj vækst i fitnessbranchen, der forventes 
reduceret efter budgetperioden grundet mættet efterspørgsel på markedet. Dermed budgetteres der med 
en salgsrate i terminalperioden på 3 % årligt, da det antages, at Fitness World stadig er markedsleder i 
branchen efter 2020.  

2. Budgettering af AOH & beregning af NDA 
Omsætningshastigheden på aktiverne kan benyttes til at angive størrelsen på netto driftsaktiver, da: 
 

      =         
1

    
 

 
Aktivernes omsætningshastighed udtrykker, hvor mange gange på et år aktivernes samlede værdi bliver 
omsat. Nøgletallet udtrykker dermed hvor stor en omsætning, der er skabt på baggrund af den investerede 
kapital. Hvis AOH skal forbedres, skal aktiverne altså stige i mindre grad end omsætningen.  
 
Historisk har dette ikke været tilfældet for Fitness World, da AOH er faldet med 5,8 % fra 2011 til 2013, og 
har gennemsnitligt ligget på 2,36 gange over de sidste 3 år. Dette har betydet, at netto driftsaktiverne har 
steget mere i procent end omsætningen. Men det interessante er, om tendensen vurderes at forsætte i 
budgetperioden.  

                                                             
48 Kilde: Fitness World årsrapporter for 2011-2013 
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Stigningen i NDA skyldes i høj grad en stor tilgang af goodwill de seneste år grundet opkøb af S.A.T.S. m.fl. 
Det forventes, at opkøbet af Fresh Fitness og Condizone vil blive indregnet i 2014, hvilket formodes at 
medføre yderligere goodwill og dermed en forøgelse af anlægsaktiverne.  
 
Dog antages det, at omsætningen ikke vil stige tilsvarende i 2014, da Fresh Fitness har opereret med 
underskud de seneste år. Endvidere har der i slutningen af 2014 været en forøgelse af andre anlæg, 
driftsmateriel og inventar samt indretning af lokaler, hvilket skyldes de massive investeringer i nye centre.  

Hermed forventes varebeholdningerne at stige, hvorfor AOH budgetteres lavere i 2014 end i det forudgå-
ende år. Der budgetteres efterfølgende med en forøgelse af anlægsaktiverne de førstkommende budgetår 
som følge af flere investeringer i nye centre. Med disse investeringer vil der det første år være høje en-
gangsomkostninger til f.eks. træningsmaskiner og udstyr, som øger aktiverne betydeligt. Som beskrevet 
under salgsvæksten forventes der at være en forsinkelse fra etablering af nye centre til ibrugtagelsen heraf. 

Dette taler for, at netto driftsaktiverne fortsat vil stige i højere grad end omsætningen i de år, hvor der 
foretages omfattende investeringer. Dog vil de eksisterende centre også bidrage til vækst, da Fitness World 
har ledig kapacitet i form af, at der på mange tider af døgnet sagtens kan træne endnu flere medlemmer, 
før de bliver til gene for hinanden.  
 
Endvidere er det muligt at udvide centrenes åbningstider, hvis efterspørgslen er til det. En del af salgsvæk-
sten vil endvidere fremkomme alene som følge af nye medlemmer i eksisterende centre grundet bl.a. høj 
markedsføringsindsats. Da det antages, at markedet modnes forventes investeringerne at mindskes i takt 
hermed. Derfor budgetteres der med, at omsætningen vil stige i højere grad end netto driftsaktiverne indtil 
AOH når et konstant niveau på 2 gange årligt i terminalperioden. 

3: Budgettering af overskudsgraden fra salg 
Variable og faste omkostninger 
Umiddelbart forventes det, at de variable omkostninger stiger i takt med salget. Lønningerne for de 
nuværende medarbejdere vil stige i takt med inflationen, og det forventes omsætningen også at gøre. 
Investeringer i nye centre vil medføre et behov for ansættelse af flere medarbejdere til styring heraf, samt 
en tilknytning af nye instruktører og personlige trænere. Endvidere vil husleje, strøm m.v. fremover udgøre 
en større post i regnskabet.  
 
Grundet opkøbet af bl.a. Fresh Fitness forventes de faste omkostninger at stige markant i 2014. Herefter 
vurderes det, at omkostningerne vil stige i takt med, at Fitness World investerer i nye centre. Omkost-
ningerne til anskaffelse af nyt inventar vil medføre, at det første år er særligt omkostningstungt. Disse 
omkostninger afholdes dog kun én gang, hvorefter de nye centre forventes at genere overskud på længere 
sigt. Dermed vil EBIT-margin blive budgetteret med en lav sats i de første budgetår, hvorefter satsen vil 
stige.  
 
Desuden antages det, at en del af de likvide midler vil blive brugt på salgsfremmende aktiviteter og 
udvikling af nye koncepter, der skal sikre den budgetterede vækst. Der fremgår desværre ingen noter til 
andre eksterne omkostninger i Fitness Worlds regnskaber, hvorfor det ikke er muligt at analysere på 
fordelingen af salgsfremmende, administrations- og lokale omkostninger.  
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Da Fitness World allerede udnytter stordriftsfordele, antages det at være en udfordring for kæden at 
nedjustere omkostningernes andel af salget yderligere.  
 
EBIT - Margin 
Som følge af de beskrevne forventninger i udviklingen af omkostninger kan EBIT-Marginen estimeres. 
Denne benyttes til at beregne driftsoverskuddet fra salg før skat således: 
 

                                 ø      =             −        
 
Historisk har Fitness Worlds EBIT-Margin gennemsnitligt ligget på 14,28 % i perioden fra 2011 til 2013. I 
2014 er der åbnet nye centre, introduceret nye koncepter som Heat Wave og TRX, hvilket indikerer en 
stigning i omkostninger i forhold til 2013, hvor EBIT-margin udgjorde 13,13 %. Dermed budgetteres der 
med en lavere EBIT-margin i 2014.  
 
Det forventes for 2014, at omsætningen vil stige primært som følge af opkøbet af Fresh Fitness. Dog har 
Fresh Fitness opereret med underskud de seneste år, hvilket vil tage tid at rette op på. Derudover skal der 
afholdes udgifter til istandsættelse af Fresh Fitness centre, så de lever op til Fitness Worlds koncept. Under-
skuddet fra Fresh Fitness og udgifter til istandsættelse medfører en forventning om en noget lavere margin 
for 2014 end de forrige år.  
 
I de næstkommende år budgetteres der med høje eksterne omkostninger som følge af de mange investe-
ringer. Mange af disse omkostninger er engangsbeløb som følge af istandsættelse og møblering af centre, 
imens det nyansatte personale, leje af lokaler m.v. forventes at være en fortsættende omkostning. Der 
budgetteres derfor med en EBIT-margin på 9,50 % for terminalperioden.  

4: Budgettering af den effektive skatteprocent 
Den effektive skatteprocent fremskrives og benyttes til at beregne driftsoverskuddet fra salg efter skat 
således: 

                                           
=                                ø         (1 −                       ) 

 
Jf. tax.dk har den effektive skatteprocent været 25 % i 2013, 24,50 % i 2014, 23,50 % i 2015, 22 % i 2016. I 
den efterfølgende periode forventes den effektive skatteprocent at være 20 % indtil 2020, og dette antages 
dermed for at være den effektive skatteprocent i terminalperioden.  
 

5: Budgettering af andet driftsoverskud efter skat 
Andet driftsoverskud efter skat indeholder posten andre driftsindtægter. Det er ikke muligt at vurdere de 
underliggende drivere for denne. Det forventes dog, at noget af posten indeholder reklameindtægter fra 
eksterne virksomheder, der reklamerer i de forskellige centre i form af plakater m.v.  
 
Denne indtægt antages, at variere med virksomhedsstørrelsen, da flere centre vil give mere plads til 
reklamer og dermed medføre flere reklameindtægter. Derfor budgetteres denne som værende voksende i 
takt med investering i flere centre dvs. med samme grad som omsætningen.  
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Beregning af det frie Cash Flow 
Det budgetterede samlede driftsoverskud efter skat og netto driftsaktiver benyttes herefter til beregning af 
det frie cash flow, da: 

   =     − ∆     
 

Budgettering af finansieringsaktiviteten 
Til at understøtte den estimerede høje vækst i salget, budgetteres der med investeringer i netto drifts-
aktiver. I dette afsnit foretages der skøn omkring finansieringen af disse, dvs. der ses på forholdet imellem 
egenkapital og gæld.  

6. Budgettering af FGEAR og beregning af netto finansielle forpligtelser 
Den finansielle gearing bestemmer størrelsen på netto finansielle forpligtelser, da: 
 

      =  1 −
1

1 +       

           

 
Parentesen er 1 minus den inverse kapitaliseringsgrad og fastlægger andelen af netto driftsaktiver 
forventet finansieret med netto finansielle forpligtelser. For at være i stand til at budgettere den finansielle 
gearing, undersøges Fitness Worlds kapitalstruktur igennem soliditetsgraden. Denne angiver, hvor meget af 
virksomhedens aktiver, der er finansieret af egenkapital og beregnes således: 
 

              =  
           

               
 

 
For en veletableret virksomhed bør soliditetsgraden ligge på 30-40 %, hvilket Fitness World opfylder med 
en soliditetsgrad på 46,66 % i 2013. Dog ligger fitnesskæden lavt i forhold til de 5 største konkurrenter, der i 
snit har en soliditetsgrad på 59,9 % i 2013. Dette indikerer, at Fitness World har flere aktiver finansieret ved 
fremmedkapital end konkurrenterne, hvilket kan begrundes med de massive investeringer Fitness World 
har gennemført de seneste år. 
 
Samtidig har Fitness World haft en gearing på 45,41 %, hvilket er reduceret siden 2012 med 19,30 procent-
point. Fitness World har dermed formået at formindske deres finansielle forpligtelser og øge egenkapitalen 
som følge af de seneste års overskud. Det antages, at gældsætningen vil stige grundet opkøbet af Fresh 
Fitness, hvorefter gearingen vil falde til et niveau på 45 % for terminalperioden.  

7. Budgettering af efter-skat lånerenten og beregning af netto finansielle omkostninger 
De netto finansielle omkostninger budgetteres herefter igennem lånerenten således: 
 

    =              
 
Pengemarkedsrenten er den rentesats, som danske pengeinstitutter er villige til at udlåne penge til, når der 
lånes til en risikofri virksomhed. Jf. Danmarks Statistik lå denne på 0,28 % i 4. kvartal af 2014. I marts 2015 
ligger rentesatsen i Danmark endvidere historisk lavt på 0,05 %. Lånerenten har for Fitness World været på 
6,24 % i 2013.  
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Den lave lånerente i samfundet taler for, at Fitness World de kommende år vil kunne opnå en lavere 
rentesats hos långiverne. Det forventes dog på sigt, at renten vil stige til et lidt højere niveau grundet 
generel konjunkturfremgang i økonomien.   
 

Beregning af nettooverskuddet 
Ved hjælp af ovenstående estimeringer beregnes driftsoverskuddet og netto finansielle omkostninger, 
hvilket gør det muligt at budgettere nettooverskuddet: 
 

              (  ) =     −      
 
Beregning af egenkapitalen 
Herefter er de budgetterede balancer færdige, og egenkapitalen kan estimeres: 
 

   =      −      
 

Beregning af nettodividenden 
Ud fra nettooverskuddet og egenkapitalen ligger nettodividendens størrelse implicit i budgettet, da 
 

  =     − (   −      ) 
 
Imens bestemmes den samlede gældsfinansiering, således: 
 

 =      − ∆     
 

Budgettering og værdiansættelse af Fitness World 
I tidligere afsnit er der udarbejdet proforma opgørelser for det fremtidige estimerede budget. Disse 
benyttes til at estimere værdien for Fitness World ved hjælp af DCF-Modellen. For at være i stand til dette 
estimeres først egenkapitalomkostningerne.  
 
Herefter vil der blive foretaget en estimering af gældsomkost-ningerne, som anvendes til beregning af 
driftens kapitalomkostninger.  
 
Wacc’en benyttes til at foretage en beregning af nutidsværdien for budget-og terminalperioden, hvilket er 
et udtryk for virksomhedsværdien. Her fratrækkes netto finansielle forpligtelser for at komme frem til den 
endelige estimerede aktionærværdi for Fitness World.  

Estimering af egenkapitalomkostninger (re) 
Egenkapitalomkostningerne svarer til ejernes afkastkrav ved en anden investering med samme risiko. Her 
anvendes CAPM49, der antager, at der er forskelle i afkast som følge af risikopræmien.  Ifølge CAPM 
beskrives sammenhængen imellem ejernes afkastkrav og markedsrisikoen ud fra følgende:  
 

  =    +      (  )−     

                                                             
49 For begrebsafklaring CAPM, se side 79-80 
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Den risikofrie rente (rf) 
Den risikofrie rente plus risikopræmien (    (  ) −    ) udgør det forventede afkast for Fitness World. 
Som estimat for den risikofrie rente benyttes den effektive rente for den 10-årige statsobligation med en 
rente på 1,3 pct.pa for 201450. 

Beta (β) 

Beta er et mål for risikoen i forhold til hele markedet og udtrykker samvariationen imellem virksomhedens 
aktiers afkast og afkastet på aktiemarkedet. Beta er dermed er udtryk for en risikopræmie, der gives som 
en kompensation for aktionærernes risiko.  
 
Der er endnu ikke vurderet en beta for Fitness World, da de ikke er noteret på børsen. Derudover er der 
ingen børsnoterede konkurrenter, der kan benyttes til niveauestimering.  Der er dog udarbejdet en analyse 
af betaværdier pr. industri i Vest Europa51. Industrien ’’Recreation’’ indeholder aktiviteter i fritiden, såsom 
underholdning, hobbyer og sport. Den er meget omfattende, men i denne gruppe er fitnesskæder som 
f.eks. Life Time Fitness. Den gennemsnitlige beta ligger på 1,21 for denne industri baseret på 68 forskellige 
virksomheder, herunder ligger Life Time Fitness med en beta på 1,0852. 
 
En beta over 1 virker realistisk, da fitnesscentre er relativt konjunkturfølsomme og har stor driftsrisiko som 
følge af variationer i antal medlemmer. Fitness World er dog veletableret på det danske marked med 
mange centre og et velkendt brand. Yderligere har ledelsen har formået at skabe vækst og overskud på 
trods af den seneste lavkonjunktur, hvilket indikerer en evne til at tilpasse sig ændringer i markedet.  
 
På baggrund af dette sættes Fitness Worlds beta til 1,15. 
 
Markedets risikopræmie   (  )−     
Markedsrisikopræmien er det afkast, som investorer forventer i kompensation for at tage den ekstra risiko i 
forhold til en risikofri investering. S&P 500 har i januar 2015 lavet en analyse53 over risikopræmier på 
forskellige markeder, hvoraf Danmark lå på niveauet 5,75 %.  
 
I forhold til det generelle marked skal der dog tages højde for, at Fitness World er en veletableret og solid 
virksomhed. Dette argumenterer for en lidt lavere risikopræmie, hvorfor denne sættes til 5,6 % og benyttes 
til fastlæggelsen af egenkapitalomkostningerne ud fra følgende beregning: 
 

  =    +      (  )−      
   =  1,3%+ (1,15 ∗ 5,6%)  

   =  7,74% 
 

Ifølge CAPM estimeres egenkapitalomkostningerne og dermed investorernes afkastkrav til 7,74 %.  

                                                             
50 Kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/rente-og-kursudvikling/renter-og-aktieindeks.aspx 
51 Kilde: http://www.damodaran.com, ”Recreation” industrien 
52 Kilde: Thomson ONE banker via e-campus 
53 Kilde: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/rente-og-kursudvikling/renter-og-aktieindeks.aspx
http://www.damodaran.com
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html


 

 
32

Estimering af fremmedkapitalsomkostninger (rg) 
Afkastkravet hertil estimeres ud fra følgende formel: 
 

  = (  +    )(1−   ) 
 
Fitness Worlds lånerente var i 2013 på 6,24 %, hvilket antages at være udtryk for den risikofrie rente rf plus 
et risikotillæg vurderet specifikt for Fitness World. Dermed sættes rf + rs = 6,24 %, hvorefter fremmedkapi-
talsomkostningerne bestemmes således: 

  = 6,24 %   (1 − 0,25) = 4,68 % 
 
Afkastkravet til fremmedkapitalsomkostningerne estimeres dermed til 4,68 %. 

Estimering af driftens kapitalomkostninger 
Herefter er det muligt at beregne virksomhedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (rwacc). 
Denne beregnes således: 

     =
  

 

  
       +  

  
   

        

 
Wacc’en viser størrelsesforholdet imellem gæld og egenkapital i passiverne, samt hvor meget gælden og 
egenkapitalen koster virksomheden. Wacc’en er et udtryk for det vægtede gennemsnit af ejernes og lån-
givers afkastkrav i forhold til den relative værdi af egenkapitalen og nettogælden.  
 
Da Fitness World ikke har andre finansieringsformer som f.eks. obligationer, kan denne formel benyttes til 
at vurdere afkastkravet for at investere i virksomhedens driftsaktivitet.  
 
Til beregningen anvendes der bogførte værdier i stedet for markedsværdier, da fitnesskæden er unoteret. 
Følgende oplysninger er givet til beregning af      : 

⋅ Bogført værdi af egenkapitalen (   ): t.kr. 291.810 
⋅ Bogført værdi af netto finansielle forpligtelser(     ): t.kr. 95.119 
⋅ Bogført værdi af virksomheden (    ): t.kr. 386.929 
⋅ Ejernes afkastkrav (  ): 7,74 % 
⋅ Finansielle omkostninger efter skat (  ): 4,68 % 

 
Hvorefter kan Fitness Worlds kapitalomkostninger beregnes således:  
 

     =
291.810
386.929

   7,74% +  
95.119
386.929

  4,68% = 6,9878 % 

 

Nutidsværdi af budget & terminalperioden 
For at beregne værdien af Fitness World, tilbagediskonteres det frie Cash Flow til nutidsværdi. Dette gøres 
ved brug af diskonteringsfaktoren (rwacc), hvilket medfører en nutidsværdi for FCF for hvert budgetår.  
 
Disse lægges sammen, og resultatet er en nutidsværdi af budgetperioden på t.kr. 290.760.  
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Herefter beregnes terminalværdien ved følgende formel: 
 

         æ     =  
   (                 )

(     −  )  

 

         æ     =     .   
( ,    %  %)

= 3.332.370 t.kr. 

 
Hvor wacc’en er et udtryk for afkastkravet og g væksten i terminalperioden. Det frie cash flow for 
terminalperioden tilbagediskonteres for at komme frem til nutidsværdien på t.kr. 2.076.895.  

Aktionærværdien 
Nutidsværdien af budgetperioden og nutidsværdien af terminalperioden giver samlet en virksomhedsværdi 
på t.kr. 2.367.656. Aktionærværdien beregnes som virksomhedsværdien fratrukket de netto finansielle 
forpligtelser ud fra følgende formel: 

   =   
    

1 + (     ) 
−     

 

   

 

 
   =  2.367.656 − 95.119 = 2.272.537 t.kr. 

 
Således bliver aktionærværdien for Fitness World ca. 2,3 mia. kr. 
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Vil det være en mulighed for fitnesskæden at blive børsnoteret 
indenfor nærmere fremtid? Hvordan forløber en børsnotering i 
Danmark, og hvilke overvejelser skal Fitness World gøre sig omkring 
krav, processer m.v. i forbindelse hermed?  

Formål 
Dette undersøgelsesspørgsmål har til formål at redegøre for, hvordan en børsnoteringsproces for Fitness 
World vil forløbe sig på det danske marked, herunder hvilke dele børsnoteringsprocessen består af og det 
tidsmæssige forløb. Dette vil gøre det muligt at klarlægge, hvilke krav der er til fitnesskæden, samt hvilke 
overvejelser ledelsen bør gøre sig inden igangsættelsen af en eventuel børsnoteringsproces.  
 
Der vil i den forbindelse blive vurderet, hvad en børsnoteringsproces kræver af virksomhedens ressourcer 
både omkostnings- og tidsmæssigt. Til strukturering af besvarelsen på undersøgelsesspørgsmålet benyttes 
nedenstående figur, som illustrerer hvilke dele en børsnoteringsproces består af: 
 

 
Figur 1: En børsnoteringsproces54. 

Afgrænsninger 
Hovedvægten i undersøgelsesspørgsmålet vil ligge på processerne klargøring og forberedelse, da dette er 
vigtige dele ved gennemførsel af en børsnoteringsproces. Det er her, at virksomheden skal vurdere, om de 
overhovedet kan og vil gennemføre en børsnotering. Herefter gennemgås de elementer under 
gennemførsel og tiden efter, der vurderes relevante i forhold til at kunne svare på undersøgelses-
spørgsmålet.  
 
Det er ikke muligt at foretage en gennemgang af alle elementerne i processen ved en børsnotering specifikt 
for Fitness World, da alle de nødvendige informationer ikke er offentligt tilgængelige. Derfor udarbejdes 
der en redegørelse for børsnoteringsprocessen for et typisk dansk aktieselskab, da Fitness World er et A/S. 
Denne gennerelle gennemgang benyttes herefter til at identificere de særlige forhold, som Fitness World 
skal være opmærksomme på, og dermed om det vil være muligt for fitnesskæden at gennemføre en 
børsnotering inden for nærmere fremtid. Redegørelsen vil udelukkende bestå af kravene til og behand-
lingen af børsnotering for det danske marked, da det er her Fitness World har deres hovedaktivitet. 
 
En dybere gennemgang af forberedelse og udarbejdelse af prospektet vurderes ikke at være relevant i 
forhold til opgaven, da udarbejdelsen er et lovkrav, og der derfor findes vejledning herom på 
Finanstilsynets hjemmeside.  

                                                             
54 Inspireret af en lignende model i bogen ”Børsnotering i Danmark - på dansk og for det danske marked” af Lett. 
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Ligeså vurderes det ikke relevant at gennemgå verifikationsprocessen, da denne omhandler omverdenens 
verifikation af virksomhedens prospekt.  
 
Ved et ønske om børsnotering vil et skift fra aflæggelse af årsregnskab efter ÅRL55 til IFRS56 være et krav for 
Fitness World. Selve konverteringen er ikke en del af børsnoteringsprocessen, hvorfor en gennemgang 
heraf ikke vurderes nødvendig for besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet.  
 
Skiftet i regnskabspraksis kan dog påvirke virksomhedens værdi, men den eventuelle effekt som følge heraf 
vil blive gennemgået i undersøgelsesspørgsmål fem. Her analyseres der på de værdimæssige konsekvenser 
for Fitness World ved bl.a. en børsnotering.  

 
Endvidere vil selve værdiansættelsen af en virksomhed ikke blive gennemgået, da metoden som sådan ikke 
har nogen indflydelsen på besvarelsen af dette undersøgelsesspørgsmål. Yderligere er der allerede blevet 
udarbejdet en værdiansættelse i forbindelse med besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål to, og en analyse 
af konsekvenserne som følge af en børsnotering vil blive gennemgået i undersøgelsesspørgsmål fem.  

Metodevalg 
For at besvare dette undersøgelsesspørgsmål gennemgås og analyseres artikler, bøger og hjemmesider 
med beskrivelser af børsnoteringsprocessen i Danmark. Til brug for perspektivering af børsnoterings-
processen i forhold til Fitness World benyttes deres egen hjemmeside, regnskaber samt informationer fra 
Erhvervsstyrelsen. Dette vil gøre det muligt at udarbejde en redegørelse for, hvordan en eventuel 
børsnoteringsproces vil se ud for Fitness World samt give en forståelse af, hvilke omkostninger der er 
forbundet med børsnotering.  

Redegørelse for processen ved en børsnotering 
Klargøring 
Som en del af klargøringsprocessen skal der tages stilling til følgende områder/processer internt i virksom-
heden således, at virksomheden er gearet til at gennemføre en børsnotering: 

⋅ Er der orden i tingene, dokumentation for virksomhedens historiske beslutninger m.v., samt er der 
etableret en bæredygtig ledelse og organisationsstruktur?  

⋅ Hvordan er den finansielle struktur og processerne herunder? 
⋅ Hvordan er evnen til at kommunikere klart både internt og eksternt?  
⋅ Er der fundet en eller flere ankerinvestorer?  
⋅ Foreligger der en værdiansættelse? 

Ledelse og organisationsstruktur 
Helt overordnet er det essentielt, at selskabet har en ledelse, som besidder de rette kompetencer, er rig på 
erfaring og rummer det rette værdisæt. Det er i virksomheden aktionærernes opgave at udpege en 
bestyrelse, hvor medlemmerne alle har disse egenskaber. 
 
 

                                                             
55 For begrebsafklaring ÅRL, se side 79-80 
56 For begrebsafklaring IFRS, se side 79-80 
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Bestyrelsen 
Forløbet med at finde de rigtige kandidater til virksomhedens bestyrelse kan udføres enten i samarbejde 
med en headhunter eller af ejerne og ledelsen alene. I forbindelse med virksomhedens overvejelser 
omkring børsnotering kan der med fordel ansættes medlemmer i bestyrelsen, som besidder erfaring med 
børsnoteringsprocessen, og det at drive en børsnoteret virksomhed. Det kræves, at bestyrelsesmedlem-
merne har både nerve og mod til at klare presset fra f.eks. investorerne. Derfor er det også en fordel for 
virksomheden, at aktionærerne får bestyrelsen på plads så tidligt som muligt, så denne er en del af 
børsnoteringsprocessen. På denne måde vil de opnå en dybere forståelse af forretningen og hvilken 
fremtid, der ønskes for virksomheden. 
 
Direktionen 
Direktionen besidder også en vigtig rolle, da de har det primære ansvar for fastlæggelse af virksomhedens 
strategi og udførelsen af denne. Direktionens arbejde består endvidere af løbende at efterkomme aktionæ-
rernes og bestyrelsens krav i samarbejde med den daglige ledelse. Derfor kræves det, at direktionen skal 
være i stand til at tage ansvar for deres del af planlægningen vedrørende børsnoteringsprocessen og gen-
nemførslen heraf. Dette indebærer blandt andet, at de skal være en del af investorpræsentationer, og at de 
i tiden efter børsnoteringen løbende skal opfylde aktiemarkedets ønske og behov for et kontinuerligt flow 
af information. 
 
Det anbefales derfor, at der som minimum er to registermeldte direktører. En der er ansvarlig for de 
finansielle risici, og en anden, som står for virksomhedens administration. Disse skal af aktiemarkedet, 
aktionærerne og bestyrelsen være kendt, da dette sikre, at disse personer kan repræsentere virksomheden 
og leve op til kravene. Dette vil ikke kun gøre det nemmere for bestyrelsen at udføre intern kontrol og 
sparing med direktionen, men dette giver også mulighed for en hurtig overtagelse af en direktions-
medarbejders rolle, såfremt denne forlader virksomheden. Årsagen til, at der behøves minimum to 
direktører er, at arbejdet og det dertilhørende ansvar vil være for omfattende til én mand.  
 

Den daglige ledelse 
Direktionen ansætter den daglige ledelse, som sørger for forebyggelse af problemer med de aftaler, som 
virksomheden indgår både med sig selv og tredje mand som f.eks. leverandører eller kunder. Dette kunne 
være aftaler omhandlende strategi, opførsel, risikostyring og målopfyldelse mfl. Formalia omkring disse 
aftaler bidrager til understøttelse af ledelsens holdninger, ageren og budskaber, men vil ikke være en 
erstatning heraf.   
 
Når en solid bestyrelse, direktion og daglige ledelse er på plads, er det deres opgave i samarbejde at opnå 
kontrol med virksomheden og orden i tingene. Med orden i tingene menes der, at der skal være styr på alt 
fra den helt basale virksomhedsdrift til strategi, budgetter, regnskaber, aftaler, forsikringsforhold, 
risikostyring, medarbejderkvalitet- og udvikling samt corporate governance- og complianceforhold m.m.  
 
Det er essentielt, at basale områder som disse er fastlagt, således børsnoteringsprocessen kan foregå så 
problemfri som muligt. Oparbejdelsen af en struktureret virksomhed er tidskrævende og dermed også det 
mest omkostningskrævende i børsnoteringsprocessen.  
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Derfor kan der med fordel oprettes et datarum elektronisk i virksomheden, hvor al dokumentation til brug 
for due diligence57 samles og løbende holdes opdateret. Til udarbejdelse heraf kan man med fordel 
indhente en due diligence request list58, der kan anvendes som arbejdsredskab til indsamling af doku-
mentation.  
 
Udover vigtigheden af, at ledelsen har styr på virksomhedens forskellige kontraktforhold og formalia 
forbundet med virksomhedens daglige drift, er det også af væsentlig betydning, at ledelsen og ejerne 
forstår virksomheden og dens situation. De skal være i stand til at kunne se eventuelle mangler, og hvordan 
disse kan afdækkes, hvilket gør sig gældende for både de reelle og formelle forhold. 
 
Risikostyring 
Et af de mest centrale begreber i virksomhedsledelse i dag er risikostyring. Det er med eller uden modeller 
vigtigt for en virksomhed at skabe et overblik over risici, løbende vurdere og justere dem over tid, hvis disse 
ændres. Ændringer kan forekomme som følge af både markeds- og samfundsudvikling eller som følge af 
tilpasning af virksomhedens evne til at udvikle sig. Bestyrelsen, direktionen og den daglige ledelse skal i 
fællesskab være i stand til at kunne varetage denne opgave. 
 
Formelle forhold 
For en række forhold såsom handel med aktier, kommunikation m.v. er der en række krav omhandlende 
interne regler og politikker, som en børsnoteret virksomhed er underlagt. Ved at få disse på plads tidligt i 
børsnoteringsprocessen forbedres virksomhedens struktur og fokus. Desuden vil ledelsen kunne få glæde af 
disse politikker og regelsæt i det daglige arbejde. 

Finansielle strukturer og processer 
Udover en god topstyring, som sørger for kontrol af virksomheden, bør denne besidde evnen til at skabe 
stabile finansielle processer og en bæredygtig finansiel struktur, grundet en række krav, som virksomheden 
skal opfylde. Herunder er det blandt andet et krav for børsnoterede virksomheder, at de skal aflægge 
årsrapport efter de IFRS samt løbende aflægge budgetter, kvartals- og halvårsregnskaber. 
 
IFRS regnskaber 
Hvis ikke selskabet i forvejen aflægger årsregnskab efter IFRS, skal de som et led i planlægningsprocessen 
konvertere de to seneste årsregnskaber fra ÅRL til IFRS. Det er ikke nok, at virksomhedens seneste 
årsregnskab er aflagt efter IFRS, da sammenligningstallene også skal indregnes herefter. Skiftet til IFRS 
kræver derfor en dybdegående analyse af selskabets tidligere regnskabsprincipper og anvendelsen heraf.  
 
For nogle selskaber kan dette være et meget omfattende stykke arbejde, da oplysningskravene i IFRS er 
højere end i ÅRL. Derfor anbefales det, at virksomheden foretager analyser i god tid forud for den egentlige 
børsnoteringsproces. Analysearbejdet kan dog sagtens laves parallelt med udarbejdelsen af selskabets 
årsrapport således, at man løbende udarbejder IFRS-tallene som en proaktiv handling. På den måde vil 
processen med den endelige overgang til IFRS blive knap så omkostningstung i forhold til først at skulle 
udarbejde analyse og sammenligningstal på dette tidspunkt. 

                                                             
57 For begrebsafklaring due diligence, se side 79-80 
58 For eksempel på due diligence request list – overordnet indhold, se bilag 14 
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Øvrige finansielle oplysninger 
Ved overgang til IFRS skal virksomheden være opmærksom på krav til visse obligatoriske finansielle 
oplysninger i IFRS regnskabet, der løbende skal indsamles og rapporteres eksternt. Derudover kan der være 
behov for andre frivillige oplysninger for at belyse, hvad der forventes at drive selskabet fremadrettet, og 
hvad der har påvirket selskabets udvikling indtil videre. Det er derfor vigtigt for virksomhedens bestyrelse, 
direktion og ledelse at få besluttet, hvilke yderligere oplysninger IFRS regnskabet skal indeholde og løbende 
vurdere disse i takt med selskabets udvikling. Yderligere skal det undersøges, om de valgte informationer er 
tilgængelige og hvis ikke, hvorledes disse kan indsamles.  
 
Budgetter 
Budgettal og mellemresultater så som resultat før finansielle poster og resultat før skat er meget relevante 
for aktiemarkedet, da disse bl.a. anvendes af investorer og analytikere til at fremskrive selskabets udvikling. 
Derfor er udarbejdelsen af budgettal og mellemresultater et krav for børsnoterede virksomheder.  
 
Virksomhedens proces for udarbejdelse af budgettal skal være stabil og tilregnelig, da der skal udarbejdes 
nøjagtige tal. I en værdiansættelse kan selv små justeringer medføre store udslag, hvorfor aktiemarkedet er 
meget følsomt overfor ændringer i selskabets egne forventninger til fremtiden. Udarbejdelse af budgetter 
og en ordentlig proces herfor bør derfor også være et fokusområde i forbindelse med klargørelse til gen-
nemføring af børsnoteringsprocessen. 
 
Kvartals- og halvårsregnskaber 
Disse regnskaber er ikke ligeså omfattende som virksomhedens IFRS-regnskab, men alligevel skal der en del 
forberedelse til ved rapportering af kvartals- eller halvårstal til aktiemarkedet. Da der ofte ikke er en revisor 
indblandet i forberedelsen af aflæggelsen af disse, stilles der større krav til selskabets egne processer. 
Endvidere kræves det af virksomheden, at regnskabsafdelingen foretager lukning af bogholderiet hvert 
kvartal ligesom ved en almindelig årsafslutning. Dette skal være inklusive de yderligere handlinger og 
reguleringer, som en afslutningsproces medfører.  

Kommunikation 
For en effektiv gennemførelse af børsnoteringsprocessen kræves det, at virksomhedens omverden har 
kendskab til en række vigtige faktorer og områder omkring virksomheden og dens drift. Omverdenen skal 
være informeret om, hvad det er for en virksomhed, deres drift, om virksomheden er i et spændende og 
fremtidsorienteret marked, hvordan ledelsen er, og om selskabet er en god og solid børscase.  
 
Virksomheden skal fremvise kommende investorer et cash flow, der ser fornuftigt ud og klart kommunikere 
deres vigtigste slagsargument ud. Alt dette skal anvendes til udbredelse af kendskab om virksomheden og 
til udarbejdelse af investorpræsentationer. 
 
Proces 
For at skabe kendskab hos banker og investorer m.fl., og som en del af arbejdet med at skaffe yderligere 
kapital, kan ledelsen anvende værktøjer såsom egne meddelelser, etablerede trykte og elektroniske medier 
og nye medier. Til at hjælpe med strukturering og korrekt anvendelse af disse, kan det være en fordel fra 
starten at ansætte en kommunikationsrådgiver, som har forstand på investorrelationer.  
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I forbindelse med kendskabsopbygningen vil det være en fordel for virksomheden at sikre sig følgende: 
⋅ At virksomhedens eksterne informationsmateriale såsom årsrapporter, logo, hjemmeside og 

brochurer er up-to-date. 
⋅ At der er sammenhæng mellem virksomhedens måde at agere på, og det virksomheden fortæller 

omverdenen. 
⋅ At det eksisterende informationsmateriale kan stille investormarkedet tilfreds. 
⋅ At de har talt med en professionel kommunikationsrådgiver eller lignende, som kender 

investormarkedet. 
⋅ At der regelmæssigt udsendes pressemeddelelser om udvikling, aktiviteter og resultater. 
⋅ At virksomheden har udarbejdet en specifik strategi/politik for kommunikation til omverdenen. 

Ankerinvestor 
Til at hjælpe virksomheden med at opnå den fornødne troværdighed som en god investeringscase, kan en 
anerkendt investor indsættes som kapitalejer. Dette kan være med til at give selskabet en blåstempling, der 
vil gavne dem senere i processen. Endvidere kan denne investor også fungere som en aktiv sparingspartner 
i den senere børsnoteringsproces. Virksomheden bør i forbindelsen med en søgen efter en ankerinvestor 
gøre sig følgende overvejelser: 

⋅ Er der behov for yderligere kapital for at blive en attraktiv børskandidat? 
⋅ Hvilken type investor vil være passende for virksomheden og ejerne? 
⋅ Er det muligt kort, præcist og på en spændende måde at beskrive mål, forretningsidé og den 

finansielle situation? 
⋅ Hvordan skal kontakt til en eventuel investor tages? 
⋅ Er det en reel mulighed at få kontakt til en eventuel investor igennem virksomhedens eksisterende 

viden eller netværk? 
⋅ Kan virksomheden klare et eventuelt investoreftersyn? 
⋅ Er selskabet og ejerne modne nok til at få en investor med, der også vil have input til strategi, ledelse 

og drift? 

Værdiansættelse 
Ledelsen skal også tage stilling til, om der foreligger et udkast til en foreløbig værdiansættelse. Det er en 
fordel at starte på en foreløbig værdiansættelse så tidligt som muligt, da mange elementer heri skal 
undersøges, diskuteres og analyseres løbende, som processen fremskrider.  

Forberedelse 
Som en del af forberedelsesprocessen skal virksomheden tage stilling til, hvor meget tid, ressourcer og 
omkostninger de vil anvende på følgende områder: 

⋅ Anvendelse af eksterne rådgivere. 
⋅ Gennemgang af børsnoteringsprocessen. 
⋅ Forberedelse og udarbejdelse af prospektet59. 
⋅ Verifikation af virksomheden. 
⋅ Opbygning og pleje af investorrelationer. 
⋅ Forberedelse og udarbejdelse af en foreløbig værdiansættelse. 

                                                             
59 For begrebsafklaring prospektet, se side 79-80 
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Eksterne rådgivere 
Da den børsretlige regulering af virksomheden er en meget omfattende proces, er det nødvendigt at 
involvere eksterne rådgivere med praktisk erfaring og den fornødne viden. Som en bonus vil disse eksterne 
rådgivere også være med til at blåstemple processen og prospektet. På nogle områder er det endda et krav, 
at en ekstern rådgiver verificerer oplysninger og dokumenter, herunder f.eks. prospektet og årsrapporten. 
 
Finansielle rådgivere 
De finansielle rådgivere assisterer virksomhedens ejere og ledelse med at komme frem til den mest 
hensigtsmæssige kapitalstruktur, udbudspris m.v. Derudover er de finansielle rådgivere en vigtig del i 
arbejdet med prospektet, og de har ansvaret for at ledelsen bliver rådgivet korrekt omkring prissætning og 
allokering af aktierne. Har selskabets bankforbindelse erfaring med børsnotering, kan de nuværende 
bankrådgivere godt fungere som finansielle rådgivere. Alternativt kan virksomheden vælge at søge 
rådgivning hos investment-banker60 og/eller corporate-financehuse5. 
 
Juridiske rådgivere 
Til at bistå virksomheden i det juridiske aspekt af børsnoteringsprocessen og i den meget væsentlige 
klargøringsproces er en juridisk rådgiver vigtig. Det vil ofte være virksomhedens faste advokatforbindelse, 
som benyttes, hvis denne har erfaring med børsnoteringer og kapitaludvidelser. Hvis ikke dette er tilfældet 
anbefales det at vælge en anden advokat, der har erfaring med børsnoteringer. Advokaten assisterer blandt 
andet med at sikre kontrol og skabe struktur i virksomheden, samt udarbejdelse af due diligence dokumen-
tation, prospektet m.v. Endvidere kan den juridiske rådgiver hjælpe med verifikationsprocessen af 
prospektet og den selskabsretlige del af kapitaludvidelsen i forbindelse med børsnoteringsprocessen. 
 
Revisor 
Til at assistere med forberedelsen og gennemførelsen af børsnoteringen er typisk virksomhedens revisor, 
som vælges på generalforsamlingen. Det forventes, at revisor har kendskab til de regnskabsmæssige krav, 
der er for børsnoterede virksomheder. Desuden er der krav om, at den valgte revisor skal være 
statsautoriseret for at kunne underskrive årsrapporten og afgive erklæring herom. I processen for 
børsnoteringen anses revisor for at være en vigtig rådgiver, da denne kan afgive en erklæring, såfremt 
selskabet har medtaget resultatforventninger for den kommende periode i prospektet. Dette er igen med 
til at blåstemple prospektet over for mulige investorer m.v. 
 
Kommunikationsrådgiver 
Som beskrevet under klargøringsdelen er kommunikationsrådgivere vigtige for at skabe kendskab om 
virksomheden i omverdenen. Disse kan også hyres til at rådgive om og assistere virksomhedens ledelse 
med den mere medierettede kommunikation om børsnoteringen. 
 
Børsmæglere 
Børsmægleres rolle er at hjælpe virksomheden med at få koordineret finansieringen af børsintroduktionen. 
Disse assisterer blandt andet med organisering af materiale til investorerne, værdiansættelse af 
virksomhedens aktier til den rigtige pris og anskaffelse af den ønskede kapital.  

                                                             
60 For begrebsafklaring investment banker og corporate finance huse, se side 79-80 
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Opgaverne kan også håndteres af en finansiel rådgiver som f.eks. virksomhedens bankforbindelse. Ved en 
børsnotering foretrækkes dog ofte børsmæglere, da de typisk har mere erfaring hermed. 
 
Registranter 
Ved udarbejdelsen af aktionærfortegnelsen over købere og sælgere i udbudsperioden og tiden efter 
børsnoteringen anbefales det, at virksomheden hyrer eksterne registranter. Dette vil sikre, at der bliver 
givet et retvisende billede. Endvidere har disse til opgave at sende virksomhedens årsrapporter og 
indkaldelser til generalforsamling ud til aktionærerne. De står også for udsendelse af eventuel anden vigtig 
information, som aktionærerne har krav på at få kendskab til. Det er typisk advokater, som hyres til denne 
opgave, da disse har erfaring med udarbejdelse af f.eks. generalforsamlingsreferater m.v. 

Gennemgang af børsnoteringsprocessen 
Timing af børsnoteringsprocessen 
Ved gennemførsel af børsnoteringsprocessen skal alt gå op i en højere enhed, og der skal være sammen-
hæng i vigtige forhold. F.eks. skal ejerne, ledelsen og virksomheden være klar til gennemførslen og 
markedsudsigterne skal være gode. Endvidere er det vigtigt, at børsnoteringsprocessen tilrettelægges i 
forhold til aflæggelse af årsrapporten, da denne skal anvendes som grundlag for prospektet. 
 
Selve børsnoteringsprocessen 
Virksomheden bør udarbejde en samlet tidsplan, således børsnoteringsprocessen forløber så hensigts-
mæssigt som muligt. For at spare tid og omkostninger kan virksomheden gennemføre processen på bag-
grund af den seneste aflagte årsrapport. Virksomhedens ledelse og rådgivere skal sammen afstemme 
tidsplanen og herefter involvere de relevante institutioner, herunder Finanstilsynet, NASDAQ OMX61 osv.  
Rent tidsmæssigt kan processen for en børsnotering gennemføres på to forskellige måder, enten ved 
normal tidsplan eller ved fast track. 
 
Normal tidsplan 
Den normale tidsplan forløber typisk over en periode på flere uger, alt efter hvor mange spørgsmål 
finanstilsynet har til prospektet, og hvor mange gange dette skal gennemgås. Processen kan dog forkortes, 
hvis virksomheden forbereder sig godt og involverer finanstilsynet tidligt i processen.  
En typisk godkendelsesproces kan forløbe således: 
 

 
Figur 2: Typisk godkendelsesproces62. 

                                                             
61 For begrebsafklaring NASDAQ OMX, se side 79-80 
62 Figur 2 illustration fra bogen ”Børsnotering i Danmark - på dansk for det danske marked.” af Lett. 
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Fast track 
Det vil være muligt at gennemføre fast track proceduren, hvis prospektet er opbygget efter fordringen 
angivet i vejledningen for udarbejdelse af prospekter, eller hvis der er medsendt en plan for overtagelsen 
og en udførlig krydshenvisningsliste. Endvidere skal prospektet være fri for åbne punkter og være grundigt 
gennemarbejdet. Finanstilsynet skal desuden forud for prospektets indsendelse have modtaget en tidsplan 
for godkendelsesprocessen. Gennemførelse ved Fast track kan illustreres således: 
 

 
Figur 3: Fast track63. 

 
Det vil klart være en fordel for virksomheden, hvis de vælger at benytte sig af fast track eksemplet. Selvom 
det kræver mange af virksomhedens ressourcer og ekstra assistance fra eksterne rådgivere, så er det i 
sidste ende godt givet ud. Med fast track proceduren forkortes godkendelsesprocessen og dermed det 
samlede tidsforbrug væsentligt, således en børsnotering vil være muligt at gennemføre på under fire 
måneder. Ved den almindelige godkendelsesproces kan selskabet risikere, at prospektet kan blive 
debatteret og sendt frem og tilbage i mange måneder, før Finanstilsynet vil godkende det. Selvom der er 
mindre forarbejde ved denne proces, er den ikke nødvendigvis den letteste udvej. 
 
Igangsættelse af processen 
Efter finanstilsynet har godkendt virksomhedens prospekt, skal NASDAQ OMX godkende optagelsen af 
virksomhedens aktier til handel. Før dette kan blive aktuelt har børsen en række krav, herunder at 
Betingelsesbekendtgørelsen64 overholdes, samt en vis spredning af aktierne i offentligheden. Betingelses-
bekendtgørelsen indeholder f.eks. krav om, at aktierne skal være omsættelige, at den forventede kursværdi 
skal udgøre mindst 1 mio. euro, og at virksomheden for de sidste 3 år skal have eksisteret og indsendt 
årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. 
 
”Regler for udstedelse af aktier”65  er NASDAQ OMX’s regelsæt med krav til virksomheder, der vil udstede 
aktier på børsen i Danmark. Dette regelsæt indeholder også Betingelsesbekendtgørelsens krav. Der fremgår 
også krav til mængden af aktionærer således, at der er en tilstrækkelig spredning af aktierne i 
offentligheden m.v.  

                                                             
63 Figur 3 illustration fra bogen ”Børsnotering i Danmark - på dansk for det danske marked.” af Lett. 
64 For begrebsafklaring betingelsesbekendtgørelsen, se side 79-80 
65”Regler for udsteder af aktier” kan downloades fra NASDAQ OMX’s hjemmeside: www.nasdaqomxnordic.com 

http://www.nasdaqomxnordic.com
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NASDAQ OMX’s regler og krav er ikke vanskelige at opfylde, når arbejdet med prospektet først er i gang, da 
Finanstilsynet og børsen stort set skal godkende det samme. De to instanser har bare hver deres indfalds-
vinkel. Finanstilsynet kontrollerer, at virksomhedens børsnotering formelt og teoretisk er i orden, hvorimod 
NASDAQ OMX har en mere praktisk tilgang til kontrollen af børsnoteringen. Selskabet skal først anmode 
børsen om at igangsætte en proces for optagelse til handel. Herefter kan den formelle ansøgning vedrø-
rende den officielle notering indsendes til godkendelse hos Finanstilsynet og børsen. Offentliggørelsen af 
udbuddet skal ske i rimelig tid og senest inden starten af selve udbuddet. 
 
Følgende oplysninger skal indgå i anmodningen om igangsættelse af proces: 

⋅ Årsagen til forespørgslen om optagelse til officiel notering og optagelse til handel. 
⋅ Opgørelse over selskabets aktiekapital samt antallet af aktier, eventuelt med fordeling af de 

forskellige aktieklasser og med forklaring på forskelle mellem de forskellige aktieklasser. 
⋅ Angivelse af størrelsen på udbuddet af aktier, herunder ønske om udbudsform. 
⋅ Provenuets anvendelse. 
⋅ Navnene på den eller de finansielle formidlere, der forestår udbuddet på vegne af selskabet. 

 
Derudover skal der også vedlægges en række bilag: 

⋅ Redegørelse for selskabets opfyldelse af NASDAQ OMX’s optagelsesbetingelser og eventuelle 
betingelser for en officiel notering. 

⋅ Prospektudkastet. 
⋅ Selskabets regnskaber for de sidste tre regnskabsår. 
⋅ Tidsplanen for udbuddets forløb og introduktionsforløbet. 
⋅ De nyeste registrerede vedtægter for virksomheden. 
⋅ Den udfyldte slags- og tegningsblanket over aktierne. 
⋅ Udkast til eller de endelige interne regler angående f.eks. intern handel med aktier mv. 
⋅ Selskabets registreringsbevis fra SKAT. 

 
Offentliggørelsen af prospektet skal ske via indrykning af et eksemplar i et eller flere dagblade, der har stor 
udbredelse eller er landsdækkende. Endvidere skal NASDAQ OMX have et trykt eksemplar, og elektroniske 
eksemplarer skal offentliggøres på virksomhedens egen og Finanstilsynets hjemmeside.  
 
Når tegningsfristen udløber, og selskabet sammen med den udstedende bank har modtaget alle tegnings-
tilsagn, og udbuddet gennemføres, skal investorerne indbetale tegningsbeløbet. Der foretages herefter en 
afstemning heraf, aktierne fordeles og kapitaludvidelsen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Desuden 
skal der efter tegningsperiodens udløb foretages en allokering af aktierne. Dermed sikres det, at aktierne er 
registreret i værdipapircentralen. Der skal vælges en bank til udstedelsen af aktierne. Efterfølgende kan 
aktierne handles frit på markedet. 

Potentielle investorer 
Når en virksomhed overvejer en børsnotering, er det essentielt at skabe kontakt med de største mulige 
investorer tidligt i forløbet. Disse skal lære virksomheden at kende forud for gennemførsel af eventuelle 
investorpræsentationer og roadshows.  
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Typisk er det investorer som kapitalforvaltningsselskaber og lignende, der indgår aftaler om afvikling af 
investorpræsentationer på vegne af virksomheden. Sådanne selskaber har viden om, hvad der skaber 
værdi, og hvilke risici der findes. Yderligere har kapitalforvaltningsselskaber og lignende også adgang til god 
dækning fra aktieanalytikere. Som en del af selskabets børsnoteringsproces skal investorerne introdu-
cereres for og uddannes i markedet og selskabet, således det er muligt for dem at opnå en forståelse af 
blandt andet ledelsen, værdidrivere, forretningsmodel, risici, finanser og markedsposition. For at lære 
virksomheden at kende skal investorerne gennemgå historiske regnskaber og det udarbejdede prospekt 
samt etablere kontakt til de forskellige rådgivere, ledelsen og ejerne.  
 
Tidlig kontakt til investorerne giver dem bedre chancer for at opnå en god og solid forståelse af virksom-
heden, og dermed får selskabet også mulighed for at præsentere sig med en forståelig og klar forretnings-
strategi. Det må dog forventes, at investorerne vil kræve noget til gengæld for den tid og de ressourcer, 
denne proces koster dem. Investorerne vil blandt andet have forventninger om, at deres aktier bliver 
prisfastsat med rabat svarende til de indirekte produktionsomkostninger, så det er muligt for dem at opnå 
afkast fra dag et.  
 
Endvidere kan de også have bestemte ønsker til aktieallokeringen, som de forventer tilgodeset som 
kompensation. Derudover kan det være vigtigt for selskabets fremtidige vækst, at de eksisterende ejere 
fortsat er økonomisk afhængige af virksomheden efter børsnoteringen. Det forventes derfor ofte af 
investorerne, at ejerne beholder en væsentlig aktiepost med fastfrysning66. Hvis ejerne ikke længere er 
økonomisk afhængige, har de ikke længere incitament til at skabe vækst i virksomheden. 

Foreløbig værdiansættelse  
En foreløbig værdiansættelse er en del af processen, når en virksomhed skal børsnoteres, således der kan 
sættes en foreløbig værdi på aktien. Endvidere vil kendskabet af den reelle værdi åbne muligheden for at 
fokusere på forbedring igennem værdiskabende processer for blandt andet kunderne. 

”Uanset hvor spændende en virksomhed er, hænger dens  
virkelige værdi sammen med evnen til værdiskabelse.”67 

I de mest anvendelige værdiansættelsesmodeller spiller nøgletal vedrørende virksomhedens rentabilitet, 
indtjeningsevne og kapitaltilpasningsevne en afgørende rolle. Derfor hænger andre forhold som f.eks. 
branche, marked, fremtidsudsigter, tidligere resultater, risici og ledelse m.v. sammen med om aktien vil 
blive anbefalet eller ej. Til brug for værdiansættelsen kan der anvendes flere forskellige modeller. 
Eksempler på værdiansættelsesmodeller er DCF-modellen, Peer-gruppe68, RIDO-modellen69 m.fl.  
 
Følgende bør overvejes i forbindelse med værdiansættelsen: 

⋅ Gennemgå virksomheden med en ankerinvestor inden værdiansættelsen begyndes  
⋅ Få flere indfaldsvinkler på værdiansættelsen og følg løbende op på disse, så det er muligt at stoppe 

processen, hvis prisen ikke er tilfredsstillende. 

                                                             
66 For begrebsafklaring fastfrysning, se side 79-80 
67 Citat fra bogen ”Børsnotering i Danmark - på dansk for det danske marked.” af Lett. 
68 For begrebsafklaring, se side 79-80 
69 For begrebsafklaring, se side 79-80 
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⋅ Få input fra erfarne rådgiver og lyt til disse. 
⋅ Sammenhold værdiansættelser med lignende virksomheder både indenfor og udenfor markedet. 
⋅ Kommuniker virksomhedens fremtidsmuligheder præcist ud.  

 
Aktietyper 
I forbindelse med en børsnotering er der flere måder, hvorpå virksomheden kan vælge at udbyde deres 
aktier. Aktien kan udbydes på markedet som en udbytteaktie, hvor en moderat kursstigning sammen med 
udbyttet vil medføre en væsentlig værdi til aktionærerne. Som en anden mulighed kan aktien udbydes som 
en vækstcase, hvor den skaber høj værdi i kursudviklingen. Dermed har det løbende udbytte mindre inte-
resse, da værdiforøgelsen primært ligger i selve kursen. Det er også muligt at vente med at introducere 
aktien som en vækstcase efter et bestemt antal år. Dette vil generere meget aggressive kursstigninger 
enten ved overtagelsestilbud på hele virksomheden eller gennem virksomhedens egen udvikling.  

Gennemførsel 
Når gennemførslen af børsnoteringen bliver aktuel, skal følgende udarbejdes: 

⋅ Investorpræsentationer og roadshows skal planlægges og afholdes. 
⋅ Prospektet skal færdiggøres og gennemgås af bestyrelsen, direktionen, ledelsen, de eksterne 

rådgivere og eventuelt også af investorerne. 
⋅ Den endelige værdiansættelse. 
⋅ Opgørelse over de omkostninger der er i forbindelse med børsnoteringen og tiden herefter.  
⋅ Erklæringer om ansvarsforhold imellem ledelsen, bestyrelsen og de eksterne rådgivere. 

 
Endeligt skal der tages stilling til, om der skal tegnes ekstra forsikringer vedrørende disse ansvarsområder. 

Omkostninger 
Uanset størrelsen på aktieudbuddet er arbejdet, der skal laves, og tiden der skal bruges stort set det 
samme, hvorimod der kan være relativ stor forskel på omkostningerne. Der er ved en børsnotering tale om 
to typer omkostninger. Der er engangsomkostningerne, som er direkte forbundet med selve noteringen, og 
de løbende årlige omkostninger ved at være børsnoteret. Både størrelsen af engangsomkostninger ved 
noteringen, og størrelsen på de løbende årlige omkostninger kan variere meget alt efter, hvilket segment 
på børsen virksomheden ønskes noteret under. 
 
NASDAQ OMX har fire segmenter på børsen: 

⋅ Large Cap: Virksomheder med en markedsværdi på mere end 1 mio. euro. 
⋅ Mid Cap: Virksomheder med en markedsværdi i størrelsen fra 0,5 mio. euro til 1 mio. euro. 
⋅ Small Cap: Virksomheder med en markedsværdi under 0,5 mio. euro. 
⋅ First North: Virksomheder, der ikke opfylder kravene til de ovenstående segmenter. 

 
Engangsomkostninger ved noteringen 
De største omkostninger vil være honorar til rådgivere såsom advokater og rådgivere indenfor corporate 
finance. Honorarerne består typisk af et fast honorar og en succesbonus70.  

                                                             
70 For begrebsafklaring, se side 79-80 
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Derudover er der honorar til selskabets revisor og eventuelle honorarer for ekstra erklæringer, der skal 
afgives f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter til brug for prospektet m.v. 
 
Endvidere skal der betales en provision til det pengeinstitut, der varetager ordrer på aktierne i udbuddet og 
står for fordelingen af den samlede provision til de banker, der har håndteret de respektive ordrer. Derud-
over opkræver finanstilsynet en fastsat afgift ved godkendelse af prospektet, ligesom værdipapircentralen 
opkræver et gebyr i forbindelse med den tekniske håndtering af aktieudstedelsen. 
 
NASDAQ OMX tager endvidere et førstegangsbeløb for optagelsen af aktierne til notering. Dette beløb 
afhænger af, hvilket segment selskabet vælger at blive optaget til handel under, og fastsættes ud fra en 
beregning af selskabets markedsværdi efter den første dags handel. Endvidere må der ikke glemmes 
omkostninger som f.eks. porto ved indsendelse af diverse dokumenter og trykning af prospektet. Disse kan 
samlet set godt løbe op i en væsentlig størrelse. 
 
Årlige løbende omkostninger 
Virksomheden skal betale en række løbende omkostninger for at kunne opfylde de yderligere forpligtelser 
ved en børsnotering. Disse omkostningers størrelse kan være meget varierende fra selskab til selskab, da 
det enkelte selskab vil sikre opfyldelse af forpligtelserne på hver deres måde. Desuden skal selskabet betale 
et årligt beløb til NASDAQ OMX for at være på børsen, og denne udgift beregnes også ud fra virksomhedens 
handelsværdi den første handelsdag, og hvilket segment selskabet er noteret på. 

Ansvar og forsikringer 
Det er selskabets og ledelsens ansvar, at grundlaget for f.eks. prospektet og børsnoteringen er fuldstændigt 
og retvisende. Hvis aktionærerne kan bevise, at fejl eller mangler er årsagen til et tab, vil selskabet og 
ledelsen kunne blive holdt ansvarlige. Desuden kan medlemmer af ledelsen også blive holdt personligt 
ansvarlig for fejl i prospektet, hvis dette har medført et tab for investorerne. Hvis de groft uagtsomt eller 
forsætteligt har ført både selskabet og investorerne bag lyset, kan ledelsen ifalde et helt selvstændigt 
ansvar.  
 
Derfor er det kutyme med formulering af erklæringer i forbindelse med udarbejdelse af prospektet, hvor 
der tages stilling til de forskellige parters ansvar over for indholdet. Dette gælder også eventuelle rådgivere 
i processen og revisor. I den forbindelse bør det overvejes, om der skal tegnes yderligere forsikringer, da 
sagsomkostninger kan være meget omfattende. Eksempler herpå kan være prospekt- og ledelsesansvars-
forsikring. 

Efter børsnoteringen 
Med en børsnotering kommer virksomheden ind i en ny verden, hvor denne er offentligt fælleseje, der har 
ansvaret for investorernes midler. En børsnotering ændrer ikke meget i virksomhedens daglige drift, da 
virksomheden stadig skal have fokus på at skabe værdi på den bedste måde for alle interessenterne.  
Ledelsen vil derimod mærke, at virksomheden nu er i offentligt eje. De kommer under et andet pres, da de 
nu har ansvaret for de midler, den nye ejerkreds stiller til rådighed og forvaltningen af disse. Det betyder, at 
ledelsens kommunikation til offentligheden skal være hurtig og præcis, og markedet skal altid være de 
første der informeres ved gode og dårlige nyheder. Ledelsen skal vise offentligheden, at de tager 
informationspligten alvorligt, men må samtidig ikke tale over sig. 
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I det nye univers for den børsnoterede virksomhed er formålet med markedet at sammenføre investorerne 
og selskaberne således, at de to parter kan afstemme hinandens forventninger til kursdannelse, renommé 
og kapital. Det kan markedet kun, hvis det er velfungerende, redeligt og tillidsbaseret. For at sikre dette, 
skal de noterede selskaber overholde en række regler.  
 
Disse regler sørger for, at investorerne får tilstrækkelig med oplysninger til at danne velbegrundede skøn 
om kursdannelsen på deres aktier. Reglerne er primært angivet i Værdipapirhandelsloven og NASDAQ 
OMX’s ”Regler for udsteder af aktier”. For lettest at overholde disse regler bør virksomheden inden 
børsnoteringen etablere procedurer herfor. Virksomheden skal se regelsættet som et værktøj til at skabe 
interesse og forståelse af selskabet, hvilket kan bidrage til opnåelsen af en korrekt kursdannelse på 
aktierne. 

Oplysningsforpligtelser 
Selskabet er forpligtet til løbende at informere børsmarkedet om alle beslutninger, omstændigheder og 
andre forhold, der kan påvirke kursdannelsen af aktierne. Vurderingen af, hvornår disse informationer skal 
offentligøres, kan være vanskelig. Som udgangspunkt skal offentliggørelsen ske hurtigst muligt, men under 
visse omstændigheder kan denne udskydes, hvilket kan gøre sig gældende ved sikring af selskabets 
berettigede interesser. Et eksempel kan være, om en aftale er tilstrækkelig bindende til, at den kan 
offentliggøres. Er selskabet i tvivl om dette, kan de spørge NASDAQ OMX. 
 
Regnskabsoplysninger og årsrapporten 
Langt de fleste oplysninger, som virksomheden er forpligtet til at oplyse, relaterer sig til de periodiske 
regnskaber, herunder årsrapporter og kvartalsvise regnskabsmeddelelser. Opstår der i en mellemperiode 
omstændigheder eller forhold, der medfører ændringer i udsagn eller offentlige forventninger, skal disse 
oplyses særskilt og straks. Selskabet kan altså ikke vente med at oplyse sådanne forhold til den næste 
periodiske regnskabsmeddelelse. 
 
Periodiske regnskabsmeddelelser er i høj grad standard meddelelser, og derfor bør et ny-noteret selskab 
forberede sig ved at have en skabelon liggende. I relation til de periodiske regnskabsmeddelelser er det 
væsentligste forhold, at selskabet leverer de resultater, som de har udmeldt til investorerne. Yderligere 
stilles der jf. ÅRL krav til børsnoterede selskaber om, at årsrapportens ledelsespåtegning skal indeholde en 
række supplerende oplysninger. Disse oplysninger omfatter blandt andet selskabets kapitalforhold, 
ledelsens beføjelser til at erhverve eller udstede egne aktier samt væsentlige aftaler, der vil blive påvirket, 
hvis et overtagelsesforsøg gennemføres. 
 
Via udstederreglerne er børsnoterede selskaber omfattet af ’’Anbefalinger for God Selskabsledelse’’71. 
Virksomheden skal tage stilling til disse anbefalinger og udarbejde en redegørelse herfor. Dette kan 
eksempelvis gøres ved, at selskabet i årsrapporten henviser til deres hjemmeside, hvor redegørelsen ligger.  
 
Yderligere er virksomheder ved børsnotering også omfattet af ”Følg eller forklar-princippet”72.  

                                                             
71 Kilde: http://corporategovernance.dk/anbefalinger 
72 For begrebsafklaring følg eller forklar-princippet, se side 79-80 

http://corporategovernance.dk/anbefalinger
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Virksomheden skal også forud for hvert regnskabsår udarbejde en finanskalender indeholdende en tidsplan 
for offentliggørelse af årsrapporten og regnskabsoplysningerne. Denne skal indeholde datoerne for 
planlagte væsentlige begivenheder, f.eks. afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Andre oplysningsforpligtelser fremgår af udstederreglerne. Denne indeholder en liste over en række 
konkrete omstændigheder og forhold, der for selskabets udløser oplysningsforpligtelse. Det kan eksem-
pelvis være ved køb og salg af aktiviteter eller selskaber, ændringer i revision, direktion eller bestyrelse, 
udstedelse af aktier osv. Der står i udstederreglerne, at det børsnoterede selskab skal have en hjemmeside. 
Her skal alle oplysninger, som selskabet har offentliggjort inden for de sidste tre år være tilgængelige. 
Regnskabsmeddelelser skal dog være tilgængelige fem år tilbage.  
 
Endvidere har storaktionærer og/eller de ledende medarbejdere, som handler med selskabets aktier en 
række oplysnings- og indberetningsforpligtelser. Disse omhandler f.eks. ledelsens køb og salg af aktier i den 
pågældende virksomhed, og er uddybet i bekendtgørelsesformen under Værdipapirhandelsloven.  

Forbud og interne regler 
Værdipapirhandelsloven indeholder også regler om forbud mod misbrug af intern viden. Det er f.eks. ikke 
tilladt at forestå handlinger eller videregive intern viden med henblik på påvirkning af kursen. Endvidere må 
der heller ikke opfordres til eller foretages insiderhandel. Disse regler skal bl.a. sikre, at markedet er pålide-
ligt. Derudover skal selskabet have udarbejdet et sæt interne regler til sikring af intern viden.  
 
Disse skal sørge for, at intern viden kun er tilgængelig for dem med et behov herfor. Derfor er det et krav, 
at selskabet løbende fører en insiderliste, og at ledelsen og de øvrige medarbejdere overholder forbud-
dene. Skulle disse alligevel blive overtrådt, svækker det markedets tillid til selskabet, hvilket hverken er i 
investorernes eller selskabets interesse. 
 

Ledelsen og incitamentsaflønning 
Der er i Selskabsloven ikke generelle kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmer eller krav om uafhængig-
hed i forhold til selskabet. I udstederreglerne står der dog, at selskabets ledelse, direktion og bestyrelse skal 
sammensættes med de fornødne kompetencer og erfaring til at lede et børsnoteret selskab. Før selskabet 
kan indgå aftaler om incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, skal der på generalforsamlingen 
fastsættes overordnede retningslinjer herfor.  

Da virksomheden med en børsnotering i et større omfang vil komme i mediernes søgelys, ændres ledelsens 
liv betydeligt. F.eks. kan de i offentligheden ikke længere tale specifikt om virksomhedens performance og 
udvikling, og i sociale sammenhænge er det vigtigt ikke at tale over sig, hvorfor de kun bør diskutere de 
forhold, der allerede er meldt ud på markedet. 

Delkonklusion - Redegørelse for processen ved en børsnotering 
En børsnotering kræver blot sund fornuft, god planlægning og hårdt arbejde, men er en vigtig milepæl i 
virksomhedens historie. Børsnoteringen kan anvendes som et muligt redskab til anskaffelse af ny kapital, 
hvis virksomheden besidder følgende egenskaber: 

⋅ Virksomheden har en klar og forståelig strategi for omverdenen og en fornuftig governancestruktur. 
⋅ Ledelsen og organisationen er solid, cash-flowet er kontrolleret, og der er orden i tingene.  
⋅ Have gode muligheder for vækst inden for markedet. 
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Børsnoteringsprocessen for Fitness World 
Redegørelsen kan nu benyttes til at vurdere, hvilke forhold der særligt har indflydelse ved en børsnotering 
af Fitness World.  

Klargøring 
Bestyrelse, direktion og daglig ledelse 
Ved klargøring til børsnoteringsprocessen bør aktionærerne i Fitness World så tidligt som muligt sammen-
sætte bestyrelsen, da de skal udvælge medlemmerne til direktionen. Direktionen vil efterfølgende få til 
opgave at sammensætte den daglige ledelse. I fællesskab skal de sørge for, at Fitness World har solide 
finansielle processer og strukturer, samt formår at kommunikere med omverdenen. Fitness World har på 
nuværende tidspunkt en bestyrelse73 bestående af formand Henrik Rossing, ejer Sophie Rossing, adm. 
Direktør Per Lyngbak Nielsen og næstformand Rasmus Elmann Esmaeilzadeh Ingerslev.  
 
Ved salget til FSN Capital forventes det, at bestyrelsen vil blive udvidet med medlemmer f.eks. fra FSN 
Capital, som har erfaring med børsnotering af selskaber. Derudover består direktionen i Fitness World kun 
af et direktionsmedlem, direktør Per lyngbak Nielsen. Dette vurderes ikke optimalt for en virksomhed, der 
planlægger en børsnotering, og derfor bør dette også være et punkt, som ledelsen skal se nærmere på. 
Det er ikke muligt at indhente konkrete oplysninger og informationer om Fitness Worlds daglige ledelse.  
 
Det kan dog antages, at Fitness World løbende har fokus på optimering af ledelsesorganet i organisationen, 
da fitnesskæden er en stor virksomhed med 3.300 ansatte74. Dette fokus er med til sikring af de formelle 
forhold og risikostyringen. Det antages dog, på baggrund af salget til FSN Capital, at bestyrelsen, 
direktionen og den daglige ledelse har kontrol over virksomheden, og at der er orden i tingene, da et 
investoreftersyn ved opkøb og børsnotering er stort set identiske. Hvis Fitness World ikke allerede har 
udarbejdet en due diligence liste, bør ledelsen i samarbejde med en ekstern rådgiver lave en. På den måde 
sikrer ledelsen, at der er styr på alle væsentlige forhold vedrørende de krav, der måtte stilles til 
dokumentationen i forbindelse med børsnoteringen. 
 

Finansielle strukturer og processer 
Fitness World aflægger på nuværende tidspunkt årsrapport efter ÅRL. Derfor skal de som en del af 
klargøringsfasen foretage konvertering til IFRS. Det anbefales derfor, at ledelsen tager kontakt til et af de 
større revisionshuse i landet, da de har eksperter indenfor dette område. En yderligere gennemgang af de 
overvejelser fitnesskæden skal gøre sig i forbindelse hermed gennemgås i undersøgelsesspørgsmål fem.  

 
Kommunikation 
Selvom Fitness World er en velkendt virksomhed i Danmark, bør de bruge ressourcer på at kommunikere 
med omverdenen, således de vigtigste områder og faktorer for driften bliver synliggjort. Herunder skal der 
fremvises et fornuftigt cash flow til kommende investorer, og det vigtigste salgsargument skal præciseres.  
Omverdenen skal vide, at Fitness World bl.a. er Danmarks største fitnesskæde, og deres medlemmer bliver 
tilbudt en bred vifte af træningsmuligheder til varierede priser alt efter træningsbehov m.m.  

                                                             
73 Kilde: http://www.virk.dk/ 
74 Kilde: http://www.business.dk/detailhandel/fitness-world-solgt-for-milliarder 

http://www.virk.dk/
http://www.business.dk/detailhandel/fitness-world-solgt-for-milliarder
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For at de kan sælge sig selv som en god børscase, skal selskabet og ledelsens tilregnelighed samt virksom-
hedens vækstpotentiale synliggøres. Ovenstående kommunikationsprocesser vil øge kenskabet til Fitness 
World og udgøre dokumentation til kommende investorpræsentationer.  
 
Fitness World bør sikre sig, at deres eksterne informationsmateriale er up-to-date, og at der er nok 
tilgængeligt til at stille investorerne tilfreds. Derfor er sparing med en rådgiver omkring håndtering af 
investormarkedet godt givet ud. Rådgiveren kan hjælpe med at udarbejde en specifik strategi for, hvordan 
Fitness World skal kommunikere med omverdenen, herunder f.eks. udsendelse af pressemeddelelser 
omhandlende udvikling, aktiviteter og resultater.  
 
Da Fitness Worlds nuværende hjemmeside nærmest udelukkende henvender sig til kommende og 
nuværende medlemmer og ikke til potentielle investorer, bør de overveje en opdatering af denne. 
Alternativt kan de vælge at oprette en særskilt hjemmeside, der henvender sig specielt til investorer. På 
denne side skal der være investorrelaterede oplysninger omkring virksomheden, herunder historien, 
mission, vision og fremtidsstrategier.  

 
Ankerinvestor 
Fitness World er grundet deres størrelse og gode likviditet allerede en attraktiv børskandidat, og dette har 
salget til FSN Capital75 kun styrket. Det antages, at fokusset fra kapitalfondens side er at styrke Fitness 
Worlds’ konkurrenceevne, øge profitabiliteten og træde ud over landets grænser76. Fitness World må have 
ofret en masse ressourcer på at sælge virksomheden, men set i forhold til en eventuel fremtidig 
børsnotering kan det være et godt træk, da kapitalfonden kan fungere som en ankerinvestor. Dette 
gennemgås yderligere i undersøgelsesspørgsmål fem. 

Forberedelse 
Til at assistere Fitness World igennem de resterende dele af børsnoteringsprocessen, skal bestyrelsen og 
direktionen i samarbejde hyre eksterne rådgivere. Disse skal hjælpe Fitness World med planlægningen, 
udførelsen og tiden efter børsnoteringen, herunder udarbejdelse og finpudsning af den endelige tidsplan.  
 

Eksterne rådgivere 
Det fremgår af oplysninger fra NN Markedsdata, at Fitness World har Sydbank og Jyske Bank som 
bankforbindelser. Begge banker vurderes ud fra deres størrelse og andre oplysninger fundet på deres 
respektive hjemmesider77, at være i stand til at assistere virksomheden gennem processen. 
 
På nuværende tidspunkt er Fitness Worlds revisor Bille & Buch-Andersen A/S, der er et mindre dansk 
revisionsfirma. Et større revisionshus har ofte den praktiske erfaring med at gennemføre en børsnote-
ringsproces, hvorfor Fitness World med et revisorskifte vil kunne spare ressourcer på selv at undersøge den 
regnskabsmæssige håndtering heraf.  Endvidere er de ved en børsnotering nødsaget til at skifte revisor, for 
at opfylde kravet omkring årsrapportens underskrivelse af en statsautoriseret revisor.  
 

                                                             
75Kilde: http://www.dvca.dk/ 
76Kilde: http://www.business.dk/detailhandel/fitness-world-solgt-for-milliarder 
77Hjemmesiderne er hhv. www.jyskebank.dk og www.sydbank.dk  

http://www.dvca.dk/
http://www.business.dk/detailhandel/fitness-world-solgt-for-milliarder
http://www.jyskebank.dk
http://www.sydbank.dk
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Fitness World skal sammen med rådgivere vurdere, hvilken betydning børsnoteringsprocessen vil have for 
virksomheden, og hvad deres prospekt skal indeholde. Det foreløbige prospekt skal herefter verificeres af 
en uafhængig advokat. Indholdet skal testes stikprøvevis for at sikre korrekte oplysninger, og at der ikke er 
mangel på informationer.  
 
Når prospektet er verificeret, skal ledelsen efterfølgende i gang med at opsøge investorrelationer og 
optimere disse, således samarbejde omkring afvikling af investorpræsentationer og roadshows kan 
arrangeres. I forbindelse hermed skal Fitness Worlds ledelse i samarbejde med rådgiverne udarbejde eller 
opdatere den foreløbige værdiansættelse, da denne blandt andet skal anvendes til at tiltrække investorer 
og pleje investorrelationerne. 
 

Børsnoteringsprocessen 
Det vil klart være en fordel for Fitness World at udarbejde prospektet med henblik på, at kunne gennem-
føre godkendelsesprocessen efter fast track eksemplet. Det kræver ikke meget ekstra af fitnesskæden, men 
vil spare dem for en masse tid. At opfylde de krav, der er til prospektet og bilag i forbindelse med fast track 
proceduren vurderes ikke være et problem for selskabet. Prospektet skal være udarbejdet efter fordringen 
angivet i vejledningen for udarbejdelse af prospekter. En verificering af prospektet fra en uafhængig tredje 
part vil medføre, at dette vil være fri for udeståender og vurderes tilstrækkeligt. Der skal herefter udar-
bejdes en tidsplan for godkendelsesprocessen, som skal indsendes til Finanstilsynet forud for deres 
godkendelse af prospektet.  
 

Potentielle investorer 
Fitness World har netop solgt størstedelen af aktiemajoriteten til FSN Capital, hvorfor det antages, at 
kapitalfonden vil indlede samarbejde om investorpræsentationer m.v. Hermed vil FSN Capital fungere som 
en sparringspartner og investor, der kan bidrage med at tiltrække flere potentielle investorer. 
 

Foreløbig værdiansættelse 
Fitness Worlds ejere skal kende den reelle værdi af selskabet, således de kan fokusere på at forbedre 
denne, og optimere de processer, der er værdiskabende for fitnesskædens omverden. Det antages, at 
Fitness World har gennemført sådan en værdiansættelse i forbindelse med salget til FSN Capital. Denne 
skal selvfølgelig opdateres løbende og vil ved valg om børsnotering give en indikator for, hvad værdien på 
aktierne skal være. Fitness Worlds ejere og ledelse skal også tage stilling til, hvilken type aktier, der skal 
udbyde.  

Gennemførsel 
Før igangsættelse af den endelige gennemførsel skal prospektet gennemgås igen. Fitness World skal sikre 
sig, at prospektet er så endeligt, fuldstændigt og retvisende, som det overhovedet er muligt.  
 
Herefter skal det offentliggøres efter de forskrevne regler fra Finanstilsynet. Ledelsen skal på dette tids-
punkt have udarbejdet endelig værdiansættelse, og der skal udarbejdes et overblik over omkostningerne 
for forløbet. Efter godkendelse af prospektet hos Finanstilsynet, NASDAQ OMX’s godkendelse af optagelsen 
af virksomhedens aktier til handel, anmodningen om igangsættelse af processen for optagelse til handel og 
indsendelsen af den formelle ansøgning om en notering, kan Fitness World offentliggøre prospektet. 
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Omkostninger 
Omkostninger ved en børsnotering afhænger først og fremmest af, hvilket segment Fitness World vil 
noteres under. De har tidligere udtalt, at de først vil børsnoteres, når de kan være en stor spiller på 
markedet. Den vurderede markedsværdi på mellem 2,2-2,4 mia. kr. taler endvidere for, at Fitness World vil 
ønske at blive noteret i Large Cap segmentet. Det antages endvidere, at markedsværdien for Fitness World 
kun vil stige de næstkommende år. Denne antagelse er på baggrund af Fitness Worlds strategi omkring 
vækst og FSN Capitals inddragelse heri. 
 
Størrelsen af omkostningerne ved noteringen fastsættes efter markedsværdien på den første handelsdag, 
hvilket der desværre ikke er noget grundlag for at estimere. Dog vil både engangsomkostningerne og de 
efterfølgende løbende omkostninger være relativt store grundet valget af segment. Der skal f.eks. tages 
højde for udgifter til juridisk rådgivning, herunder udarbejdelse af dokumentation, certificering af 
prospektet, skift af regnskabspraksis, undersøgelse af investormarkedet osv.  
 
Der skal endvidere afholdes markedsføringsomkostninger, herunder f.eks. kommunikation og udarbejdelse 
af investorside. Hertil kommer yderligere omkostninger som f.eks. den tid og de ressourcer, som ledelsen 
ofrer i forbindelse med en børsnotering, herunder løbende effektivisering af organisationsstrukturen, 
processerne, kvalitetsstyringen m.v. Det er ikke muligt at komme med et skøn på, hvor mange direkte 
omkostninger et valg om børsnotering vil medføre for Fitness World. Dog vurderes det, at likviditeten er 
tilstrækkelig til at dække disse, hvilket yderligere understøttes af salget til FSN Capital. 
 

Ansvar og forsikringer 
Fitness World skal endvidere danne sig et overblik over, hvordan ansvaret for de forskellige områder i 
børsprocessen skal fordeles internt i virksomheden og mellem de eksterne rådgivere. Erklæringerne 
definerer, hvem der er ansvarlig for korrektheden af de forskellige oplysninger, der afgives løbende under 
hele børsnoteringsprocessen og tiden herefter. Derfor skal det kontrolleres, om de nødvendige erklæringer 
er udarbejdet.  
 
Fitness World og de eksterne rådgivere kan f.eks. udarbejde erklæringer vedrørende årsrapporten, 
prospektet m.m. Som supplement hertil er det vigtigt, at der tages stilling til, om der er behov for tegning af 
ekstra forsikringer for at dække eventuelle store sagsomkostninger. Det er lovpligtigt for selskabet at tegne 
f.eks. arbejdsskade- og sundhedsforsikring, men derudover anbefales det at have prospektansvars- og 
ledelsesansvarsforsikring.  

Efter børsnoteringen 
Selvom en børsnotering ikke vil ændre meget i Fitness World daglige drift, skal fokusset stadig ligge på at 
skabe værdi på den bedste måde for alle investorerne. Fitnesskæden vil efter børsnoteringen befinde sig i 
et univers, hvor børsmarkedet fungerer som mægler mellem selskabets egne ønsker om kursdannelse, 
renommé og kapital og investorernes opfattelse herom.  
 
For at markedet kan være en velfungerende mægler mellem Fitness World og investorerne kræves det, at 
de overholder forskellige regler om oplysningsforpligtelser m.m. Dette skal sikre et korrekt grundlag for 
investorernes skøn om kursdannelsen på deres aktier i selskabet. 
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Oplysningsforpligtelser 
Som børsnoteret selskab vil de være forpligtet til at informere børsmarkedet om alle beslutninger, 
omstændigheder og øvrige forhold, der kan påvirke kursdannelsen af aktierne. Offentliggørelsen af disse 
oplysninger skal som udgangspunkt ske hurtigst muligt, hvilket kan påvirke kursdannelsen af aktierne. 
Fitness World vil desuden også være forpligtet til at skulle indberette storaktionærernes og de ledende 
medarbejderes handel med aktier i fitnesskæden. Det er dog ikke noget, der vil kræve meget ekstra arbejde 
for Fitness World, da det er ret simpelt at udarbejde de nødvendige skabeloner hertil. 
 
Forbud og interne regler 
Yderligere skal de være opmærksom på visse regler og forbud, der skal overholdes. Som et børsnoteret 
selskab må medarbejderne ikke videregive intern viden eller forestå handlinger med henblik på bevidst at 
påvirke aktiekursen. Det antages dog, at der allerede er udarbejdet interne regler omkring håndtering af 
konkurrencefølsomme oplysninger, da Fitness World er en virksomhed af en relativ stor størrelse og 
befinder sig på et marked med hård konkurrence.  
 
Med en børsnotering vil de også få mulighed for at benytte sig af incitamentsaflønning af bestyrelsen og 
direktionen. Dette kan være med til at sikre, at ledelsen er interesseret i selskabets vækst i lighed med 
investorernes interesse herom. Dermed bør der ikke opstå store uoverensstemmelser i parternes ønske om 
forbedring af resultater og forøgelse af aktieværdien. Før incitamentsaflønning kan indføres i Fitness World, 
skal de overordnede retningslinjer herfor fastsættes på selskabets generalforsamling. 

Konklusion 
Fitness World skal gøre sig en del overvejelser omkring krav, processer m.v. som følge af en fremtidig 
børsnotering. Først og fremmest er det væsentligt, at virksomheden er struktureret, har styr på processer, 
kvalitetsstyring m.m., har en fornuftig organisationsstruktur, klare mål og forretningsstrategier. Disse områ-
der er yderst vigtige for den fremtidige indtjening, hvorfor de løbende skal gennemføre effektivisering 
heraf.  
 
Investorrelationer er essentielt ved en notering, hvilket Fitness World netop har fået forhandlet på plads 
igennem salget til FSN Capital. Kapitalfonden kan vise sig at være en god samarbejdspartner med henblik på 
optimering af profitabiliteten, anskaffelse af likviditet og ikke mindst i forbindelse med en eventuel 
fremtidig børsnotering. 
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Hvilke fordele og ulemper vil en børsnotering have for Fitness World 
og vil en gennemførelse heraf underbygge den nuværende strategi? 

Formål 
Tidligere blev det konstateret, at Fitness World har rig mulighed for at gennemføre en børsnotering, hvis de 
ønsker det. Formålet med dette undersøgelsesspørgsmål er at diskutere, hvilke konsekvenser en 
børsnotering vil have for Fitness World. Dette vil gøre det muligt at vurdere, om en børsnotering vil 
understøtte fitnesskædens fremtidige strategi.   

Afgrænsninger 
Der vil i undersøgelsesspørgsmålet blive gennemgået de fordele og ulemper, der vurderes mest væsentlige 
for Fitness World. Listen over fordele og ulemper er derfor ikke udtømmende, men tilstrækkelig til at danne 
grundlag for en konklusion af undersøgelsesspørgsmålet.  
 
De regnskabsmæssige konsekvenser ved en børsnotering vil ikke blive behandlet i dette undersøgelses-
spørgsmål, men gennemgås i undersøgelsesspørgsmål fem med henblik på at vurdere effekten heraf på 
værdien af Fitness World.   

Metodevalg 
En gennemgang af bøger, artikler og hjemmesider omhandlende børsnotering af virksomheder vil danne 
grundlag for besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet. Samtidig er der anvendt praktiske eksempler til 
understøttelse af teorien om, hvilke konsekvenser, der vil have betydelig indflydelse ved en børsnotering. 
Herefter vil den tidligere udarbejdet strategisk analyse og indsamlet materiale omkring Fitness World give 
mulighed for at vurdere, hvilke konsekvenser valget vil have for Fitness World. 

Fitness World som børsnoteret virksomhed 
Fitness World er generelt vokset mere end branchegennemsnittet og har et unikt koncept kombineret med 
et stærkt brand. Der er stort vækstpotentiale i branchen og fitnesskæden har med sit lave prisniveau og 
stordriftsfordele opnået en position som markedsleder på det danske marked. Virksomhedsledelsen er 
engageret og har interesse i Fitness Worlds fremtid, hvilket er en kritisk succesfaktor. Endvidere vurderes 
det, at de kan leve op til de øgede krav, der følger af en børsnotering.  
 
Alle disse faktorer taler for, at fitnesskæden vil være en attraktiv investering, hvorfor der er rig mulighed for 
at gennemføre en børsnotering. For at vurdere, hvilke konsekvenser et sådan valg vil have for deres 
fremtidige strategi, gennemgås fordele og ulemper ved en børsnotering. 

Fordele for Fitness World 
Frembringe langsigtet kapital 
En af de mest almindelige årsager til gennemførelse af en børsnotering, er virksomhedens interesse i at 
skaffe kapital på lang sigt. Et eksempel herpå er den danske udbyder af modetøj på nettet Stylepit A/S78, 
der for nogle år siden gennemgik en succesfuld børsnotering79.  

                                                             
78 Tidligere kendt under navnet Smartguy A/S. 
79 Kilde: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/25823/pressrelease/65232 

http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/25823/pressrelease/65232
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Samtlige af selskabets 51 mio. udstedte aktier blev købt og skaffede dermed virksomheden kapital til en 
international ekspansion. Fitness World har på nuværende tidspunkt ikke problemer med kapitalen, og 
deres solide likviditet er kun blevet forstærket af salget til FSN Capital. Sammen forventes de i de kom-
mende år at arbejde intensivt på at forøge profitabiliteten og væksten. Dette forventes et valg om 
børsnotering at kunne forstærke.  
 
Forøge markedsværdien 
Når en virksomhed vælger at udstede sine aktier på børsen, er det med en forventning om, at der vil være 
en efterspørgsel efter disse. Hvis virksomheden er en god børscase, kan det være et godt strategisk valg at 
sætte aktierne til udbud på det frie marked, da efterspørgslen vil presse prisen op. Dette vurderes at blive 
tilfældet for Fitness World, hvorfor det antages, at en børsnotering vil øge markedsværdien markant, hvis 
timingen er rigtig.  
 
Optage lån, opkøb mv.  
Endvidere vil en børsnotering gøre det nemmere for en virksomhed at skaffe finansieringsmuligheder pga. 
forbedret kapital og en forbedring af selskabets troværdighed. En børsnotering af Fitness World forventes 
at øge likviditeten men udelukker ikke, at optagelse af lån kan blive aktuelt. Der forventes fortsat stort 
vækstpotentiale på det danske marked kombineret med ekspansion til internationale markeder. Ved 
børsnotering kan Fitness World finansiere opkøb af andre virksomheder igennem udstedelse af aktier, 
således likviditeten ikke bliver negativt påvirket.  
 
Omdømme mv. 
Caspar Rose, der er professor på CBS og forsker i ejerskab, corporate governance og investor relations, har 
udtalt:  

”Der er en vis prestige i at være på børsen. Man kan finde ganske mange selskaber, f.eks. lokalbanker,  
som lægger vægt på at være der, fordi forretningen bliver mere attraktiv og spændende for både  
investorer og presse. Men der er masser af børsret og regler, som kræver nøje opmærksomhed og  
et stort setup. F.eks. når der skal rapporteres om handel med egne aktier og føres insiderlister”80. 

Der er netop omfattende regler, og en børsnotering kræver en solid og struktureret virksomhed med 
muligheder for vækst og en engageret ledelse. Derfor vil en gennemførelse heraf bekræfte overfor om-
verdenen, at virksomheden har potentiale. Dette sender et positivt signal til f.eks. investorer, kunder, 
banker og leverandører, hvilket kan forbedre fitnesskædens konkurrenceevne. Fitness World vil kunne 
benytte børsnoteringen som et led i en PR-strategi, da der i forbindelse hermed vil være større opmærk-
somhed fra medierne. Den øgede synlighed og omtale vurderes dermed at medføre en positiv effekt på 
virksomhedens omdømme.  

- Et eksempel: IBI Group A/S81 

Det danske IBI, der udvikler og opfører fast ejendom i Danmark, gik fra privatejet til børsnoteret på blot fire 
år. Virksomheden har formået effektivt at udnytte børsnoteringen som et redskab til bedre kommunikation 
med omverdenen og derigennem udvikle et brand i løbet af en kort periode.  

                                                             
80 Kilde: http://www.dirf.dk/nyheder/?newsId=2027# 
81 Kilde: http://www.direction.dk/da/saadan-goer-vi/fra-privatejet-til-boersnoteret.html 

http://www.dirf.dk/nyheder/?newsId=2027#
http://www.direction.dk/da/saadan-goer-vi/fra-privatejet-til-boersnoteret.html
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I forbindelse med børsnoteringen er de blevet mere opmærksomme på at gennemtænke og planlægge 
deres PR-strategi, hvilket har givet gevinst på flere fronter. Der har været fokus på, at investorerne har 
været involveret i både gode og dårlige nyheder og er forberedte herpå. IBI er et godt eksempel på, 
hvordan en børsnotering kan bidrage positivt med øget kendskab og kvalitetssikring. Dette opvejer langt de 
omkostninger og udfordringer, som de har haft i forbindelse med børsnoteringsprocessen.  
 
For de nuværende ejere 
En børsnotering vil gøre det nemmere for aktionærer at udtræde af virksomheden, da aktierne handles på 
et frit marked. Dermed kan en børsnotering være med til at lette et eventuelt generationsskifte af virksom-
heden. 
 
Aktiebaseret incitamentsaflønning 
Fitness World vil få muligheden for at tilbyde aktiebaseret aflønning, hvilket kan virke motiverende for 
medarbejderne. De opnår en økonomisk fordel, hvis virksomhedens aktiekurs stiger, hvorfor deres ansatte 
vil fokusere på forbedring af virksomhedens resultater. Dette vil skabe værdi for fitnesskæden. En konkur-
rencedygtig ordning kan også være med til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Dog vil 
aktionærernes gevinstmulighed blive reduceret, hvilket kan have en negativ påvirkning på virksomheds-
værdien.  

Ulemper for Fitness World 
Omkostninger 
Selve processen ved gennemførsel af en børsnotering er meget omkostningstung. Som beskrevet i fore-
gående undersøgelsesspørgsmål omfatter dette f.eks. følgende:  

⋅ Ressourcer til udvidelse af bestyrelsen og direktionen, herunder tid i forbindelse med planlægning 
og gennemførsel af processen.  

⋅ Løbende effektivisering af organisationsstruktur, processer, kvalitetsstyring m.v.  
⋅ Honorar til børsmæglere, advokater, rådgivere m.v.  
⋅ Implementering af IFRS. 
⋅ Udarbejdelse af prospektet, indhente godkendelse hos Finanstilsynet, NASDAQ OMX mm.  
⋅ Afgift ved optagelse af aktierne til handel på børsen. 

 
Hertil kommer de løbende omkostninger som bl.a. omfatter årlige honorar til rådgivere, børsmæglere, øget 
revisionshonorar grundet IFRS, information til offentligheden og investorerne, ledelsens tidsforbrug med 
investorpræsentationer, overholdelse af regler m.v., samt udarbejdelse af regnskaber, beretninger osv. 
Børsnoteringen er dermed meget omkostningstung, da processen kræver mange ressourcer. Fitness World 
har dog en fornuftig likviditet, der forventes forbedret ved salget til kapitalfonden.   
 
Forventninger fra investorer 
En børsnotering vil endvidere medføre, at investorerne vil ligge et pres på Fitness World omkring vækst og 
gode resultater. Nogle investorer ønsker kortfristede resultater, imens virksomheden fokuserer på den 
langsigtede strategi. Det er vigtigt for virksomheden at leve op til investorernes forventninger, da en 
misligholdelse af disse kan medføre kursfald, forringet egenkapital og svækket kapital. Det er en vigtig 
succesfaktor for at bibeholde investorernes tro på virksomhedens fremtidige vækstpotentiale.  



 

 
57

Yderligere informationskrav 
Presset fra investorerne betyder dermed også, at direktionen løbende skal holde investorerne oplyst om 
virksomhedens fremskridt. Endvidere er det et krav fra kapitalmarkedets side, at Fitness World skal levere 
budgetter, samt kvartals- og halvårsregnskaber. Årsregnskabet skal aflægges efter IFRS, hvilket bl.a. betyder 
yderligere oplysningskrav i rapporten. Det kræver mange ressourcer at opfylde disse krav og det øgede 
informationsbehov for kurspåvirkende nyheder. Dette kan udnyttes af konkurrenter, da de opnår en bedre 
indsigt i fitnesskædens handlinger og strategier.   
 
- Et eksempel: Pandora A/S82 
Konsekvensen ved et for lavt informationsniveau til investorerne har Pandora selv erfaret. Smykkefirmaet 
gennemførte i 2010 en succesfuld introduktion på den danske børs, hvor aktiekursen efterfølgende raslede 
ned med samlet 85 % ved slutningen af 2011. I pressen lød det, at faldet skyldtes en forsinkelse fra selska-
bets side om at informere børsmarkedet om deres nedjusterede forventninger til årsresultatet. Ledelsen 
havde fået indikationer om, at markedsudviklingen ville være anderledes end forventet, da salget blev 
svækket som følge af f.eks. prisstigninger på produkter, uhensigtsmæssig produkt- og priskultur, samt 
utilfredsstillende markedsførings- og salgsprogrammer.  

Pandora forsøgte at fastfryse priserne i 2011 og 2012 kombineret med fokus på lancering af nye produkter 
og vækstmarkeder som f.eks. Asien. I dag har markedet fået troen tilbage på Pandora, men hele situationen 
blev en dyr fornøjelse for kapitalgiverne bag selskabet. Aktierne styrtdykkede, og der blev efterfølgende 
brugt mange ressourcer på den strategiske gennemgang af Pandoras forretningsmodel. Dermed er det 
vigtigt at imødegå informationer til markedet således, at aktiekursen ikke pludselig falder som følge af, at 
resultaterne ikke lever op til investorernes forventninger.   

- Et eksempel: DSV A/S83 

Selvom det øgede informationskrav opfattes som en ulempe, er det muligt at vende dette til noget positivt, 
hvilket det danske transportfirma DSV er et eksempel på. Virksomheden gik fra at være en lokal vogn-
mandsforretning til en verdensomspændende logistikoperatør, hvilket en succesfuld børsnotering har 
bidraget til. Virksomheden har gjort sig positiv bemærket ved at have en usædvanlig åben og informativ 
ledelsesstil. De offentliggør detaljerede budgetter, regnskabsmeddelelser og kommenterer udfordringer, 
således investorerne ved, hvordan ledelsen vil håndtere disse. Denne gennemskuelighed har været med til 
at føre DSV ind i C20 indekset, hvilket understreger, hvor positiv en effekt åbenhed har på aktieværdien og 
tiltroen til selskabet på aktiemarkedet.  
 
Kontrol med virksomheden 
Ved en børsnotering forventes det ofte, at virksomhedens nuværende ejere vil bibeholde aktiemajoriteten 
og dermed også den væsentlige kontrol over selskabets fremtid. Dog kan det ikke undgås, at de nuværende 
ejere vil være nød til at afstå en del af kontrollen og dermed også en del af indflydelsen på det fremtidige 
afkast. Grundet spredning af aktierne vil beslutningsprocessen for nye tiltag m.m. også blive længere, da 
aktionærerne skal stemme herom.  

                                                             
82 Kilde: http://investor.borsen.dk/artikel/1/220041/derfor_gik_det_galt_i_pandora.html og 
http://investor.borsen.dk/artikel/1/220052/saadan_vil_pandora_komme_oven_paa_igen.html  
83 Kilde: http://www.shareholders.dk/art/templates/nyhedsbrev.aspx?articleid=273&zoneid=1 

http://investor.borsen.dk/artikel/1/220041/derfor_gik_det_galt_i_pandora.html
http://investor.borsen.dk/artikel/1/220052/saadan_vil_pandora_komme_oven_paa_igen.html
http://www.shareholders.dk/art/templates/nyhedsbrev.aspx?articleid=273&zoneid=1
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Salget til FSN Capital betyder, at de også vil have indflydelse på beslutningsprocessen. Det må antages, at 
ejerne er blevet enige med kapitalfonden omkring fitnesskædens fremtid forud for salget således, at der 
eksisterer en fælles strategi.   
 
Efterfølgende afnotering 
Skulle en børsnotering ikke leve op til forventningerne vil en privatisering af virksomheden være vanskelig 
at gennemføre. Dette skal Fitness World derfor tage i betragtning før igangsættelse af børsnoteringspro-
cessen. 

Konklusion 
Fitness World har haft et intensiveret fokus på vækst. De har siden stiftelsen skabt hård konkurrence for de 
etablerede fitnesscentre igennem lave medlemspriser og ingen bindingsperiode, hvilket har medført, at 
medlemmer er kommet til fra nær og fjern. Endvidere vurderes det, at der stadig er et stort vækstpoten-
tiale på det danske marked som følge af det stigende fokus på sundhed og lav koncentration af centre i 
nogle dele af landet.  
 
Yderligere har Fitness World planer om at påbegynde en ekspansion ud over landegrænserne. FSN Capital 
forventes at dele ejernes ambitioner om vækst, hvilket den øgede likviditet nu giver mulighed for at 
intensivere yderligere. Ønsket om vækst vurderes at kunne understøttes af en børsnotering grundet flere 
forhold. Dette frembringer langsigtet kapital og gør det nemmere at skaffe finansiering, hvilket vil give 
Fitness World forbedrede muligheder for etablering af nye centre. Endvidere vil opkøb af konkurrenter 
kunne blive finansieret ved udstedelse af aktier, hvilket dermed ikke påvirker likviditeten.  
 
Det er også sandsynligt, at en børsnotering vil øge profitabiliteten i virksomheden grundet et øget fokus på 
virksomhedsledelsen på effektiviseringer af processer mv. Endvidere vil Fitness World øge synligheden 
igennem omtale i medierne, hvilket vil styrke bevidstheden i omverdenen omkring fitnesskæden. Denne 
øgede omtale kombineret med det positive signal, som en børsnotering sender, forventes at medføre en 
øget indtjening.  
 
Denne indtjening vil dog først blive genereret efter afholdelse af omkostninger til gennemførelse af 
børsnoteringen. Processen er omfattende og ressourcekrævende, imens tiden efter børsnoteringen vil 
medføre en stigning i de løbende faste omkostninger som følge af bl.a. strengere regler. Endvidere skal 
investorernes krav altid forsøges tilgodeset med henblik på en opretholdelse af kursværdien. Vigtigheden af 
dette kan understreges af aktieværdiens fald for Pandora, da resultatet ikke levede op til investorernes 
forventninger.  
 
DSV viser dog, at man når langt igennem en åben og informativ ledelsesstil, hvor investorerne løbende 
bliver underrettet om, hvilke udfordringer ledelsen har. Åbenhed har en dermed positiv effekt på markeds-
værdien. Fitness World skal forsøge at foretage en vurdering af, om fordelene kan opveje de øgede 
omkostninger, informationskrav og presset fra investorerne.  
 
Da Fitness Worlds strategi er baseret på intensiv vækst igennem forøgelse af markedsandele og indtag på 
nye markeder, vurderes en børsnotering at være en god understøttelse hertil.  
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Timingen skal dog være helt perfekt, da ikke engang grundig planlægning kan sikre en succesfuld børsno-
tering. Der er mange påvirkende faktorer, som virksomheden ikke har indflydelse på, herunder f.eks. 
markedsmæssige udsving.  
 
Dermed kan det konkluderes, at en børsnotering i høj grad vil fungere som et supplement til den valgte 
strategi, da dette netop frembringer langsigtet kapital og bedre muligheder for at generere vækst.  
 
Fitness World har allerede brugt mange ressourcer i forbindelse med salget til FSN Capital, der har 
potentiale til at blive en god sparrings- og forretningspartner, hvis en børsnotering skulle blive aktuel. De 
har stor erfaring og succes med at øge profitabiliteten i store virksomheder og gennemføre ekspansioner. 
Derfor kan det tænkes, at FSN Capital netop skal fungere som en ankerinvestor for Fitness World ved en 
fremtidig børsnotering, når virksomheden i samarbejde med kapitalfonden er modnet tilstrækkeligt. 
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Hvordan vil den estimerede værdi for Fitness World efterfølgende 
blive påvirket af salget til FSN Capital, og hvilken indflydelse vil en 
børsnotering have herpå? 

Formål 
Formålet med undersøgelsesspørgsmålet er at vurdere, hvilke parametre der i forbindelse med salget til 
FSN Capital og en eventuel fremtidig børsnotering vil have af indflydelse på den tidligere estimerede værdi 
af Fitness World. Dette skal herefter benyttes til at konkludere på, om det vil være fordelagtigt for 
fitnesskæden at gennemføre en børsnotering.  

Afgrænsninger 
Først gennemgås hvilke konsekvenser inddragelsen af kapitalfonden forventes at have for Fitness World.  
For at gennemføre en børsnotering er det et krav, at Fitness World skifter fra regnskabsklasse C stor til D, 
og implementerer IFRS. Forskellene imellem ÅRL og IFRS gennemgås udelukkende i de sammenhænge, hvor 
ændringerne kan have indflydelse på værdien af fitnesskæden og på konklusionen af den overordnede 
problemstilling. Dermed vil en gennemgang af ændringer i f.eks. regnskabsmæssige klassifikationer ikke 
blive gennemgået, da dette ikke vurderes at påvirke virksomhedens værdi.  
 
Selve processen i forbindelse med implementeringen af IFRS beskrives ikke i detaljer, da der ikke er nok 
eksternt materiale tilgængeligt. Der vurderes ikke et behov for at udarbejde en opstilling af Fitness Worlds 
regnskab efter IFRS, hvilket der heller ikke er informationer til.  
 
I forbindelse med løsningen af den over-ordnede problemstilling vurderes det endvidere ikke relevant at 
udarbejde en konkret strategi for selve implementeringen, hvorfor der kun fokuseres på omkostningerne i 
forbindelse hermed.  
 
Endvidere vil der i dette undersøgelsesspørgsmål heller ikke blive udarbejdet en ny værdiansættelse men 
blot skøn for, hvordan konsekvenserne ved skift til IFRS og børsnoteringen vil påvirke værdien.  

Metodevalg 
Til brug for besvarelsen anvendes viden opnået i forbindelse med løsning af de tidligere undersøgelses-
spørgsmål, hvoraf der angives, hvad en børsnoteringsproces indebærer, og hvilken indflydelse selve 
børsnoteringen vil medføre for Fitness World. Derudover gennemgås og analyseres bøger omhandlende 
ÅRL84, IFRS85 og finansiel rapportering86. 
 
En væsentlig ændring ved børsnotering er kravet til at aflægge regnskab efter IFRS’ begrebsramme. Med 
udgangspunkt i litteratur omhandlende ÅRL og IFRS analyseres Fitness Worlds nuværende regnskab for 
ændringer i regnskabspraksis for indregning og måling som følge af skiftet til IFRS. Herefter vurderes det, 
om nogle af disse ændringer vil påvirke den tidligere estimerede værdi af Fitness World.  

                                                             
84 ”Indsigt i årsregnskabsloven”, udgivet af Ernst & Young P/S. 
85 ”IFRS, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder”, udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
86 ”Finansiel rapportering, teori og regulering”, skrevet af Jens O. Elling. 
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Salget af aktiemajoriteten til FSN Capital 
D. 28. april 2015 blev det offentliggjort, at Fitness World var blevet solgt til FSN Capital. Stifteren og ledel-
sen vil i samarbejde med FSN Capital være de væsentlige aktionærer fremadrettet. Henrik Rossing har i en 
pressemeddelelse87 omkring salget til FSN Capital udtalt:  

"We are excited by this new phase for Fitness World and we believe that in FSN Capital,  
we have found the right partner to internationalize and further professionalize Fitness World." 

Fitness Worlds strategi har bygget på massiv vækst igennem konkurrencedygtige priser, et populært 
koncept og investeringer i åbning af nye centre over hele landet. Ledelsen har observeret, at andre 
markeder vokser markant, hvorfor de er ivrige efter at skaffe kapital til at indtræde disse og opnå en del af 
den potentielle profit. FSN Capital investerer i nordiske virksomheder med stort potentiale til at indtræde 
på internationale markeder. Partner i FSN Capital, Thomas Broe-Andersen udtaler følgende i forbindelse 
med deres opkøb: 

"Fitness World is not just another fitness operator, it has a solid market position in one of the world's  
most developed fitness markets, with clear cost leadership, a strong brand and continued tangible  
growth prospects in Denmark, coupled with an exciting potential roll-out of the concept in Poland." 

Fitness Worlds markedsposition og fremtidspotentiale er dermed en af grundene til kapitalfondens inve-
stering. Det kan derfor formodes, at FSN Capital i samarbejde med ledelsen vil arbejde intensivt på at indfri 
dette potentiale. 
 
Konsekvenser ved salg til FSN Capital 
Men hvilken indflydelse vil salget til kapitalfonden have på Fitness World, deres fremtidige strategi og 
markedsværdien af selskabet? 
 
Medbestemmende indflydelse 
Fitness World forsøgte allerede for 3 år siden at sælge virksomheden for at fremskaffe kapital til understøt-
telse af planerne om massiv vækst. Dengang kunne man ikke blive enige med de interesserede parter om 
en aftale. Kapitalfonde stiller ret specifikke krav, og virksomhedsledelsen ønsker at beholde medbestem-
mende indflydelse på fitnesskædens fremtid. Uenighederne medførte en udskydelse af salget.  
 
Ifølge FSN Capital udgør fitnesskædens primære aktionærer nu udover dem selv også grundlæggeren og 
ledelsen. Selvom størstedelen af aktiemajoriteten er solgt til FSN Capital, har stifteren og ledelsen altså 
stadig noget at skulle have sagt. Udskydelsen af salget for 3 år siden giver et indtryk af, at netop fortsat 
indflydelse er essentielt for virksomhedsledelsen. Rammerne for aftalen med FSN Capital antages derfor, at 
være bygget på grundlag af fælles ambitioner for fitnesskæden.  

 
- Et eksempel : FSN Capitals investering i Lagkagehuset 
FSN Capital købte i 2008 70 pct. af den danske bagerikæde Lagkagehuset. Tidligere adm. direktør i 
Lagkagehuset Peter Bruun mener, at kombinationen med deres forståelse for konceptet og kapitalfondens 
professionelle investorer er med til at skærpe præsentationen88: 
                                                             
87 Kilde: http://www.fsncapital.com/index.php/news/view/fsn_capital_iv_acquires_fitness_world 
88 Kilde: http://www.business.dk/detailhandel/kapitalfond-skaerper-lagkagehusets-praestation 

http://www.fsncapital.com/index.php/news/view/fsn_capital_iv_acquires_fitness_world
http://www.business.dk/detailhandel/kapitalfond-skaerper-lagkagehusets-praestation
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‘’Vi er her for at drive en forretning, og der er investeret i os for,  
at vi skal udvide forretningen – ikke for, at vi skal stå stille’’ 

Siden opkøbet er kæden vokset fra 7 til 31 butikker på landsplan grundet massive investeringer, hvilket har 
medført en begrænset stigning på bundlinjen i forhold til den massive vækst i omsætningen.  Selvom der er 
tradition for, at en kapitalfond frasælger sin andel efter nogle år, har FSN Capital ikke planer om dette for 
Lagkagehuset, da det fulde potentiale endnu ikke er realiseret. Der er stadig plads til mange flere butikker i 
Danmark, og der er sandsynlighed for, at konceptet bliver en succes i udlandet.89 
 
Kapitalfondens ambitioner 
Generelt forsøger kapitalfonde at optimere deres targets potentiale igennem massive investeringer for at 
skabe værdi i virksomhederne. Dette understøttes af FSN Capitals opkøb af Lagkagehuset, hvor fokusset 
siden da har været baseret på vækst. Kapitalfonden har givet Lagkagehuset likviditet til at udvide kæden 
som ønsket af stifterne.  
 
Kapitalfondes ønske om succes kan medføre krav om ændringer i den allerede lagte strategi, således 
Fitness World generer det størst mulige fremtidige afkast. Dog er virksomhedsledelsens fokus allerede på 
intensivering af væksten og indtagelse af andre markeder, hvorfor det vurderes sandsynligt, at denne 
strategi vedligeholdes efter salget til FSN Capital. Som ved Lagkagehuset vil FSN Capital primært arbejde på 
at genere vækst og dermed et højt fremtidigt afkast igennem investeringer både i Danmark og på 
internationale markeder. Investorernes ekspertise inden for vækst og ledelsens forståelse for virksom-
heden og konceptet kan virkelig skabe muligheder for fitnesskæden.  
 
Pres fra kapitalfonden 
Dette høje ambitionsniveau omkring vækst lægger et vis pres på Fitness World. De fleste kapitalfonde 
ønsker at accelerere væksten og skabe værdi så hurtigt som muligt, således de kan komme videre med et 
nyt rentabelt projekt. Denne ivrighed kan medføre en mere aggressiv ekspansion, end fitnesskæden kan 
bære. I så fald vil dette medføre en forringelse af Fitness Worlds grundlæggende koncept og kvalitet, der 
kan påvirke virksomhedens profit fremadrettet.  
 
At de opretholder deres brand og koncept er essentielt for den fremtidige succes, specielt hvis fitnesskæ-
den skal være konkurrencedygtig på internationale markeder. Det må antages, at FSN Capital selvfølgelig er 
opmærksomme på dette, og dermed vil finde det rigtige tempo for kæden. Dette er dog ikke ensbetydende 
med, at kapitalfonden ikke vil ligge et pres på fitnesskæden. Et sådan pres kan dog være med til at skærpe 
præstationen, hvilket er gældende for Lagkagehuset. I så fald vil det øgede pres på Fitness World medføre 
et bedre fremtidigt afkast.  
 
Fremtidigt frasalg  

Hvis Fitness World ikke kan leve op til FSN Capitals forventninger om at skabe overskud, risikerer de, at 
kapitalfonden trækker sig ud af fitnesskæden. Dette er dog rimeligt usandsynligt, da salget indikerer, at FSN 
Capital ser et stort potentiale og muligheder for at indfri dette.  

                                                             
89 Kilde: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/89169/artikel.html 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/89169/artikel.html
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Det er dog ofte set, at en kapitalfond sælger deres andel, når de mener, at makspotentialet er nået, og 
mulighederne for at øge det fremtidige afkast er begrænset. Dette antages dog først at gøre sig gældende 
efter en del år, da der stadig er store vækstmuligheder i Danmark og kæmpe potentiale på internationale 
markeder, da de er Europas ottende største fitnesskæde90. 
 
Påvirkning på værdien 
Opkøbet sender et signal til omverdenen om, at Fitness World er en solid virksomhed. Dette fungerer 
dermed som indirekte markedsføring for fitnesskæden og som et led i at øge markedsandele på det danske 
marked. Dermed forventes omsætningen i eksisterende centre at stige som følge af salget til FSN Capital. 
Yderligere formodes det, at der findes muligheder for effektivisering af processer og dermed en reducering 
i omkostninger. Dette medfører en forventning om en forbedret margin i forhold til den oprindelige 
værdiansættelse.   
 
Investeringer vil medføre en stigning i aktiverne, som følge af f.eks. flere lejemål og køb af inventar. Dette 
er omkostningstungt, men i årerne efter vil disse investeringer genere mere omsætning, fratrukket yder-
ligere faste omkostninger som følge af f.eks. medarbejdere til betjening af de nye centre. Der er allerede 
budgetteret med investeringer på det danske marked i den udarbejdede værdiansættelse. FSN Capital øger 
dog Fitness Worlds muligheder for at indtage internationale markeder, da der nu er ekspertise og likviditet 
hertil. Det forventes derfor, at fitnesskæden i samarbejde med kapitalfonden vil gøre sig forsøg hermed.  
 

Delkonklusion – Salg af aktiemajoriteten til FSN Capital 
FSN Capitals indtræden i Fitness World er et udtryk for, at kapitalfonden ser fitnesskæden som en rentabel 
investering. Dette styrker kædens brand, tiltroen i samfundet og dermed Fitness Worlds markedsposition. 
FSN Capital har opdaget fitnesskædens potentiale for at blive en stærk spiller på internationale markeder 
og forventes at gennemføre massive investeringer for at opnå det bedst mulige afkast. Dermed ser det ud 
som om, at kapitalfonden har ambitioner om at understøtte Fitness Worlds nuværende strategi omkring 
massiv vækst, hvilket alt sammen forventes at øge markedsværdien.  
 
Endvidere har kapitalfonden erfaring med at øge virksomheders profitabilitet, hvorfor de vil kunne fungere 
som rådgivere i forbindelse med løbende effektivisering af Fitness Worlds forretningsstrategi, processer 
m.v. Kapitalfonden vil også kunne fungere som en rådgiver i forbindelse med investeringer eller andre 
forretningsmæssige beslutninger, hvilket vil gøre sig tilfældet ved en beslutning om en børsnotering af 
selskabet. FSN Capital vil dermed kunne fungere som en ankeinvestor ved en børsnotering og derigennem 
forbedre fitnesskædens chancer for en succesfuld notering, hvis dette skulle blive aktuelt.  
 
- Et eksempel: ISS91 
Et eksempel til understøttelse af denne formodning er den danske rengørings- og servicekoncern ISS, hvor 
to kapitalfondes opkøb af alle selskabets aktier har bidraget til vækst og en efterfølgende vellykket 
børsnotering.  
                                                             
90 Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Fitness_World 
91 Kilde: http://www.dk.issworld.com/da-DK/om-iss-dk/Historie og http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2234379/iss-
er-mest-succesfulde-boersnotering-i-mange-aar/  

http://da.wikipedia.org/wiki/Fitness_World
http://www.dk.issworld.com/da-DK/om-iss-dk/Historie
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2234379/iss
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De blev første gang noteret på Københavns Fondsbørs i 1977 med en omsætning på over 1 mia. kr. ISS 
generer i de efterfølgende år massiv vækst snarere igennem opkøb ved udstedelse af aktie emmitoner end 
organisk vækst, men købet af den hollandske rengøringsvirksomhed Abilis i 1999 på 3,6 mia. kr. var en 
urentabel beslutning, og særligt ekspansionen i USA i 90’erne endte med stort tab.  
 
I 2000 lanceres Facility Service-konceptet med henblik på at genere vækst og sikre gode resultater for 
investorerne, hvilket ikke lykkedes efter hensigten. I 2005 opkøber EQT Partners og Goldman Sachs Capital 
Partners alle aktier i ISS, hvilket medfører en afnotering med det argument, at hvis en virksomhed skal 
udvikles med videresalg for øje, kan den ikke være børsnoteret.92  
 
Kapitalfondene gennemfører en ny strategi omkring transformation af ISS til en integreret Facility Service-
virksomhed, hvilket generer høj vækst. ISS har endvidere været i stand til at vokse organisk, kombineret 
med opkøb af bl.a. det australske Tempo Services Ltd. i Australien og Sanitors Inc. Groups. I 2014 indtræder 
ISS igen på børsen, og i dag har de over 530.000 medarbejdere i mere end 50 lande. Den succesfulde 
børsnotering har medført en refinansiering, reduktion af gæld, samt etablering af en række nye kontrakter 
og forlængelse af deres største globale kontrakt.  

Implementering af IFRS 
Ved planer om en fremtidig børsnotering skal Fitness World implementere IFRS. Men selv hvis fitness-
kæden endnu ikke har foretaget den endelige beslutning om at gennemføre en børsnotering, vil et skift fra 
ÅRL til IFRS stadig være relevant at overveje. Vækststrategien fra Fitness World er baseret på organisk 
vækst på nuværende og nye markeder, samt vækst igennem opkøb af konkurrenter.  
 
Salget til FSN Capital er gennemført netop for at anskaffe kapital til gennemførsel af disse vækstplaner og 
realisere en internationalisering af fitnesskæden. Et skift i regnskabsaflæggelse fra ÅRL til IFRS vil lette 
processen i forbindelse internationaliseringen, så i forbindelse hermed vurderes det relevant at se på, 
hvilke konsekvenser en implementering af IFRS vil have for Fitness World. 
 
Selve implementeringen og den efterfølgende interne betydning 
Implementeringsprocessen er omfattende og kræver en del ressourcer, kompetencer og grundig 
planlægning. Til rådgivning og sparring omkring dette bør Fitness World overveje at hyre et eksternt 
konsulent-eller revisionsfirma. Disse vil kunne tilbyde undervisning af medarbejdere i IFRS, assistance til 
udførelse af nedskrivningstest m.v. Selve udførelsen af implementeringen kan være omkostningstung, men 
det er engangsomkostninger og påvirker dermed kun værdiansættelsen i det/de budgetår, hvor 
planlægningen og selve implementeringen foregår.  
 
Stigning i de faste omkostninger som følge af implementeringen formodes at blive en realitet grundet de 
yderligere krav til indregning og måling set i forhold til ÅRL. Jf. en analyse ’’Værdien af årsrapporten’’93 
udarbejdet af PWC og CBS fremgår det, at IFRS opfattes som værende mere ressourcekrævende og 
kompliceret.  

                                                             
92 Kilde: http://www.business.dk/evb-archive/udvikling-er-lig-afnotering 
93 Kilde: http://www.pwc.dk/da_DK/dk/publikationer/assets/aarsrapportanalysen.pdf 

http://www.business.dk/evb-archive/udvikling-er-lig-afnotering
http://www.pwc.dk/da_DK/dk/publikationer/assets/aarsrapportanalysen.pdf
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Økonomifunktionen vil dermed opleve det mere tidskrævende at registrere og indregne data samtidig med, 
at aflægningen af årsregnskabet vil blive mere omfattende. Der er endvidere behov for løbende ajourføring 
med nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, således kravene overholdes. Det kan diskuteres, om 
det øgede krav til indregning og måling vil kræve en udvidet adgang i nuværende IT-systemer, eller om der 
måske helt skal skiftes leverandør.  
 
Aflæggelse af årsregnskab efter IFRS vil være meget mere omfattende end før, hvorfor revisor skal benytte 
mere tid på at revidere regnskabet. Fitness World skal også skifte til en statsautoriseret revisor, da dette er 
et krav for børsnoterede virksomheder. Dette vil gøre det muligt for fitnesskæden at komme i udbud blandt 
de store revisionsselskaber, hvilket vil presse prisen til fordel for Fitness World. Dog vil honoraret stadig 
stige betydeligt grundet det relative større omfang af revisionen.   
 
Beretninger 
Ledelsesberetning og supplerende beretninger er ikke omfattet af IFRS. Jf. ÅRL indgår de i årsrapporten, 
hvorfor Fitness World allerede er pålagt at udarbejdelse heraf efter regnskabsklasse C (stor). Øget krav som 
følge af en børsnotering vil blive gennemgået i afsnittet herom.  

Skift i anvendt regnskabspraksis 
En overgang til IFRS vil medføre nogle væsentlige ændringer i indregning og måling for Fitness World. 
 
IFRS 1: Førstegangsaflæggelse af regnskab efter IFRS 
IFRS 1 indeholder detaljerede regler omkring førstegangsanvendelsen af IFRS jf. IFRS-åbningsbalance-
metoden. Ved aflæggelse af det første regnskab efter IFRS skal de nyeste gældende standarder benyttes og 
anvendes med tilbagevirkende kraft med undtagelse for nogle områder, hvor dette er svært at gennemføre 
i praksis.  
 
I forbindelse med f.eks. regnskabsmæssige skøn skal der forhindres, at der ikke korrigeres på baggrund af 
informationer, der ikke var til stede ved foretagelse af de oprindelige skøn. Derfor må skøn kun tilpasses for 
at korrigere til IFRS, eller hvis skønnene førhen var forkerte. Der skal udarbejdes en åbningsbalance efter 
IFRS, hvor effekten af ændringerne i regnskabspraksis skal indregnes på egenkapitalen. Alle aktiver og 
passiver skal indregnes efter kravene i IFRS, imens regnskabsmæssige skøn skal foretages efter 
vejledningen.  
 
Sammenligningstal skal opgøres efter IFRS og krav omkring præsentation m.v. heri skal overholdes. Jf. IAS 8 
skal der være sammenligningstal for alle oplyste beløb i regnskabet, herunder noterne. I ÅRL skal der kun 
angives sammenligningstal for alle poster i resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen.  
 
I det første årsregnskab skal fitnesskæden redegøre for, hvordan overgangen til IFRS har påvirket disse 
opgørelser. Hvis skiftet medfører nedskrivninger eller tilbageførelser heraf, skal dette oplyses jf. IAS 36. 
Disse regler vedrørende førstegangsaflæggelse af IFRS vil medføre, at specielt første år vil være særligt 
tidskrævende og omkostningstung.  
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IFRS 1 indeholder endvidere krav omkring udarbejdelse af en totalindkomstopgørelse, hvilket ÅRL ikke 
opererer med. Totalindkomstopgørelsen skal indeholde indtægter, omkostninger, gevinst og tab, og skal 
indgå som en del af årsrapporten. 
 
IFRS 2: Aktiebaseret aflønning 
Ved en eventuel børsnotering får Fitness World mulighed for at tilbyde aktiebaseret vederlæggelse. 
Konsekvenserne af dette vil blive gennemgået i efterfølgende afsnit omkring børsnotering.  
 
IFRS 3: Virksomhedssammenslutninger 
Behandlingen af virksomhedssammenslutninger94 fremgår af IFRS 3, dog ikke vedrørende virksomheder 
under samme bestemmende indflydelse, hvilket skal behandles efter IFRS 10. Ifølge ÅRL kan sammenlæg-
ningsmetoden anvendes for alle virksomhedssammenslutninger, hvor alle regnskabsposter for virksom-
heden og den opkøbte/fusionerede virksomhed lægges sammen fra det tidligst præsenterede regnskabsår.  
 
En forskel imellem betalt vederlag og indre værdi skal indregnes på egenkapitalen. Virksomhedssam-
menslutninger under IFRS 3 skal behandles efter overtagelsesmetoden95, der er noget mere omfattende.  
Endvidere er der en lang række oplysningskrav, som ÅRL ikke påkræver. Da opkøbet af Condizone og Fresh 
Fitness i 2014 formodes at indgå som datterselskaber og ikke som virksomhedssammenslutninger, hvorfor 
denne standard ikke vil have nogen påvirkning på regnskabet.  
 
IFRS 10: Koncernregnskaber 
Behandles Fresh Fitness og Condizone som datterselskaber, skal Fitness World som moderselskab 
udarbejde koncernregnskab jf. IFRS 10. Konsolideringen af datterselskaberne skal foretages fra det 
tidspunkt, hvor fitnesskæden fik kontrol over disse, dvs. fra købs/overtagelsesdagen af hhv. Fresh Fitness 
og Condizone.  
 
Dermed vil dette gøre sig gældende allerede fra 2014 regnskabet, der forventes aflagt efter ÅRL. Jf. denne 
kan et datterselskab f.eks. ved erhvervelse udelukkende med henblik på salg udholdes fra konsolideringen, 
hvor IFRS 10’s hovedregel lyder på, at alle datterselskaber skal indgå ved fuld konsolidering. Ifølge IFRS kan 
fitnesskæden vælge ikke at udarbejde koncernregnskab, hvis en overliggende virksomhed udarbejder 
koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS. Dette vurderes ikke aktuelt. 
 
Ved konsolideringsproceduren elimineres koncerninterne mellemværender, transaktioner og urealiserede 
avancer eller tab fuldt ud, medmindre de urealiserede tab er et udtryk for værdiforringelse af et overført 
aktiv. Endvidere er der krav om, at regnskaberne i koncernen udarbejdes efter samme regnskabsprincipper, 
ligesom der skal foretages reguleringer, hvis ikke statusdagen er den samme i alle regnskaberne.  
 
Minoritetsinteresser i koncernregnskabet skal endvidere præsenteres under egenkapitalen adskilt fra 
moderselskabets andel af egenkapitalen. Deres andel af koncernresultatet må hverken præsenteres som en 
indtægt eller en omkostning i totalindkomstopgørelsen, hvorfor denne vises som fordeling af hhv.  

                                                             
94 For begrebsafklaring virksomhedssammenslutning, se side 79-80 
95 For begrebsafklaring overtagelsesmetoden, se side 79-80 
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årets totalindkomst og årets resultat. Der foretages herefter allokering af minoritetsinteressernes andel af 
totalindkomsten til minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen. Hvorledes der i koncernregnskabet skal 
oplyses om datterselskaber fremgår af IFRS 12.  
 
IAS 10: Udbytte 
Jf. IAS 10 må forslag til udbytte ikke indregnes som en forpligtelse, før det er vedtaget på generalforsam-
lingen. ÅRL tillader indregningen med præsentation af forslået udbytte, men det skal fremgå som særskilt 
post under egenkapitalen eller i noterne. Er der forslået udbytte angiver IAS 1, at dette skal præsenteres i 
noterne som foreslået udbytte men må ikke indregnes som en forpligtelse. Der fremgår dog ikke noget 
foreslået udbytte i Fitness Worlds egenkapitalopgørelse for 2013, hvorfor det ikke vurderes, at IAS 10 vil 
have nogen værdimæssig betydning ved overgang til IFRS. 
 
IAS 16: Materielle anlægsaktiver 
Anlægsaktivets kostpris skal afskrives systematisk over forventet brugstid og afskrivningerne resultatføres.  
Fitness World måler pt. de materielle anlægsaktiver til kostpris med fradrag på afskrivninger, der udgør 3-
10 år for andre anlæg, driftsmateriel og inventar og 10 år for indretning af lejede lokaler. Dermed medfører 
skiftet til IFRS ikke nogen væsentlig regnskabsmæssig ændring. 
 
IAS 27: Koncernregnskaber og separate regnskaber 
Det er ikke tilladt at anvende equity metoden96 i moderselskabet for kapitalandele i virksomheder, associ-
erede virksomheder og joint ventures, men skal i stedet måles til kostpris.97 Kapitalandele i associerede 
virksomheder er for Fitness World blevet afskrevet til 0 kr. grundet sammenslutning med datterselskaber. 
Da det antages, at Fresh Fitness og Condizone indregnes som tilknyttede virksomheder, vil investeringer 
heri altså blive indregnet til kostpris. Der er dog ikke materiale, der kan danne grundlag for viden herom, 
hvorfor det ikke er muligt at vurdere, om dette vil have betydning.  
 
IAS 36: Nedskrivningstest ved værdiforringelse af aktiver 
Denne beskriver reglerne for nedskrivning, nedskrivningstests, samt opgørelse og indregning af værdifor-
ringelse på nogle anlægsaktiver. Disse anlægsaktiver skal på balancedagen testes for værdiforringelse. Hvis 
ledelsen vurderer en nedsat værdi gennemføres nedskrivningstests og dermed en opgørelse af genind-
vindingsværdien. Dog skal der mindst én gang årligt udføres nedskrivningstests, selvom der ikke er indi-
kation på værdiforringelse for de følgende aktiver: Goodwill, immaterielle aktiver med ubestemmelig 
brugstid og under afvikling.  
 
 - Herunder goodwill 
Jf. ÅRL nedskrives goodwill98 systematisk over den forventede levetid (maks. 20 år). Fitness World afskriver 
lineært over en periode på 10 år, der efter ledelsens vurdering udgør den økonomiske levetid. Ved skift til 
IFRS er det ikke længere tilladt at foretage sådanne afskrivninger, medmindre der reelt vurderes en 
værdiforringelse, der vil medføre en ny genindvindingsværdi.  

                                                             
96 For begrebsafklaring indre værdi metoden, se side 79-80 
97 For begrebsafklaring kostpris metoden, se side 79-80 
98 For begrebsafklaring goodwill, se side 79-80 
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Fitness World skal altså løbende vurdere, om der er sket en værdiforringelse af goodwill som følge af f.eks. 
et fald i virksomhedens præsentation i forhold til forventet eller som følge af markante ændringer i f.eks. 
markedet eller økonomien.  
 
Selvom dette ikke vurderes af ledelsen som værende tilfældet, skal en nedskrivningstest gennemføres 
mindst én gang årligt. Goodwill indregnes med en ny genindvindingsværdi, der er den højeste af kapital-
værdien og nettosalgsværdien. Kapitalværdien udgør et skøn over fremtidige pengestrømme til og fra 
virksomheden som følge af aktivet tilbagediskonteret til en diskonteringsrente.  
 
Fitness World skal altså ikke længere foretage løbende afskrivninger af goodwill, men i stedet indregne 
denne til genindvindingsværdi. Hvis genindvindingsværdien er lavere end dets regnskabsmæssige værdi, 
føres nedskrivningerne i resultatopgørelsen. Generelt er det derfor meget mere omfattende at indregne 
goodwill efter IFRS end ÅRL, hvor de årlige afskrivninger behandles ens. ÅRL’s metode medfører dermed 
også, at der nogle år vil blive afskrevet på goodwill, selvom dette ikke er reelt.  
 
Den valgte økonomiske levetid har desuden stor indflydelse på afskrivningsbeløbet, hvorfor ledelsen kan 
forsøge at strække levetiden så langt som muligt, således afskrivningerne får en mindre effekt på resultatet. 
Da Fitness World pt. nedskriver goodwill over 10 år, påvirkes resultatet negativt over disse år. Givet at den 
regnskabsmæssige værdi ikke overstiger genindvindingsværdien, skal der ikke nedskrives på goodwill ved 
skift til IFRS, hvilket vil medføre et højere resultat set i forhold til ÅRL.  
 
Situationen er dog anderledes, hvis fitnesskæden har en formodning om, at grundlaget for opretholdelsen 
af goodwill ikke længere er til stede. Igennem ÅRL vil nedskrivningen af goodwill kunne fordeles ud, således 
det nuværende regnskab ikke vil blive påvirket med så stor kraft. Jf. IFRS skal nedskrivningen indregnes på 
én gang. Hvis fitnesskæden derimod ikke finder en indikation på værdiforringelse, skal der ikke indregnes 
en nedskrivning jf. IFRS, hvilket vil være en fordel.  
 
 - Herunder lejerettigheder 
Da dette er et immaterielt anlægsaktiv med en bestemmelig brugstid (dette antages at fremgå af 
lejekontrakten) skal lejerettigheder jf. IFRS afskrives årligt, hvilket Fitness World allerede gør jf. ÅRL.  
 
IAS 37: Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og -aktiver 
Jf. IAS 37 indregnes eventualforpligtelser og – aktiver ikke i balancen, men omtales kun i noterne. Jf. 
bestemmelserne for regnskabsklasse C (stor) skal de allerede efter ÅRL oplyse i noterne herom. Dog kan 
posterne ikke længere indregnes i balancen, når indtægten er sandsynligt, men først når indtægten er så 
godt som sikker jf. IAS 37. 
 
IAS 38: Immaterielle anlægsaktiver 
Da ÅRL’s regelsæt omkring indregning og måling af immaterielle aktiver er kortfattet, benyttes IAS 38 som 
grundlag for dansk praksis for større virksomheder. IAS 38 indeholder en udtømmende liste over, hvilke 
aktiver, der kan aktiveres. Her indgår patenter og rettigheder, hvorfor lejerettigheder stadig fortsat vil 
kunne aktiveres efter skiftet til IFRS.  
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Som hovedregel måles aktiverne som kostpris fratrukket af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages 
efter den forventet brugstid. Nedskrivninger måles efter IAS 36. Da lejerettigheder er baseret på 
kontrakter, må afskrivningsperioden ikke overstride rettighedernes løbetid. Der er dog ingen ekstern 
information tilgængeligt vedrørende dette, hvorfor det antages, at dette krav er opfyldt. Endvidere kan 
immaterielle anlægsaktiver opskrives til dagsværdi, hvilket ikke er tilladt efter ÅRL. Det antages, at en 
opskrivning ikke vil blive aktuelt for Fitness World.  
 
IAS 39: Finansielle aktiver og forpligtelser  
Finansielle instrumenter omfatter enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv eller forpligtelse. Dette 
omfatter primære finansielle instrumenter(f.eks. tilgodehavender og likvider) og afledte finansielle 
instrumenter (f.eks. terminskontrakter og swaps). Definitionerne i IFRS stemmer meget godt overens med 
ÅRL. Udstedte aktier skal dog nogle gange klassificeres som gældsforpligtelser jf. IFRS. Endvidere skal 
instrumenter indeholdende både gæld og egenkapital opdeles. Fitness World er ikke i besiddelse af nogen 
handelsbeholdninger, hvorfor måling til dagsværdi over resultatopgørelsen ikke har nogen påvirkning på 
regnskabet.  
 
Jf. IAS 39 kan et finansielt aktiv måles til dagsværdi (IAS 13) med indregning af værdiændringer i resultatet, 
hvis betingelserne for anvendelse af dagsværdioptionen er opfyldt. Denne bestemmelse findes ikke 
tilsvarende i ÅRL. En undtagelse hertil er følgende: 

⋅ Lån og tilgodehavender, medmindre de specifikt anvendes til handel, skal de måles til amortiseret 
kostpris.  

⋅ Andre investeringer med fast løbetid, f.eks. obligationer. Virksomheden skal have en hensigt om og 
være i stand til at beholde disse til udløb.  

⋅ Aktier eller andre egenkapitalinstrumenter, hvis de ikke har en offentligt noteret markedsværdi på et 
aktivt marked og hvis dagsværdi ikke kan måles pålideligt igennem brug af andre metoder. Dette er 
f.eks. gældende for unoterede aktier, der ikke har et udløbstidspunkt.  

 
Ved første indregning skal de ovenstående indregnes til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris 
med fradrag for eventuelle nedskrivninger. Da finansielle aktiver og forpligtelser allerede måles til amorti-
seret kostpris i årsregnskabet for 2013, vil skiftet til IAS 39 ikke have nogen påvirkning på værdien af 
fitnesskæden.  

Andre konsekvenser som følge af skift til IFRS 
Effekt for regnskabsbrugerne 
Generelt er årsrapporten en væsentlig og troværdig informationskilde for virksomhedens interessenter, 
hvilket vurderes i analysen ’’Værdien af Årsrapporten’’.99 Her konkluderes der endvidere, at regnskabs-
brugerne i høj grad anvender informationerne i ledelsesberetningen, herunder udvikling, strategi, nøgletal 
og risici. Banker, analytikere og professionelle investorer vægter alle årsrapporten som en vigtig informa-
tionskilde. Disse er alle væsentlige interessegrupper for Fitness World. Bankforbindelser har stort fokus på 
virksomhedens evne til at genere gode resultater forud for udstedelse af lån.  

                                                             
99 Kilde: http://www.pwc.dk/da_DK/dk/publikationer/assets/aarsrapportanalysen.pdf 

http://www.pwc.dk/da_DK/dk/publikationer/assets/aarsrapportanalysen.pdf
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Investorer er særlig vigtige ved tilfælde af en fremtidig børsnotering. Det tilgængelige regnskabsmateriale 
er essentielt for investorernes muligheder for at vurdere, om fitnesskæden er en rentabel investering. 
Ifølge analysen skaber IFRS bedre sammenlignelighed imellem andre virksomheder og giver IFRS et mere 
informativt årsregnskab sammenholdt med ÅRL. Den øgede forståelighed og sammenlignelighed øger 
regnskabsbrugeres evne til at understøtte en økonomisk beslutning. 
 
Alle disse betragtninger tyder på, at et skift til IFRS vil blive mødt med positivitet af fitnesskædens 
interessenter.  
 
Internationale markeder 
Ved skift til IFRS forenkles internationale handler grundet den øgede gennemsigtighed og stigende aner-
kendelse. IFRS er ved at udvikle sig til den globale regnskabsaflæggelse, hvilket vil gøre det nemmere for 
kæden at indtage internationale markeder. Det vil også være et bedre grundlag for benchmarking med nye 
potentielle konkurrenter i forbindelse med undersøgelse af, hvilke internationale markeder der kan være 
rentable for Fitness World.   
 
Det er svært at sammenligne to regnskaber, der er opbygget på forskellige regnskabsstandarder, hvorfor 
udenlandske investorer, banker m.v. sparer tid, hvis begge parter aflægger efter IFRS. Da Fitness World 
med opkøbet af Condizone nu er en international koncern, kan der endvidere opstå udfordringer i regn-
skabsaflæggelsen, hvis datterselskabet indregner efter lokale standarder.  
 
Anskaffelse af kapital 
Den øgede gennemsigtighed og det bedre kendskab til IFRS gør det nemmere for investorer/långivere at 
vurdere fitnesskæden. Endvidere sender IFRS en vis signalværdi som følge af den internationale anerken-
delse og store udbredelse, hvilket kan være grundlag for anskaffelse af billigere kapital. 

Delkonklusion – Implementering af IFRS 
I forbindelse med en implementering af IFRS, skal ledelsen overveje en del væsentlige områder. Først og 
fremmest er IFRS mere kompliceret end ÅRL, hvilket medfører, at aflæggelsen af årsrapporten kræver flere 
ressourcer og øgede krav til økonomiafdelingen. Medarbejderne skal have forudsætningerne for at gen-
nemføre opgaverne i forbindelse hermed, således disse ikke bliver overbebyrdet.  
 
Særligt overgangen til IFRS er omkostningstung kombineret med en stigning i faste omkostninger som følge 
af ekstra tidsforbrug i forbindelse med mere detaljerede indregninger, øget informationskrav og løbende 
ajourføring af ændringer i reglerne. Endvidere vil skiftet til IFRS medføre en stigning i det årlige revisions-
honorar.  
 
Set fra et regnskabsmæssigt perspektiv er førstegangsaflæggelsen af IFRS også tung grundet skift i 
regnskabspraksis og indregning af sammenligningstal efter IFRS. Et væsentligt område er endvidere 
behandlingen af goodwill. For Fitness World vil det være en fordel, at goodwill løbende kan reguleres 
igennem nedskrivningstest, således goodwill vil afspejle den faktiske værdi og dermed med rimelig 
sandsynlighed medføre bedre driftsresultater.  



 

 
71

Men et skift til IFRS vil også have positive effekter, da banker, investorer og analytikere vil blive bedre 
rustet til at vurdere virksomheden grundet øget gennemsigtighed. Det vil dermed også være nemmere for 
fitnesskæden at skaffe kapital grundet den store signalværdi en regnskabsaflæggelse efter IFRS sender. Den 
bedre sammenlignelighed vil også gøre det nemmere for Fitness World at udarbejde konkurrentanalyser på 
nye potentielle markeder, hvilket gør det nemmere at vurdere, hvilke markeder der kan være rentable at 
indtræde. Dette forventes at være en fordel for fitnesskæden og deres ønske om vækst.  

Set i forhold til værdiansættelsen, forventes der en mindre margin det budgetår, hvor IFRS implementeres. 
De kommende budgetår vil en stigning i de faste omkostninger som følge af skift til IFRS også påvirke 
negativt. Dog forventes det, at den regnskabsmæssige ændring i indregning af goodwill og de forøgede 
muligheder for at skaffe finansiering til investeringer på internationale markeder vil trække i den rigtige 
retning. Alt i alt vurderes det dermed, at værdien af Fitness World vil stige som følge skift til IFRS.  

Børsnoteringens indflydelse på værdien 
Det er ikke et krav at have indført IFRS før planlægningen af børsnoteringen begyndes, men selve godken-
delsen baseres på baggrund af regnskaberne. Det vil klart være en fordel for Fitness World at gennemføre 
implementeringen nogle år før igangsættelsen af planlægningen, således udfordringerne i forbindelse med 
indregning m.v. ikke skal tage fokusset fra at foretage en succesfuld børsnotering. Før Fitness World 
gennemfører denne, skal de tage følgende konsekvenser i betragtning.   

Regnskabsmæssige ændringer 
Beretninger 
Ved en børsnotering vil Fitness World gå fra regnskabsklasse C (Stor) til D. I forbindelse hermed er der 
skærpede krav til ledelsesberetningen, der skal indeholde følgende tillæg: 
 
Redegørelse for virksomhedsledelse 
Da Fitness World ved børsnotering vil have aktier på et reguleret marked i et EU/EØS-land, er der krav om 
beskrivelse af kodeks, intern kontrol- og risikosystemer m.v.  
 
Beskrivelse af årets resultat i forhold til tidligere beskrevne forventninger 
Da der udarbejdes kvartalsvise eller halvårlige årsrapporter, skal virksomheder i regnskabsklasse D kun 
sammenholde årets resultat med den seneste offentliggjorte beskrivelse af forventninger til regnskabet. 
Ledelsesberetningen skal stadig indeholde den forventede udvikling og de underliggende forudsætninger 
for disse antagelser. 
 
Oplysningskrav om ledelseserhverv 
Medlemmerne i ledelsen skal oplyse om ledelseserhverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. En und-
tagelse hertil ville have været Fitness World egne 100 % -ejede datterselskaber, hvis ikke fusionen havde 
fundet sted, men forventes at gøre sig gældende ved opkøbet af Condizone og Fresh Fitness.  
 
Oplysningskrav om kapitalfonde og overtagelsestilbud 
For børsnoterede virksomheder er der krav om oplysninger vedr. aktieklasser med stemmerettigheder 
handlet på et reguleret marked i EU/EØS.  
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Disse yderligere krav til ledelsesberetningen som følge af skift til regnskabsklasse D vil medføre, at ledelsen 
skal bruge yderligere tid på udarbejdelsen heraf. Disse øgede oplysningskrav er dog mere informative for 
regnskabsbrugerne, da de i høj grad bruger ledelsesberetningen. 
 
IFRS 2: Aktiebaseret aflønning 
Aktiebaseret aflønning i form af f.eks. aktier og optioner skal jf. IFRS 2 resultatføres til dagsværdi over 
optjeningsperioden. Standarden indeholder aktieløn til ledelsen og medarbejdere, samt ordninger for 
betaling af varer og tjenesteydelser eller ordninger, hvor der ikke direkte er en modydelse. Køb og salg af 
egne aktier behandles i IAS 32.  
 
Fitness World har i regnskabet for 2013 oplyst om vederlag til direktion og bestyrelsen 3,26 mio. kr., hvilket 
er et krav for klasse C og D virksomheder efter ÅRL. Der eksisterer dog intet krav om indregning heraf i 
resultatopgørelsen, hvilket ikke er gjort i regnskabet. Ved skift til IFRS bliver dette et krav, hvorfor 
vederlæggelsen skal indregnes som en omkostning i takt med, at ydelsen bliver leveret. Da dette er en 
egenkapitalordning, vil modposten være en egenkapitalpostering. Dette skift i regnskabspraksis betyder, at 
driftsoverskuddet vil mindskes og dermed også en reducering af det frie cash flow.  

Andre følger af en børsnotering 
En væsentlig faktor som følge af en børsnotering er det øgede krav til at informere offentligheden, 
herunder investorer, aktionærer og analytikere. Til gengæld er fitnesskædens omverden bevidst om de 
strenge krav en børsnotering stiller. Det betyder, at hvis Fitness World gennemfører en børsnotering, vil det 
medføre et positivt omdømme som følge heraf.  
 
Hermed antages det, at hvis Fitness World kan leve op til omverdenens krav om løbende information 
omkring udvikling og tiltag vil deres markedsværdi øges. En børsnotering sikrer også mulighederne for 
fremskaffelse af kapital på langt sigt. Med udstedelse af flere aktier gennem f.eks. aktieemissioner kan der 
skaffes ekstra kapital til investeringer og hermed bibeholdes likviditet i selskabet. Virksomhedsovertagelser 
kan også finansieres igennem aktieudstedelser, hvilket forhindrer, at likviditeten og dermed værdien af 
fitnesskæden forringes.  
 
Muligheden for indførelse af aktiebaseret vederlæggelse kan bidrage til at tiltrække og fastholde veluddan-
nede og kompetente medarbejdere. Denne løsning kan også anvendes overfor leverandører eller andre 
samarbejdspartnere. Ved benyttelse af dette skal aktiebaseret aflønning jf. IFRS 2 indregnes som en 
omkostning i takt med, at ydelsen leveres til ledelsen, medarbejderne eller leverandørerne, hvilket vil 
påvirke resultatet negativt. Dog vil et sådan valg forbedre fitnesskædens menneskelige ressourcer og 
dermed medføre en positiv effekt på værdien.  
 
Aktiemarkedet – udbud og efterspørgsel 
Ved en børsnotering vil Fitness World udbyde sine aktier på et frit marked, hvor udbud og efterspørgsel 
bestemmer værdien. Markedsværdien vil dermed kunne blive påvirket kraftigt, hvis fitnesskæden f.eks. 
ikke formår at underrette investorerne. Dette medfører til spekulation, der i værste fald giver et fald i 
kursen på aktierne, hvis investorerne begynder at sælge ud. Kursen påvirkes endvidere af andre faktorer, 
som f.eks. ændringer i renteniveau, lønpolitik og råvarepriser.  
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Følsomheden understøttes af det danske olie- og shippingfirma Mærsk, der på 3 måneder tabte 25 % af 
værdien af aktierne som følge af faldet i olieprisen100. Dette svarede til et tab i markedsværdien på 78 mia. 
kr. Fitness World er ikke i samme grad påvirket af råvarepriser, men eksemplet understøtter blot 
antagelsen om, at samfundsøkonomiske ændringer kan have stor betydning for værdien af aktierne.  
 
Som det ser ud lige nu, er der en række markedsforhold, der taler for, at det er attraktivt at lade sig børs-
notere. Dette skyldes for det første den høje kursværdi på aktierne101, hvilket medfører et højt provenu ved 
salg. Endvidere gør det lave renteniveau, at investorer søger andre steder at indhente et merafkast.  
 
Dog er markedet meget usikkert som følge af de samfundsmæssige problemer, der foregår på verdensplan. 
Årsagen til dette er bl.a. krigen i Syrien, urolighederne imellem Rusland og Vesten, samt de lave oliepriser. 
Det usikre marked medfører, at investorerne søger et trygt sted at placere deres penge, hvorfor de leder 
efter attraktive børscases med stærke brands.  

Delkonklusion – Børsnoteringens indflydelse på værdien 
En børsnotering vil medføre, at investorerne får større indsigt i virksomhedens værdier og driftsudvikling, 
samt bedre omsættelighed for sine aktier. Hvis Fitness World formår at gennemføre en succesfuld 
børsnotering, vil det blåstemple virksomheden i dens omverden.  
 
En notering vil også skabe muligheder for at få internationale investorer, hvilket vil gøre det nemmere for 
fitnesskæden at indtræde på internationale markeder. Dette skal dog gennemføres på et strategisk godt 
tidspunkt med en aktiepris, der vil gøre det attraktivt for investorer at få fitnesskædens aktier i hus.   

Konklusion 
Fitness World har for nyligt solgt størstedelen af aktiemajoriteten til den norske kapitalfond FSN Capital, 
der har stået bag den succesfulde udvidelse af Lagkagehuset på landsplan. Dermed formodes det, at FSN 
Capital påtænker at understøtte den nuværende strategi baseret på vækst. Kapitalfonden bidrager med 
likviditet til at fremme denne udvikling, men stiller til gengæld høje krav til ledelsen omkring effektivisering, 
således der skabes størst muligt afkast.  
 
Dette overordnede pres kan være med til at skærpe ledelsens resultater. Endvidere har kapitalfonden stor 
viden og erfaring med internationalisering af mellemstore virksomheder, hvilket vil øge fitnesskædens 
chancer udenfor grænserne. Det formodes, at en internationalisering vil påbegynde indenfor et par år. Alt i 
alt forventes kapitalfonden dermed at bidrage til en forbedring virksomhedens værdi.  
 
I forbindelse med den forventede internationalisering kunne det være fordelagtigt for fitnesskæden at 
overveje at skifte fra ÅRL til IFRS. Dette skyldes, at de internationale standarder besidder en bred aner-
kendelse og gør det nemmere for udenlandske interessenter at få indsigt i regnskabet.  

                                                             
100 Kilde: http://shippingwatch.dk/Services/article7292067.ece 
101 For graf over kursudvikling for Large Cap, se bilag 15 

http://shippingwatch.dk/Services/article7292067.ece
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Det vil endvidere være nemmere for Fitness World at foretage sammenligninger med potentielle 
kommende internationale konkurrenter igennem benchmarking m.v. og derigennem udvælge hvilke 
markeder, der vil være rentable at betræde.  
 
Førstegangsaflæggelsen er en tung proces, hvor reglerne skal overholdes efter IFRS 1. Den efterfølgende 
regnskabsmæssige behandling er mere omfattende grundet flere indregninger, sammenligningstal og 
oplysningskrav. I forbindelse med dette skal økonomifunktionen bruge mere tid i forbindelse med 
regnskabsaflægningen samt i ajourføring af løbende ændringer til standarderne.  
 
Den væsentligste regnskabsmæssige ændring er indregningen af goodwill, der er mere kompliceret men 
mere retvisende. Dette vil medføre, at goodwill kun vil blive nedskrevet i de perioder, hvor der reelt er sket 
en værdiforringelse.  
 
Gennemførsel af en børsnotering er en lang og omfattende proces, der kræver mange ressourcer og 
opmærksomhed fra ledelsens side. Efter børsnoteringen vil Fitness World blive mødt med krav om større 
indsigt i virksomheden fra investorernes side, således kurspåvirkende faktorer skal offentliggøres.   
 
En børsnotering vil til gengæld medføre bedre adgang til kapital, således fitnesskæden vil kunne føre sine 
ambitioner ud i livet. I kombination med det positive signal, som en børsnotering udsender, vil en gennem-
førsel heraf til den rigtige timing og den rigtige udbudspris medføre en forøgelse af fitnesskædens værdi.  
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Overordnet konklusion 
Den strategiske analyse har først og fremmest belyst de samfundsøkonomiske faktorer i Fitness Worlds 
omverden, der har indflydelse på virksomhedens værdiskabelse. Danmark er på vej ud af en recession, 
hvilket giver sig til udtryk ved stigningen i BNP, øget forbrugertillid og dermed en generel stigning i 
forbruget. Samfundet har befolkningen de seneste år udviklet en øget bevidsthed omkring sundhed, 
hvorfor der har været en høj vækstrate i fitnessbranchen.  
 
Antallet af fitnesscentre i Danmark er næsten fordoblet på 10 år, hvilket har øget indtjeningsmulighederne 
betydeligt. Dette skaber en høj rivalisering, hvorfor der konkurreres på lave priser eller unikt produkt.  
Da Fitness World har presset priserne i forhold til konkurrenterne, har dette medført en markedsandel på 
45 %. 
 
Fitnesskædens vigtigste ressourcer er deres mange centre med god beliggenhed, dygtige medarbejdere og 
stærke likviditet. Dette har gjort det muligt for Fitness World at oparbejde et solidt brand, hvilket er en 
væsentlig kernekompetence. I kombination med de væsentlige ressourcer har dette medført konkur-
rencefordele i forhold til konkurrenterne, hvilket forstærkes af deres konkurrencestrategi. Fitnesskæden 
konkurrer på pris til det brede segment som omkostningsleder igennem udnyttelse af stordriftsfordele.  
 
De har samtidig fokuseret på vækst igennem intensivering, herunder udvidelse af centerporteføljen, 
udvikling af nye hold og forbedring af konceptet, samt en nylig påbegyndelse af markedsudvikling. De har 
endvidere forstærket væksten igennem horisontal integration ved opkøb af konkurrenter. Regnskabs-
analysen afspejler, at der er benyttet mange ressourcer på at genere vækst og indikerer endvidere, at 
fitnesskæden besidder stærke finansielle ressourcer.  
 
Vækststrategierne og regnskabsanalysen danner hermed grundlag for en værdiansættelse, hvor det 
forventes, at Fitness World vil fortsætte med at investere i nye centre og forsøge at vinde markedsandele. 
Ud fra disse antagelser estimeres aktionærværdien til at være omkring 2,3 mia. kr., hvilket vurderes 
rimeligt. 
 
Da en gennemførelse af en børsnotering først og fremmest kræver gode forretningsgange, en struktureret 
virksomhed og kvalitetssikring heraf, vil denne påvirke værdien. Under processen vil en optimering af 
forretningsmodellen løbende finde sted, således fitnesskæden overholder alle krav. Dette betyder dog 
også, at processen er omkostningstung, da den kræver mange ressourcer og betydelig likviditet.  
 
Før gennemførelse af en børsnotering skal der derfor vurderes, om fordelene opvejer ulemperne således, 
dette valg er en fornuftig løsning for Fitness World. Markedet er dog på nuværende tidspunkt meget usik-
kert, hvorfor investorerne vil have sikre steder at binde deres penge. Fitness World kunne være et godt bud 
herpå, da de er en solid virksomhed med et stærkt brand.  
 
De væsentligste fordele ved en børsnotering er, at den fremskaffer langsigtet kapital og giver et positivt 
omdømme. Dette vil gøre det nemmere for fitnesskæden at betræde internationale markeder.  
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Til gengæld bliver beslutningsprocessen lang, investorerne kræver øget informationsniveau og disse ligger 
et pres på selskabets ledelse om at genere afkast.  
 
Endvidere skal IFRS implementeres, hvilket er omkostningstungt og umiddelbart vil påvirke værdien 
negativ. Dette opvejes dog klart af det faktum, at IFRS er en mere anerkendt regnskabsaflæggelse. Den 
øgede gennemsigtighed vil endvidere blive mødt positivt af virksomhedens regnskabsbrugere og dermed 
gøre det nemmere at træde ind på internationale markeder. Hermed vil et skift til IFRS samlet have en 
positiv effekt på virksomhedens værdi.  
 
Yderligere har salget til FSN Capital medført, at ledelsen nu skal stå til regnskab overfor disse og gen-
nemføre effektiviseringer for at øge profitabiliteten. Kapitalfonden forbedrer til gengæld fitnesskædens 
muligheder for at etablere sig på internationale markeder og genere vækst herigennem. Hvis dette 
lykkedes for ledelsen, vil salget øge markedsværdien. Derudover vil FSN Capital være en professionel 
ankerinvestor og bidrage til modning af virksomheden, og dermed pumpe den op til at gennemføre en 
fremtidig børsnotering.  
 
Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at konsekvenserne ved en børsnotering først og fremmest vil 
være den omkostningstunge proces og det øgede informationsniveau, som investorerne forventer. Dog vil 
dette være en blåstempling af virksomheden grundet de omfattende krav hertil. Den øgede medieomtale 
og muligheden for positivt omdømme i forbindelse hermed vil forbedre fitnesskædens muligheder for at 
intensivere på det danske marked.  
 
Endvidere vil implementeringen af IFRS og sikringen af langsigtet kapital gøre det muligt at påbegynde en 
internationaliseringsproces. Dermed vurderes det, at en børsnotering vil understøtte den nuværende 
strategi og bidrage med at genere vækst for Fitness World. 

Perspektivering 
Det anbefales derfor, at Fitness World allerede nu overvejer at indarbejde en handlingsplan for en fremtidig 
børsnotering, således denne fremadrettet vil indgå i det strategiske styringsniveau. Alle virksomhedens 
handlinger bør træffes på dette grundlag, så der naturligt bliver arbejdet hen imod en børsnotering.  
 
De skal positionere sig over for investorerne som en stærk virksomhed med væsentligt vækstpotentiale, 
hvilket vil give dem mulighed for høje afkast. For at fremstå som en stærk børscase skal Fitness World 
derfor fortsat fokusere på intensivering på det nuværende marked, samt udvikling til nye potentielle 
markeder. Herunder har det norske marked stort potentiale, da der her ikke findes udbydere til 
lavprissegmentet102.  
 
Fitnesskæden skal løbende foretage effektiviseringer af forretningsmodellen og ruste sig imod de trusler, 
der kan opstå i fremtiden. På nuværende tidspunkt vurderes det ikke sandsynligt, at en udenlandsk 
fitnessgigant vil opkøbe Fitness World for at få adgang til det europæiske marked, da størstedelen af deres 
aktiviteter kun er i Danmark. Denne risiko vil dog forøges i takt med, at Fitness World ekspanderer.  

                                                             
102 Kilde: http://politiken.dk/oekonomi/ECE2648251/fitness-worlds-discountmodel-har-slaaet-konkurrenterne-i-gulvet/ 

http://politiken.dk/oekonomi/ECE2648251/fitness-worlds-discountmodel-har-slaaet-konkurrenterne-i-gulvet/
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Vurdering af data og kilder 

Valg af data 
Opgaven er udelukkende udarbejdet efter sekundære eksterne datakilder med informationer, der allerede 
er indsamlet til andre formål. Det skal i den forbindelse vurderes, om der er en vis usikkerhed i kvaliteten af 
dataene. Der benyttes både kvalitative og kvantitative kilder. De kvalitative omfatter f.eks. artikler, hvor der 
udtrykkes subjektive holdninger, imens de kvantitative som f.eks. regnskaber og databaser er baseret på 
tal. Der har ikke været adgang til informationer omkring interne forhold hos Fitness World, hvilket ville 
have gjort besvarelsen af opgaven mere uddybende. Dog vurderes det, at der er anvendt en bred variation 
af kilder, og at der løbende er taget stilling til troværdigheden og omsætteligheden af disse.  

Kildekritik 
Bøger 
Til strukturering og besvarelsen af opgaven er der benyttet bøgerne ’’Regnskabsanalyse og Værdiansæt-
telse’’, ’’Finansiel Rapportering’’, ’’Børsnotering i Danmark’’, ’’IFRS – Introduktion til de internationale 
standarder’’ og ’’Indsigt i årsregnskabsloven’’. Disse teoribøger er skrevet af anerkendte forfattere med stor 
ekspertise indenfor de pågældende områder, hvorfor de vurderes at være pålidelige. 
 

Publikationer 
’’Sundere liv for alle’’ er udarbejdet af Sundhedsministeriet og på baggrund af informationer fra forskellige 
universiteter og foreninger. Herunder kan der nævnes f.eks. Kræftens Bekæmpelse og databaser som 
Danmarks Statistik. Benyttelsen af disse indikerer en vis troværdighed. 

 
’’Værdien af årsrapporten’’ er udarbejdet af PWC i samarbejde med CBS. Disse er begge uafhængige enhed-
er, der må have interesse i at udarbejde en så valid undersøgelse som muligt. Rapporten er udarbejdet 
igennem e-survey i 2011, hvor 667 virksomheder vurderede årsrapporten og anvendelsen heraf. Den brede 
gruppe af respondenter formodes at udgøre et repræsentativt udsnit af populationen. Dataenes alder skal 
dog tages i betragtning.  
 
Landbrug og Fødevarer har gennemført analysen ’’Medier har stor indflydelse på danskernes sundhed’’. 
Denne er udarbejdet på 1005 repræsentativt udvalgte danskere i 2013. Landbrug og fødevarer er en 
uafhængig erhvervsorganisation, hvorfor det antages, at analysen er udarbejdet med henblik på at skaffe et 
korrekt billede af velfærden i Danmark.  
 
Artikler 
Til udarbejdelsen af projektet er der benyttet mange artikler. Disse er udarbejdet af bl.a. Berlingske 
Business, Politiken og Børsen. Selvom dette er anerkendte nyhedsmedier, skal det tages i betragtning, at 
journalisterne kan give den pågældende historie en bestemt vinkel, hvorfor omsætteligheden kan disku-
teres. Endvidere er en del af artiklerne baseret på baggrund af udtalelser fra Fitness Worlds ledelse, som 
har en interesse i at skabe positiv medieomtale og dermed få virksomheden til at fremstå attraktivt, hvilket 
kan stille spørgsmål til pålideligheden.  
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Der er desuden benyttet artiklen ”Discounted Cash Flow Analysis”, der er udarbejdet af Investopedia. Disse 
er en primær ressource for uddannelse indenfor investering, privatøkonomi, markedsanalyser m.m., 
hvorfor kilden vurderes at være pålidelig. 
 
Regnskaber 
En stor del af opgaven er baseret på Fitness Worlds og konkurrenternes regnskaber, der er hentet fra 
Bisnode, NN Markedsdata og virk.dk. Regnskaberne giver et retvisende billede, dog kan ledelsesberet-
ningen være præget af ledelsens interesser, hvilket påvirker pålideligheden.  
 
Databaser 
Thomson One Banker er en database omfattende 1,2 milliarder virksomheder. Der gives adgang til finansi-
elle virksomhedsoplysninger, aktiekurser, indtjening, årsrapporter m.m. I denne opgave er Thomson One 
Banker benyttet til at estimere et niveau for beta i forbindelse med værdiansættelsen af Fitness World. 
Danmarks Statistik er benyttet til indhentning af makroøkonomiske tal m.v. og er den centrale myndighed 
for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af informationer om det danske samfund.  
 
Bisbase indhenter oplysninger i Danmark til brug for branche-, konkurrent- og virksomhedsanalyser, og er i 
denne opgave benyttet til at indsamle oplysninger om det danske fitnessmarked. Oplysningerne er baseret 
på 2013-tal, hvorfor der skal tages forbehold for, at der er sket mange ændringer i branchen siden da. 

  
S&P 500 er et aktieindeks over store amerikanske virksomheder. De har i januar 2015 udarbejdet en 
analyse over risikopræmier, hvilket er anvendt til niveauestimering heraf i værdiansættelsen. Endvidere er 
Damodaran’s analyser over betaværdier for Vesteuropa pr. industri benyttet i opgaven til niveauestimering 
af Fitness Worlds beta i værdiansættelsen.  
 
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at alle disse databaser er pålidelige og omsættelige.  
 
Andre hjemmesider 
Der er i dataindsamlingen indhentet data fra b.la. DVCA, Fitness Worlds og konkurrenternes hjemmesider, 
hvilke er udarbejdet af selskaberne selv, og dermed skal benyttes kritisk. Endvidere er wikipedia.dk 
udelukkende benyttet til at understøtte de søgte informationer om Fitness World, da alle kan redigere heri. 
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Begrebsafklaringer 
Indledning 
DFHO er forkortelsen for Dansk Fitness og Helseorganisation. De støtter primært op om medlemmernes 
politiske, faglige og økonomiske interesser, og bidrager til at udvikle markedet for fitnesscentre samt højne 
niveauet for kompetencer og standarder i branchen. For det enkelte medlem skaber DFHO værdi ved at 
støtte i politiske og økonomiske forhandlinger, og ved at give medlemmerne viden, værktøjer og netværk til 
at blive mere succesfulde. 

Undersøgelsesspørgsmål 1 
Branchens vækstrate er den relative ændring i bruttofortjenesten for alle virksomheder i branchen fra 
2012 til 2013. 

Kernekompetencer er de færdigheder, der gør det muligt for virksomheden at tilbyde kunderne en særlig 
fordel og værdi, som for konkurrenterne er vanskelig at erhverve og efterligne. 

All-In er et tilkøb til det enkelte medlemskab, hvor man for kr. 100 pr. mdr. må tage et gratis all-in produkt, 
hver gang man er nede og træne. Produkterne har en værdi på mellem kr. 20-25. 

Undersøgelsesspørgsmål 2 
Det frie cash flow er den pengestrøm, der bliver genereret til ejerne i en gældsfri virksomhed. 

Bruttonationalproduktet (BNP) er et udtryk for værditilvæksten, dvs. værdien af den samlede produktion 
fratrukket værdien af rå- og hjælpestoffer. 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) er en økonomisk ligevægtsteori, der beskriver prisdannelsen på 
enkeltaktiverne i de finansielle markeder via. udviklingen i det samlede marked. 

Undersøgelsesspørgsmål 3 
Due Diligence er en betegnelse for de undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med fusion og 
virksomhedsovertagelser.  

Årsregnskabsloven (ÅRL) er de danske regnskabsstandarder, der opstod i 1983 og senest er revideret i 
2001. Loven indeholder én samlet regulering for stort set alle regnskaber, den eneste større undtagelse er 
finansielle virksomheder. 

International Financial Reporting Standards (IFRS) er de internationale regnskabsstandarder, der er 
udgivet af International Accounting Standards Bord i 2001 og vedtaget i EU i 2002. Det blev vedtaget, at alle 
selskaber, der er børsnoterede i EU skal aflægge koncernregnskab efter disse standarder fra 2005 og 
derefter. 

Prospektet er virksomhedens salgs-/informationsmateriale, som skal udarbejdes i forbindelse med planer 
om børsnotering. Oplysningerne i prospektet skal give et retvisende billede af virksomheden, så eventuelle 
investorer kan træffe beslutning om investering. 

Investment bankere er de finansielle institutioner, som har til formål at rejse kapital for andre 
virksomheder. 

Corporate finance huse er virksomheder, der har specialiseret sig i corporate finance rådgivning. Et kendt 
corporate finance hus i Danmark er eksempelvis Clearwater International. 
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NASDAQ OMX Group, Inc. er et amerikansk selskab, der ejer og driver NASDAQ-børsen i bl.a. København. 

Betingelsesbekendtgørelsen omhandler betingelserne for officiel notering af værdipapirer. 

Fastfrysning betyder, at ejerne ikke forpligter sig til at sælge deres aktier på markedet kort efter 
introduktionen. 

Peer-gruppe er en værdiansættelsesmodel, hvor værdien af virksomheden estimeres ud fra 
værdiansættelser af tilsvarende virksomheder. 

Residualindkomstmodellen (RIDO) er en værdiansættelsesmodel, hvor man finder virksomhedsværdien 
gennem residualoverskuddet fra driften. 

Succesbonus kan f.eks. være, at rådgiveren får en bonus, når en bestemt mængde af aktierne, der er i 
udbud, er blevet solgt. 

Følg eller forklar-princippet indebærer en pligt til enten at følge klausulerne eller forklare, hvorfor de ikke 
gør det. 

Undersøgelsesspørgsmål 5  
Virksomhedssammenslutning er en transaktion eller begivenhed, hvor der opnås kontrol over en eller flere 
virksomheder. Jf. IFRS 3 skal aktiviteten i det erhvervede selskab udgøre en virksomhed, imens det jf. ÅRL 
blot kan bestå af enkelte aktiver. 

Overtagelsesmetoden anvendes, hvis der ved en overtagelsen eller sammenlægningen af virksomheder 
kan identificeres en virksomhed, der overtager og en virksomhed, der bliver overtaget. Ved anvendelse af 
denne metode foretages der ingen ændring af regnskabsposter i den virksomhed, der overtager. I den 
virksomhed der overtages, vil der ske en fordeling af mer- og mindreværdier på aktiver og forpligtelser i 
forhold til købesummen. Den værdi, der eventuelt skulle være som rest anses som goodwill eller badwill. 

Indre værdi metoden er, hvor anskaffelsessummen opdeles i virksomhedens bogførte værdi og goodwill, 
således kapitalandelen kun viser virksomhedens indre værdi. Endnu ikke udbetale værdireguleringer 
indregnes som en reserve under egenkapitalen, således det ikke kan anvendes som udbytte i 
moderselskabet. Dermed bliver årets resultat og egenkapitalen identiske i koncernregnskabet og 
moderselskabets regnskab. 

Kostpris metoden er, hvor der indregnes det faktiske beløb givet for kapitalandelen plus omkostninger i 
forbindelse med overtagelsen. 

Goodwill er jf. IFRS 3 et udtryk for de fremtidige økonomiske fordele hidrørende fra aktiver, der ikke kan 
identificeres individuelt og indregnes separat.  



 

 
81

Kildeangivelse

Hjemmesider 
http://fitnessworld.dk 
http://www.crossfitcopenhagen.dk/ 
http://loopfitness.com/da/ 
http://fitnessdk.dk/ 
http://wikipedia.dk 
http://erhverv.nnmarkedsdata.dk/Content/Searc
h/CommonSearch.aspx 
http://abon.greens.dk/Online 

http://www.danmarksstatistik.dk/da/ 
https://data.virk.dk/ 
https://sum.dk/  
https://bisbase.dk/ 
http://www.dvca.dk/ 
http://www.jyskebank.dk/ 
http://www.sydbank.dk/

 

Bøger 
”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 4. udgave” af Ole Sørensen udgivet i 2012 
”Børsnotering i Danmark – på dansk for det danske marked” af Lett Advokatpartnerselskab udgivet i 2014 
”Finansiel rapportering – teori og regulering” af Jens O. Elling udgivet i 2012 
”IFRS – introduktion til de internationale regnskabsstandarder” af Deloitte Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab udgivet i 2013 
”Indsigt i årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af loven 1. udgave 2014/15” af Ernst & 
Young P/S 
”Finansiering – opskrifter, værktøjer og eksempler” kompendium af Aspiri udgivet i 2013 

Artikler 

Indledning 
”Antallet af fitnesscentre er fordoblet på under 10 år” – på  
http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2572970/antallet-af-fitnesscentre-er-fordoblet-paa-under-10-aar/ 
”Optimistisk fitnessgigant: Markedet kan fordobles” – på  
http://www.business.dk/detailhandel/optimistisk-fitnessgigant-markedet-kan-fordobles 

”Fitness World pumper sig op til børsnotering i 2018” – på 
http://www.business.dk/investor/fitness-world-pumper-sig-op-til-boersnotering-i-2018 

Undersøgelsesspørgsmål 1 
”Analyse: Medier har stor indflydelse på danskernes sundhed” – på  
http://www.foodculture.dk/Samfund_og_forbrug/Medier/2013/Medier_har_stor_indflydelse_paa_danske
rnes_sundhed.aspx#.VUXjtLmKCHt  
”Sundere liv for alle – Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år” – på 
http://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Nationale-maal/Nationale-Maal-2.ashx  
”Fortsat økonomisk fremgang” – på  
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18953#  
”Stigende forbrugertillid” – på  
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18770  
 

http://fitnessworld.dk
http://www.crossfitcopenhagen.dk/
http://loopfitness.com/da/
http://fitnessdk.dk/
http://wikipedia.dk
http://erhverv.nnmarkedsdata.dk/Content/Searc
http://abon.greens.dk/Online
http://www.danmarksstatistik.dk/da/
https://data.virk.dk/
https://sum.dk/
https://bisbase.dk/
http://www.dvca.dk/
http://www.jyskebank.dk/
http://www.sydbank.dk/
http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2572970/antallet-af-fitnesscentre-er-fordoblet-paa-under-10-aar/
http://www.business.dk/detailhandel/optimistisk-fitnessgigant-markedet-kan-fordobles
http://www.business.dk/investor/fitness-world-pumper-sig-op-til-boersnotering-i-2018
http://www.foodculture.dk/Samfund_og_forbrug/Medier/2013/Medier_har_stor_indflydelse_paa_danske
http://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Nationale-maal/Nationale-Maal-2.ashx
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18953#
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18770
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”LesMills clubs and facilities” – på  
http://w2.lesmills.com/nordic/da/clubs-and-facilities/clubs-and-
facilities.aspx?_ga=1.237100544.1855086372.1427826003 
“Fitness udstyr mm.” – på  
http://www.tvins.com/dk/fitness  
”Det taber du i gennemsnit på en indlånskonto” – på  
http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2018767/det-taber-du-i-gennemsnit-paa-en-
indlaanskonto/ 

Undersøgelsesspørgsmål 2 
”Fitness World pumper sig op til børsnotering i 2018” – på  
http://www.business.dk/investor/fitness-world-pumper-sig-op-til-boersnotering-i-2018  
”Østergaard om økonomien: Det går fremad – det går bare lidt langsomt” – på  
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/12/11/110454.htm  
”Værdiansættelse af virksomheder – en kort gennemgang af de gængse modeller til værdiansættelse” – på 
http://ledelse.borsen.dk/article/view/522/vaerdiansaettelse_af_virksomheder.html 
”Discounted Cash Flow Analysis” – på 
http://www.investopedia.com/university/dcf/?rp=i 
”Finansielle nøgletal” – på 
https://startvaekst.virk.dk/vaekst/finansiering/finansiel-ordbog/finansielle-noegletal 
”Fitness World sætter sig selv til salg” – på  
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/102302/artikel.html  
”Renter og aktieindeks” – på  
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/rente-og-kursudvikling/renter-og-aktieindeks.aspx 
”Analyse af betaværdier – industrien Recreation” – på  
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
”Country Defult Spreads and Risk Premiums” – på 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

Undersøgelsesspørgsmål 3 
”Anbefalinger for god selskabsledelse” – på  
http://corporategovernance.dk/anbefalinger 
”Fitness World solgt for milliarder” – på  
http://www.business.dk/detailhandel/fitness-world-solgt-for-milliarder  

Undersøgelsesspørgsmål 4 
”SmartGuy A/S børsnotering skaffer kapital til vækst” – på  
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/25823/pressrelease/65232 
”Træd varsomt ind på den store børsscene” – på  
http://www.dirf.dk/nyheder/?newsId=2027# 
”Derfor gik det galt i Pandora” – på 
http://investor.borsen.dk/artikel/1/220041/derfor_gik_det_galt_i_pandora.html  
”Sådan vil Pandora komme oven på igen” - på 

http://w2.lesmills.com/nordic/da/clubs-and-facilities/clubs-and
http://www.tvins.com/dk/fitness
http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2018767/det-taber-du-i-gennemsnit-paa-en
http://www.business.dk/investor/fitness-world-pumper-sig-op-til-boersnotering-i-2018
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/12/11/110454.htm
http://ledelse.borsen.dk/article/view/522/vaerdiansaettelse_af_virksomheder.html
http://www.investopedia.com/university/dcf/?rp=i
https://startvaekst.virk.dk/vaekst/finansiering/finansiel-ordbog/finansielle-noegletal
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/102302/artikel.html
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/rente-og-kursudvikling/renter-og-aktieindeks.aspx
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://corporategovernance.dk/anbefalinger
http://www.business.dk/detailhandel/fitness-world-solgt-for-milliarder
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/25823/pressrelease/65232
http://www.dirf.dk/nyheder/?newsId=2027#
http://investor.borsen.dk/artikel/1/220041/derfor_gik_det_galt_i_pandora.html
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http://investor.borsen.dk/artikel/1/220052/saadan_vil_pandora_komme_oven_paa_igen.html  
”Fra privatejet til børsnoteret på 4 år” - på 
http://www.direction.dk/da/saadan-goer-vi/fra-privatejet-til-boersnoteret.html  
”DSV: Et dansk selskab i verdensklasse” – på 
http://www.shareholders.dk/art/templates/nyhedsbrev.aspx?articleid=273&zoneid=1  
”Facebook som virksomhed” – på 
http://www.faktalink.dk/titelliste/facebook/facebook-som-virksomhed-1 
”Fitness World solgt for milliarder” – på  
http://www.business.dk/detailhandel/fitness-world-solgt-for-milliarder 

Undersøgelsesspørgsmål 5 
”FSN Capital IV acquires Fitness World” – på  
http://www.fsncapital.com/index.php/news/view/fsn_capital_iv_acquires_fitness_world 
”Kapitalfon skærper Lagkagehusets præstation” – på 
http://www.business.dk/detailhandel/kapitalfond-skaerper-lagkagehusets-praestation 
”Mange flere lagkagehuse på trapperne” – på 
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/89169/artikel.html 
”Fitness World” – på  
http://da.wikipedia.org/wiki/Fitness_World 
”Udvikling er lig afnotering” – på  
http://www.business.dk/evb-archive/udvikling-er-lig-afnotering 
”ISS historie” – på  
http://www.dk.issworld.com/da-DK/om-iss-dk/Historie 
”ISS er mest succesfulde børsnotering i mange år” – på  
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2234379/iss-er-mest-succesfulde-boersnotering-i-mange-
aar/ 
”Værdien af årsrapporten” – på  
http://www.pwc.dk/da_DK/dk/publikationer/assets/aarsrapportanalysen.pdf 
”Maersk har tabt 78 mia. kroner i markedsværdi” – på  
http://shippingwatch.dk/Services/article7292067.ece 

Perspektivering 
”Fitness Worlds discountmodel har slået konkurrenterne i gulvet” – på 
http://politiken.dk/oekonomi/ECE2648251/fitness-worlds-discountmodel-har-slaaet-konkurrenterne-i-
gulvet/ 

Andre kilder 
Fitness World A/S årsrapport for 2012 og 2013 – pr. 31.12 
Fitness World A/S årsrapport for 2009-10, 2010-11 og 2011-12 – pr. 30.09 
Fresh Fitness A/S årsrapport for 2013 – pr. 31.12 
Fitness dk A/S årsrapport for 2013 – pr. 31.12 
  

http://investor.borsen.dk/artikel/1/220052/saadan_vil_pandora_komme_oven_paa_igen.html
http://www.direction.dk/da/saadan-goer-vi/fra-privatejet-til-boersnoteret.html
http://www.shareholders.dk/art/templates/nyhedsbrev.aspx?articleid=273&zoneid=1
http://www.faktalink.dk/titelliste/facebook/facebook-som-virksomhed-1
http://www.business.dk/detailhandel/fitness-world-solgt-for-milliarder
http://www.fsncapital.com/index.php/news/view/fsn_capital_iv_acquires_fitness_world
http://www.business.dk/detailhandel/kapitalfond-skaerper-lagkagehusets-praestation
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/89169/artikel.html
http://da.wikipedia.org/wiki/Fitness_World
http://www.business.dk/evb-archive/udvikling-er-lig-afnotering
http://www.dk.issworld.com/da-DK/om-iss-dk/Historie
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2234379/iss-er-mest-succesfulde-boersnotering-i-mange
http://www.pwc.dk/da_DK/dk/publikationer/assets/aarsrapportanalysen.pdf
http://shippingwatch.dk/Services/article7292067.ece
http://politiken.dk/oekonomi/ECE2648251/fitness-worlds-discountmodel-har-slaaet-konkurrenterne-i
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Bilag 1 PESTEL modellen 

 

Bilag 2 Porters Five Forces 
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Bilag 3 Oversigt over fitnesscentre i Danmark og fordeling på indbyggere 
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Bilag 4 Fordeling af markedsandele på det danske marked 

 

Bilag 5 Porters generiske strategier 

 

Bilag 6 Ansoffs vækstmatrice 
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Bilag 7 Sammenligningstal for de 5 største konkurrenter i branchen 

 

  

31-12-2013 31-12-2012 30-09-2012 30-09-2011

     Egenkapitals forrentning               14,68               16,32               24,38               18,21 
     Afkastningsgrad                 5,10                 8,14               10,83                 7,36 
     Overskudsgrad                 4,10                 5,46                 6,85                 4,42 
     Aktivernes omsætningshastighed                 1,25                 1,49                 1,58                 1,66 
     Soliditetsgrad               19,93               33,90               30,05               25,21 

     Egenkapitals forrentning               37,63               40,11               37,30               56,52 
     Afkastningsgrad               31,78               37,88               49,98               52,95 
     Overskudsgrad
     Aktivernes omsætningshastighed
     Soliditetsgrad               63,89               65,79               73,45               66,62 

     Egenkapitals forrentning               37,84               26,13               33,75               14,66 
     Afkastningsgrad                 6,60               30,69               34,41               14,53 
     Overskudsgrad
     Aktivernes omsætningshastighed
     Soliditetsgrad               86,78               72,19               73,87               66,98 

     Egenkapitals forrentning               46,84               70,08            103,98            200,00 
     Afkastningsgrad               31,75               46,34               55,18               73,24 
     Overskudsgrad
     Aktivernes omsætningshastighed
     Soliditetsgrad               50,28               48,99               39,69               24,94 

     Egenkapitals forrentning               48,60             -26,24                 1,40                 2,18 
     Afkastningsgrad               48,29             -24,29                 2,00                 1,72 
     Overskudsgrad
     Aktivernes omsætningshastighed
     Soliditetsgrad               73,68               83,80               85,82               82,69 

     Egenkapitals forrentning 37,12              25,28              40,16              58,31              
     Afkastningsgrad 24,77              19,36              30,36              30,05              
     Overskudsgrad 4,10                5,46                6,85                4,42                
     Aktivernes omsætningshastighed 1,25                1,49                1,58                1,66                
     Soliditetsgrad 58,91              60,93              60,58              53,29              

Gns. For de største 5 konkurrenter

Sammenligningstal for de 5 største konkurrenter i branchen

Fitness DK ApS

Crossfit Denmark ApS

Multi Motion  - Holbæk ApS

Fitness 1 ApS

Frederikssunds Motion Center
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Bilag 8 Reformulering af Fitness Worlds balancer 2010-2013 

 

 

t.kr. 31-12-2013 31-12-2012 30-09-2012 30-09-2011 30-09-2010

Lejerettigheder 62                     78                     81                      97                  113                       
Koncerngoodwill 84.705              7.275            21.296                 
Goodwill 96.097             105.063           23.959              26.414          
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 208.110           196.999           203.679            154.672       127.516              
Indretning af lejede lokaler 215.826           208.444           209.855            165.682       93.334                 
Andre tilgodehavender 33.373             32.503             32.967              30.326          30.858                 
Varebeholdninger 14.123             9.352               6.643                1.704            1.115                   
Varedebitorer 7.218               6.777               3.199                3.854            1.218                   
Andre tilgodehavender 6.747               11.670             2.532                2.912            2.848                   
Periodeafgrænsningsposter 7.964               3.135               557                    2.703            935                       

Driftsaktiver i alt 589.520           574.021           568.177            395.639       279.233              

Hensættelser 12.321             9.381               8.857                5.077            1.766                   
Sambeskatningsbidrag (lang- & kortfristet) 26.341             27.296             49.723              39.634          22.977                 
Modtagne forudbetalinger fra kunder 68.340             59.540             -                     -                 -                        
Varekreditorer 17.448             16.994             16.387              24.347          22.348                 
Gæld til tilknyttede virksomheder 56                     338                   -                     -                 -                        
Anden gæld (lang - & kortfristet) 67.214             85.392             78.240              36.174          25.388                 
Langfristet gæld med forfald indenfor 1 år iht note 10.871             21.610             29.527              6.572            4.490                   

Driftsforpligtelser i alt 202.591           220.551           182.734            111.804       76.969                 

Netto driftsaktiver (NDA) 386.929           353.470           385.443            283.835       202.264              

Kreditinstitutter (kort) -                    118                   35.178              5.438            5.222                   
Kreditinstitutter (lang) 16.914             -                    -                     513                108                       
Leasingforpligtelse (lang) 68.502             74.336             81.827              72.645          72.648                 
Langfristet gæld forfalder indenfor 1 år iht note 45.554             44.150             43.536              36.719          30.033                 

Finansielle forpligtelser i alt 130.970           118.604           160.541            115.315       108.011              

Likvide midler 35.851             22.906             22.292              23.797          10.986                 

Finansielle aktiver i alt 35.851             22.906             22.292              23.797          10.986                 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 95.119             95.698             138.249            91.518          97.025                 

Minoritetsinteresser (MIN) 13.227          9.745                   

Egenkapital 291.810           257.772           247.194            179.090       95.494                 

Check: EK + MIN = NOA - NFF 0 0 0 0 0

Driftsaktiver (OA)

Driftsforpligtelser (OL)

Finansielle Forpligtelser (FO)

Finansielle aktiver (FA)

Reformuleret balance for Fitness World
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Bilag 9 Reformulering af Fitness Worlds resultatopgørelser 2010-2013 

 

  

t.kr. 31-12-2013 31-12-2012 30-09-2012 30-09-2011
Omsætning 860.313           200.756           767.792            597.404       
Vareforbrug -37.293            -9.948              -30.174             -23.541        
Andre eksterne omkostninger -410.350         -94.822            -342.216          -256.576      
Bruttofortjeneste fra salg 412.670           95.986             395.402            317.287       
Personaleomkostninger -205.705         -53.077            -205.933          -151.372      
Afskrivninger -93.987            -24.656            -72.261             -48.621        
Driftsoverskud fra salg før skat 112.978           18.253             117.208            117.294       
Beskatning af drifsaktivitet fra salg jf tabel xx 32.856             5.410               31.179              28.374          
Driftsoverskud fra salg efter skat 80.122             12.843             86.029              88.920          
Andre driftsindtægter 10.451             275                   7.541                19.937          
Særlige poster -                    -                    -                     7.275            
Beskatning af anden driftsaktivitet jf tabel xx 2.613               69                     1.885                4.984            
Driftsoverskud i alt 87.960             13.049             91.685              111.148       
Finansielle indtægter 1.438               228                   506                    1.884            
Finansielle omkostninger -9.381              -3.523              -9.954               -17.920        
 Beskatning af finansieringsaktivitet jf tabel xx -1.986              -824                  -2.362               -4.009           
Årets resultat 82.003             10.578             84.599              99.121          
 Minoritetsinteressers andel af resultat -6.495               -5.525           
Totalindkomst 82.003             10.578             78.104              93.596          

t.kr. 31-12-2013 31-12-2012 30-09-2012 30-09-2011

Netto renteomkostninger -7.943              -3.295              -9.448               -16.036        
x selskabsskatteprocenten (25%) -1.986              -824                 -2.362               -4.009          

Andre drifsindtægter 10.451             275                   7.541                19.937          
x selskabsskatteprocenten (25%) 2.613               69                     1.885                4.984            

Årets skat 33.483             4.655               30.702              29.349          
Skat af anden drifsaktivitet 2.613               69                     1.885                4.984            
Skat af finansieringsaktivtet -1.986              -824                 -2.362               -4.009          
Rest - allokeres til drift fra salg 32.856             5.410               31.179              28.374          

Beskatning af drifsaktivitet fra salg (DS)

Reformuleret Resultatopgørelse for Fitness World

Opdeling af skat til brug for Reformuleret Resultatopgørelse

Beskatning af finansieringsaktivitet (F)

Beskatning af anden drifsaktivitet (AD)
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Bilag 10 Reformulering af Fitness Worlds egenkapitalopgørelser 

 

 

  

t.kr. 31-12-2013 31-12-2012 30-09-2012 30-09-2011
Primo saldo 257.772           247.194           192.317            105.239       
Transaktioner med ejerne
- Kapitalindskud/aktieudstedelse
- Køb af egne aktieandele -30.000           
- Udbetalt udbytte -19.000           -10.000            -10.000        
+ Udbytte egne aktier 1.035               
Nettodividende/Nettoindskud 209.807          247.194          182.317           95.239         
Totalindkomst
Årets resultat 82.002             10.578             84.599              91.846          
+/- Anden totalindkomst + dirty surplus poster:
      Regulering: Opkøb/goodwill 7.275            
      Regulering: Minoritetsinteresser -19.722            -2.043          
Totalindkomst 82.002            10.578            64.877             97.078         
Bogført værdi ultimo 291.809           257.772           247.194            192.317       

Reformuleret Egenkapitalopgørelse for Fitness World

t.kr. 31-12-2013 31-12-2012 30-09-2012 30-09-2011 30-09-2010
Egenkapital ultimo 291.809           257.772           247.194            192.317       105.239              
Minoritetsinteresser 13.227          9.745                   
Egenkapital ultimo - moderselskabets andel 291.809           257.772           247.194            179.090       95.494                 

Korrektioner til Egenkapitalsopgørelsen for Fitness World
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Bilag 11 Rentabilitetsanalyse og dekomponering af den samlede overskudsgrad 

 

 

Bilag 12 Udvikling i BNP (2010-2014) 

 

t.kr. 31-12-2013 31-12-2012 30-09-2012 30-09-2011
Egenkapitalforrentning (ROCE) 29,84% 4,19% 36,64% 68,17%

Afkastningsgrad  (RNOA) 23,76% 3,53% 27,40% 45,73%
Gns lånerente (NBC) 6,24% 2,11% 6,17% 12,76%
Spread 17,52% 1,42% 21,23% 32,97%
Gearing (FLEV) 45,41% 55,28% 64,71% 42,00%

Overskudsgrad (OG) 10,22% 6,50% 11,94% 18,61%
Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 2,32 0,54 2,29 2,46

Dekomprimering af OG
Nettoomsætning 100% 100% 100% 100%
Vareforbrug -4,33% -4,96% -3,93% -3,94%
Andre eksterne omkostninger -47,70% -47,23% -44,57% -42,95%
EBITDA-Margin 47,97% 47,81% 51,50% 53,11%
Personaleomkostninger -23,91% -26,44% -26,82% -25,34%
Afskrivninger -10,92% -12,28% -9,41% -8,14%
EBIT-Margin 13,13% 9,09% 15,27% 19,63%
Skat på EBIT 3,82% 2,69% 4,06% 4,75%
NOBAT-Margin 9,31% 6,40% 11,20% 14,88%
Core andet driftsoverskud efter skat 0,91% 0,10% 0,74% 2,50%
Usædvanlige driftsposter 1,22%
Overskudsgrad (OG) 10,22% 6,50% 11,94% 18,61%

Niveau 3

Niveau 1

Rentabilitetsanalyse for Fitness World

Niveau 2

 430.000

 440.000

 450.000

 460.000

 470.000

 480.000

 490.000

2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4

Bruttonationalprodukt, BNP



 

 
92

Bilag 13 Værdiansættelse af Fitness World 

 

 

 

 

 

  

Terminalår
t.kr. 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 963.551     1.117.719 1.274.199 1.439.845 1.583.830 1.710.536 1.813.168 1.867.563   
Core driftsoverskud fra salg før skat 86.720       111.772     133.791     151.184     174.221     188.159     199.449     177.419       
Core andet driftsoverskud før skat 11.705       13.578       15.479       17.491       19.240       20.779       22.026       22.687         
Core samlet driftsoverskud før skat 98.425       125.350     149.270     168.675     193.461     208.938     221.475     200.105       
Skat heraf 24.114       29.457       29.854       33.735       38.692       41.788       44.295       40.021         
Core samlet driftsoverskud efter skat 74.311       95.893       119.416     134.940     154.769     167.151     177.180     160.084       
Core netto finansielle omkostninger efter skat 5.802          6.965          8.871          10.161       10.960       12.588       15.238       16.457         
Nettooverskud 68.508       88.928       110.545     124.779     143.809     154.563     161.942     143.628       
Balance
Nettodriftsaktiver 458.834     508.054     554.000     626.020     791.915     855.268     906.584     933.782       
Netto finansielle forpligtelser 120.081     152.945     169.351     179.676     203.033     245.767     265.428     281.354       
Egenkapital 338.752     355.109     384.648     446.344     588.881     609.501     641.156     652.428       
Samlet finansiering 458.834     508.054     554.000     626.020     791.915     855.268     906.584     933.782       
Pengestrømsopgørelse
Samlet driftsoverskud efter skat 74.311       95.893       119.416     134.940     154.769     167.151     177.180     160.084       
- ΔNetto driftsaktiver 71.905       49.220       45.946       72.020       165.895     63.353       51.316       27.198         
Frie Cash Flow 2.406          46.672       73.470       62.920       -11.126      103.798     125.864     132.887       
Nettodividende 21.566       72.571       81.006       63.083       1.272          133.943     130.287     132.356       
Gældsfinansiering -19.160      -25.898      -7.536        -163            -12.398      -30.145      -4.424        531               
Samlet finansiering 2.406          46.672       73.470       62.920       -11.126      103.798     125.864     132.887       

Budgetperiode
Budgettering
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Bilag 14 Due diligence request list, overordnet indhold 
Fra bogen ”Børsnotering i Danmark. På dansk for det danske marked”, der er udgivet af Lett. 
 
Indholdsfortegnelse: 

1. Strategi, politikker og handlingsplaner 
2. Generel dokumentation om selskabet 
3. Selskabsforhold 
4. Aktiekapital og aktionærforhold 
5. Regnskabs- og finansforhold, investeringer 
6. Ledelsens forhold 
7. Nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere 
8. Medarbejdere og personalegoder 
9. Koncerninterne aftaler 
10. Konkurrenceret (compliance) 
11. Aftaler generelt 
12. Kundeforhold 
13. Leverandører 
14. Kontrakter og forpligtelser 
15. Låneaftaler, pantsætning, garantier m.v. 
16. Øvrige aftaler 
17. Forsikringsforhold 
18. Driftsinventar, driftsmidler og varelager 
19. Licenser, patenter mv. og overholdelse af myndighedskrav 
20. Immaterielle aktiver 
21. IT 
22. Tvister 
23. Miljø 
24. Fast ejendom 
25. Skatter og afgifter 
26. Øvrige forhold 
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Bilag 15 Aktiekursudvikling OMXC Large Cap 
 

 
Kilde: http://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/europa/danmark/omxc-large-cap/graf 

http://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/europa/danmark/omxc-large-cap/graf
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