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1.0 Indledning 

Denne opgave handler om værdiansættelse af den børsnoterede danske virksom-

hed, FLSmidth, herefter kaldet FLS.  

Værdiansættelse som begreb er en flydende størrelse. Et aktiv, eksempelvis biler og 

fast ejendom, repræsenterer sjældent en nøjagtig enslydende værdi for to uafhængi-

ge parter. Det findes der flere gode forklaringer på herunder forskel i rådighedsbeløb, 

brugsværdi for den enkelte osv.  

Fælles for værdiansættelsen af sådanne aktiver er det imidlertid, at det generelt er 

nemmere for den menige borger at forholde sig til værdien heraf, fordi vi umiddelbart 

kan forholde os til brugsværdien, fremtidig værdi, eksisterende og latente ska-

der/risici samt faktorer, som har indflydelse på værdien af aktivet. Hvis man skal kø-

be en bil undersøges andres tilfredshed med fabrikatet. Man sammenligner ydeevne 

med andre fabrikater, hvis den er brugt tjekkes bilens tidligere skader. Stiger benzin-

priserne, omlægges afgiftssystemet eller forbedres de offentlige transport muligheder 

vælger nogle måske biler fra. Ligeledes overvejes beliggenhed, renteniveau, lånety-

per, flexlån, afdragsfrihed, ejendomsskatter, evt. fremtidig beskatning af friværdi på 

ejendomme, ejendommens vedligeholdelsesniveau osv. 

I de to nævnte eksempler er det relativt alment kendte faktorer, som har indflydelse 

på værdien af aktivet, og det er en helt naturlig værdiansættelse, vi foretager. Under 

ét kan faktorerne kaldes ikke-finansielle værdidrivere.  Overordnet kan værdriverne, 

inddeles i to niveauer – Eksternt, vedrører påvirkninger fra omverdenen – Internt, 

vedrører alene det pågældende aktiv.  

I erhvervslivet er værdiansættelse også et velkendt begreb, som bl.a. anvendes, når 

virksomheder sælges, købes eller fusionerer. Således også ved prisfastsættelsen af 

aktier i respektive virksomheder. Som i ovenstående eksempler er værdiansættelse i 

den forbindelse heller ikke eksakt videnskab med én universal værdi. FLS-aktien er 

ingen undtagelse. Jyske bank anbefaler køb af FLS-aktien og værdiansætter kursmål 

430, Goldman Sachs 453 og Danske Bank 385, mens den aktuelle kurs er 380. På 

samme måde som i ovenstående eksempler værdiansættes en aktie i forhold til fak-

torer, som har indflydelse på udviklingen i FLS.  Danske Bank forventer en større 

konkurrence fra kinesiske virksomheder - med pres på indtjeningen som følge - og 

dermed lavere værdi af FLS. 
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I denne opgave vil vi foretage en fundamentalanalyse af FLS og efterfølgende vær-

diansættelse. Vi vil udarbejde en strategisk og regnskabsmæssig analyse samt bud-

gettering. Disse step udgør tilsammen grundlaget for en endelig værdiansættelse af 

FLS-aktien. Ligesom i førnævnte eksempler vil vi i vores værdiansættelse undersøge 

de eksterne og interne forhold, som har indflydelse på de driftmæssige betingelser 

for FLS (strategisk analyse). Vi vil udarbejde en historisk regnskabsanalyse og identi-

ficere de finansielle værdidrivere, salgets vækstrate, overskudsgrader mv., som lig-

ger til grund for værdiskabelsen i virksomheden (regnskabsmæssig analyse). Heref-

ter vil vi budgettere en forventet udvikling i de regnskabsmæssige resultater for FLS. 

Budgetteringen sker på baggrund af historisk opnåede regnskabsresultater samt er-

faringerne fra den strategiske analyse, som tjener det formål at vurdere, hvorledes 

udviklingen i de - for FLS relevante, ikke-finansielle værdidrivere - vil påvirke de fi-

nansielle værdidrivere. 

Således vurderes FLS fremtidige indtjenings- og vækstpotentiale ud fra et bredere og 

mere nuanceret grundlag end blot historiske regnskabsdata og håbefulde flyvske 

gisninger. Vi vil ikke påstå, at den vores værdiansættelse er mere retvisende end an-

dre værdiansættelser. Vi vil imidlertid afklare hvilke subjektive forventninger, der lig-

ger til grund for prisen på aktien. Sagt med andre ord, fundamentale værdier kan al-

drig være objektive, men afhænger af subjektive forventninger til en usikker fremtid1. 

For at kunne forholde sig til disse fundamentale værdansættelser og ikke mindst sige 

noget om niveauet heraf i forhold til aktuelle markedspris, er det nødvendigt, at kun-

ne forholde sig til hvilke subjektive forventninger, der er til eksempelvis, omsætning, 

nettodriftsaktiver osv., som igen ligger til grund for værdiansættelserne. 

  

Vi har valgt FLS fordi, det er en Danmarks gamle virksomheder, som har formået, at 

udvikle sig til en verdensomspænde koncern med dominans på verdensmarkedet in-

denfor sine forretningsområder. Endvidere har det, via vel tilrettelagt strategisk ledel-

se og tilfredsstillende økonomiske resultater, lykkedes FLS at genopfinde sig selv, 

holde sig konkurrencedygtig, fokusere på få og velvalgte forretningsområder og gøre 

sig mindre sårbar overfor for konjunkturmæssige påvirkninger samt fastholde væk-

sten og udviklingen. 

                                                 
1 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang af Ole Sørensen 
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1.1 Problemformulering 

Formålet med opgaven er, at foretage en fundamentalanalyse og værdiansættelse af 

FLS på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale (ekstern analyse) og herefter 

sammenligne den estimerede fundamentalværdi med den aktuelle markedspris på 

OMX – Københavns Fondsbørs, med henblik på en vurdering af køb eller salgs-

anbefaling af FLS-aktien. Opgavens undersøgelsesspørgsmål er således: 

 

”Hvad er værdien af FLS jf. fundamentalanalyse versus den aktuelle kursværdi?” 

 

1.2 Disponering 

Nedenfor følger et overblik over opgavens struktur. Under det grafiske overblik af op-

gavens opbygning, findes en kort beskrivelse af kapitlernes indhold. 

 

2  
 

 Kapitel 1 

                                                 
2 Grafisk overblik over opgavens opbygning: egen tilvirkning.  
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- Indledning 

- Problemformulering 

- Disponering 

- Metodevalg 

- Afgrænsning 

- Kildekritik 

 

  Kapitel 2 

- Præsentation af FLS, historie, produkter, organisation, beskrivelse af FLS 

tilstedeværelse på forskellige markeder (Strategic Business Units). 

 

  Kapitel 3 

Strategisk analyse 

Eksternt niveau: 

- Pestel-analyse (samfundsniveau) 

- Porters five-forces (brancheniveau) 

- Konkurrentanalyse 

Internt niveau: 

- Porters værdikæde betragtning (Beskrivelse af ressourcer 

og kompetencer) 

- Generisk konkurrencestrategi 

- Vækststrategi 

SWOT-analyse: 
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- Opsamling på kapitlet og konklusion på hele den strategiske 

analyse. 

 

  Kapitel 4 

Regnskabsanalyse: 

Regnskabsanalyse af seneste 5 årsrapporter for FLS: 

- Gennemgang af regnskabsformalia 

- Reformulering af regnskaber 

- Nøgletalsanalyse niveau 1 – 3 

- Risikoanalyse 

 

  Kapitel 5 

Budgettering 

- Vækst 

- Budget 

 

  Kapitel 6 

Værdiansættelsen: 

- Fastlæggelse af kapitalomkostning 

- Værdiansættelse jf. ReOI-modellen 

- Følsomhedsanalyse  

- Sammenligning af resultat ved værdiansættelse jf. relative værdi-

ansættelsesmodeller. 
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  Kapitel 7 

- Konklusion på opgaven 

- Perspektivering 

1.3 Metodevalg 

FLS er valgt fordi, virksomheden er attraktiv som analysevirksomhed, idet der findes 

offentligt tilgængeligt materiale, som anses som værende troværdigt og fyldestgø-

rende som grundlag for udarbejdelsen af en eksternanalyse med værdiansættelse for 

øje. Samtidig er FLS børsnoteret og har en størrelse, som medvirker til, at regnska-

ber og andet offentligt tilgængeligt materiale anses for pålideligt. Endelig er FLS en 

relativ åben virksomhed med fyldige rapporter om markeder, konkurrenter samt øvri-

ge strategiske forhold. 

 

Vi har ikke anvendt en specifik analyse- eller dataindsamlingsmetode. Vi har anvendt 

empirisk materiale i kraft af faglitteratur, om regnskabsanalyse, værdiansættelse og 

strategisk ledelse, som fremgår af litteraturlisten, samt artikler fra tidsskrifter og øko-

nomiske fagblade og offentligt tilgængelige informationer fra FLS. Dette materiale 

danner grundlaget for vores produktion af viden. Vi anser det valgte empiriske mate-

riale som tilfredsstillende i forhold til at leve op til at være grundlaget for en systema-

tisk, præcis, gyldig og pålidelig besvarelse af problemformuleringen.  

Vi har valgt at anvende delkonklusioner ved afsnit, hvor vi har fundet det nødvendigt 

med en opsummering af afsnittets indhold. 

 

Vi har valgt en både forståelsesorienteret og forklaringsorienteret undersøgelsestype 

til besvarelsen af vores problemformulering. Der anvendes en kvalitativ- samt kvanti-

tativ metode til den henholdsvis strategiske- og regnskabsmæssige analyse.     

Informationer til brug for præsentationen af FLS er indhentet fra materiale udarbejdet 

af virksomheden selv og offentliggjort FLS officielle hjemmeside samt diverse præ-

sentationer overfor bl.a. investorer. Derudover er der hentet viden fra biografien: 

”FLSmidth – et eventyr i cement” af Søren Ellemose. 

 

Den strategiske analyse er opbygget i to dele en ekstern og intern analyse og sam-

menfattet i en konklusion. Den strategiske analyse er udarbejdet jævnfør til formålet 
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anerkendte modeller. Viden anvendt i modellerne er indhentet via artikler fra medier 

som Børsen, Berlingske Tidende og Jylland Posten, som har interviewet ledende 

medarbejdere i FLS om deres strategiske overvejelser for virksomheden. Herudover 

information fra virksomheden selv. Desuden er der foretaget egne konklusioner om 

forventninger til påvirkninger på FLS, fra samfundsmæssige forhold (eks. i Pestel-

analysen).  Konklusionen på den strategiske analyse er sammenfattet i en swot-

analyse som beskriver styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen tilrette-

lægges således at forhold både i ekstern omverden og internt i virksomheden ind-

drages heri. Grafisk oversigt over denne model er vist i indledningen til strategiske 

analyse. Denne systematiske fremgangsmåde er der undervist i på CBS, og der er 

endvidere søgt vejledning til opbygning i faglitteratur, herunder ”Regnskab og værdi-

ansættelse – En praktisk tilgang” af Ole Sørensen, Associate professor, M.Sc. & 

Ph.d. ved CBS.  

 

Regnskabsanalysen og budgetteringen er udarbejdet jævnfør viden tilegnet i igen-

nem flere års undervisning om emnet på forskellige niveauer og læreranstalter. De i 

analysen anvendte benævnelser for nøgletal osv. er imidlertid fra seneste undervis-

ningsforløb på CBS med undervisning forestået af tidligere nævnte Ole Sørensen. 

Strukturen af den regnskabsmæssige analyse er ligeledes opbygget efter faglitteratur 

som nævnt ovenfor. 

 

Værdiansættelsen af foretages på baggrund af udarbejdet budget og udføres jævnfør 

Residualindkomst-modellen (ReOI). Det er en såkaldt absolut værdiansættelsesmo-

del, fordi den specificerer den fundamentale værdi af virksomheden. Denne værdi 

vurderes i forhold til markedsværdien (aktuelle kursværdi på OMXC20 i København). 

Modellen kaldes også nutidsværdimodel, idet den værdiansætter nutidsværdien af 

den budgetterede værdiskabelse. Endelig klassificeres modellen som indirekte, idet 

værdien af virksomheden beregnes, herfra fratrækkes værdien af netto finansielle 

forpligtigelser3. For at anvende ReOI-modellen kræves der et skøn over egenkapital-

forrentning, estimat for vækst (i residualindkomst), ejer afkastkrav, indsigt i kapital-

                                                 
3 Frit formuleret efter ”regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen  
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strukturen, driftsoverskud og netto driftsaktiver for at kunne estimere værdien af virk-

somheden. Fordelene ved at anvende denne model er netop at4: 

 

 ”Ingredienserne” hentes fra regnskabet og data herfra er forankret i re-

viderede regnskaber 

 vurderinger af aktiver, som regnskabsbrugeren kan forholde sig til. 

 Ikke afhængig af positivt cash-flow og udbetaling af dividende. 

 Element med størst usikkerhed, terminalværdien, udgør mindre beløb 

af samlede værdiansættelse.  

Ulempen er imidlertid, at regnskabet i sidste ende udarbejdes af ledelsen i virksom-

heden, som kan have incitamenter for at manipulere eller direkte omgås uærligt med 

tallene i regnskabet. Også dette uden at revisor kan gennemskue svindlen5.   

Som supplement til værdiansættelsen jævnfør ReOI-modellen foretages afslutnings-

vist i kapitlet en sammenligning med estimerede værdi jævnfør relative værdiansæt-

telsesmodeller. 

Den, via fundamentalanalysen, estimerede værdi vil vi sammenligne med kursværdi-

en af FLSmidth noteret på OMX – Københavns Fondsbørs pr. 23. april 2012 med 

henblik på en vurdering af køb eller salgs-anbefaling af FLS-aktien.  

 

Efter konklusionen perspektiverer vi kort om emnet værdiansættelse, som afrunding 

på opgaven.  

 

Kildehenvisninger foretages løbende gennem opgaven ved hjælp af fodnoter. Endvi-

dere fremgår den, til opgavens udarbejdelse, anvendte litteratur af litteraturlisten ba-

gerst i opgaven. 

 

                                                 
4 Frit formuleret efter ”regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen s. 

48 

5 Eks. grelt eksempel med IT-Factory sagen, hvor KPMG satte blank påtegning på deres regnskaber 

uden at have undersøgt reelle aktiver i virksomheden. 
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Kildehenvisninger foretages løbende gennem opgaven ved hjælp af fodnoter. Endvi-

dere fremgår den, til opgavens udarbejdelse, anvendte litteratur af litteraturlisten ba-

gerst i opgaven. 

 

1.4 Afgrænsning 

Af hensyn til opgavens tilladte omfang har vi foretaget nogle afgrænsninger. Indsam-

ling og søgning efter data og empirisk materiale er stoppet pr. 26. april 2012. 

Således vil informationer om FLS, væsentlige som mindre væsentlige, ikke være 

inddraget i fundamentalanalysen. 

 

FLS aktivitet består af aktiviteter indenfor Mine- og cement industrien samt Cembrit 

området. Igennem opgaven vil vi veksle imellem at sondre mellem FLS aktiviteter 

som helhed og foretage underopdeling i de respektive SBU6. Eksempelvis vurderes 

begge aktiviteter under ét i PESTEL-analysen, mens der foretaget respektive mar-

kedsanalyser af henholdsvis cement- og mineindustrien jf. Porters-five-forces. Vi af-

grænser os imidlertid generelt fra at analysere Cembrit-divisionen. Henset til at aktivi-

teten herfra udgør en beskeden del af det samlede billede, og der ikke er udsigt til, at 

det vil ændre sig markant de kommende år. De økonomiske konsekvenser fra dette 

område vil imidlertid ikke blive udskilt fra de finansielle opgørelser, da vi ikke har 

regnskabsmæssig indsigt til at foretage denne opdeling. 

 

Vi har valgt at afgrænse os fra at inddrage FLS opkøbsplaner af det australske sel-

skab Ludowici Limited, til trods for at det vil have har stor indflydelse på FLS, og det 

sandsynligvis allerede på nuværende tidspunkt afspejler sig markedskursen på FLS-

aktien. Som verdens førende leverandør af kulcentrifuger, vibrationssigter samt slid-

dele til mineindustrien vil opkøbet Ludowici have betydning for de strategiske overve-

jelser og influere de ikke-finansielle værdidrivere, og herigennem finansielle værdidri-

vere som omsætning, overskudsgrad mv. Endvidere vil det også påvirke kapitalstruk-

turen og dermed tilbagediskonteringsfaktoren (wacc). 

 

På den baggrund har vi overvejet at tilføje et yderligere formål; Foretage en værdian-

sættelse af Ludowici og sammenholde denne pris med FLS’ udbudspris, samt under-
                                                 
6 Strategic business units 
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søge hvorledes, det er hensigten, at Ludowici skal bidrage i nuværende og fremtidige 

strategi for FLS. Afslutningsvis, foretage en værdiansættelse af FLS efter opkøbet. 

Henset til opgavens omfang er dette imidlertid ikke implementeret i opgaven. 

1.5 Kildekritik 

Vi har benyttet os af data og informationer indhentet fra anerkendte tidsskrifter som 

vurderes at have tilfredsstillende validitet og pålidelighed. Vi har alligevel forholdt os 

kritisk til indhold, afsender og budskab. Faglitteraturen er primært formidlet via CBS 

og anvendes til undervisning indenfor området over hele verden. Fundamentet for 

analysen er baseret på redskaber og teorier, udarbejdet, anvendt og praktiseret af 

anerkendte professorer indenfor emnet og indgår i videnskabeligt udgivet materialet 

og anses således som validt. 

 

Til trods for at vi anvender modeller og teorier skabt af de førende indenfor området, 

skal det bemærkes, at resultatet af fundamentalanalysen aldrig bliver bedre, mere 

præcist eller dybdegående end dem, som foretager analysen. Jf. logikken, at nok kan 

bilen være en Ferrari, men kørslen afhænger af chaufføren. Vi har således respekt 

for, - at personer som til daglig beskæftiger sig med emnet og har indgående kend-

skab til FLS forretningsområder og kan gennemskue de strategiske udfordringer og 

muligheder - kan give et endnu mere præcist estimat for fremtiden, og dermed skabe 

endnu bedre budgettering og endelig give mere retvisende billede af værdien. Men 

eksperter kan tage fejl. Det afgørende er hvilke forudsætninger og forventninger, som 

ligger til grund for værdiansættelsen. 

2.0 Præsentation af FLSmidth 

Historien om FLS er et fantastisk stykke af Danmarks erhvervshistorie, som i sig selv, 

kunne være omdrejningspunktet for en spændende opgave. Vi vil imidlertid nøjes 

med kort historisk introduktion af virksomheden og fokusere på udviklingen indenfor 

de seneste år. Afsnittet tjener det overordnede formål at skabe en grundlæggende 

forståelse for virksomhedens fortid, idet vi mener, det er grundlaget for at kunne for-

holde sig til fremtiden.   
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2.1 Historie 

Frederik Læssøe Smidth stifter i 1882 virksomheden ”Teknisk Bureau”. Frederik ar-

bejder som maskinkonstruktør, men har et spirende ønske om selvstændig virke som 

rådgivende ingeniørvirksomhed ved opførelser af mølleri- og teglværksanlæg samt 

bygning af kornpakhuse. Det er imidlertid ikke nemt for Frederik at finde maskinfa-

brikker, som han repræsenterer eller kunder som ønsker hans rådgivning. Lykken vil 

imidlertid, at han vinder kr. 2.000 i Klasselotteriet og med opsparing på samme beløb 

kan han drage på forretningsrejse i Europa, hvorfra han returnerer med en ordre på 

rådgivning ved købet af en papirmaskine og som repræsentant for en række tyske 

maskinfabrikker7.  Grundstenen for rådgivningsvirksomheden er lagt. I løbet af få år 

optages to partnere i virksomheden og virksomheden omdøbes til FLSmidth & Co.. 

I 1887 opføres en cementfabrik nær Limhamn produceret af FLS. Fabrikken opføres 

af en gruppe svenske fabrikanter, som allerede har tillid til FLS fra opførelser af tegl-

værksanlæg. Forud for arbejdet på cementfabrikken har Frederik testet en ”kugle-

mølle” til knusning af cementklinkerne. Teknikken bag kuglemøllen er banebrydende, 

og fabrikken høster stor anerkendelse, og FLS får en ny ordre om opførelse af en 

cementfabrik i Norge. 

Godt omdømme, teknologisk udvikling og service er faktorer, som skabte grundlaget 

for FLS, og det er de samme essentielle faktorer for FLS nuværende strategi. 

 

 1889 

Aalborg Portland opføres og bliver samtidig stedet, hvor FLS ingeniører kan nærstu-

dere faserne i cementproduktion og forbedre produktionsapparatet8. 

 1890-1895 

Internationale kontorer åbnes i London, Paris og New York. 

 1898 

FLS introducerer roterovnen. 

 1947 

                                                 
7 ”FLSmidth” af Søren Ellemose s.15 

8 ”FLSmidth” af Søren Ellemose s. 25 
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FLS fylder 75 år og kan samtidig fejre at produktionsudstyr fra FLS står for 40 % af 

verdens samlede cementproduktion. 

 1980 – 2001 

Op gennem perioden spreder FLS sine aktiviteter over flere forskellige forretnings-

områder og datterselskaber, som ligeledes spreder sig om en bred vifte af forret-

ningsområder. Ved tærsklen til det nye årtusinde betegnes FLS imidlertid som et kri-

seramt industrikonglomerat. Forskning og udviklingen i cementindustrien er gennem 

årerne blevet forsømt, og konkurrenterne er ved at indhente forspringet. Endvidere 

bidrager stridigheder i ejerskabskredsen heller ikke til at fokusere på driften og få 

vendt udviklingen.  

 2001 – 2007 

Det bliver en skelsættende periode. I 2002 tiltræder Jørgen Worning som bestyrel-

sesformand for FLS. Citat: ”Han blev hentet ind for at rydde op i den problemramte 

betonkoncern”9.  Gælden udgør i 2001 kr. 5,5 mia. Indtjeningen forplumres af util-

fredsstillende resultater i ikke-kerne forretningsområder. Konkurrencen fra kineserne 

rammer hele cementindustrien. Dog er den uenige ejerskabskreds trods alt blevet 

enig om, at de på sigt ikke er de optimale ejere af koncernen.  

 

En større turn-around iværksættes og to underskudsgivende områder FLS Aerospa-

ce og FLS Miljø frasælges, for at nedbringe gælden. Der tegner sig et billede af, at 

der alene fokuseres på kerneforretningsområderne cement- og mineralindustrien. At 

turn-arounden er en succes, understøttes af grafen nedenfor som viser, at det blø-

dende underskud stoppes. Endvidere modtages der i 2003 et købstilbud på FLS til 

kurs 71 – en meget beskeden pris set i forhold til nuværende kurs på ca. 385. Og det 

blev også afslået. Jørgen Huno Rasmussen tiltræder i 2004 som adm. direktør for 

FLS og fuldender sammen med Worning det relativt exceptionelle comeback for FLS.  

2007 er året hvor mineralaktiviteterne fra GL & V opkøbes. Hermed opnår FLS at bli-

ve førende på markedet for levering af udstyr til mineralindustrien. Samtidig opfyldes 

et længe ventet ønske om, at mineralområdet kommer op på størrelse med cement-

divisionen, hvilket skal bidrage til at gøre virksomheden mindre følsom overfor cykli-

ske udsving i efterspørgslen for cement. Årsrapporten for 2007 viser en flot omsæt-

                                                 
9 Citat fra Berlingske Tidende 23.05.2010 ”Farvel uden fortrydelser” interview med Jørgen Worning  
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ning og solidt resultat. Samtidig slipper storaktionærselskabet Potagua A/S ejerska-

bet, ved afskaffelse af A-aktierne og sammenlægning af selskabet med FLS10.   

 

 
11 

 

 

 2007 – 2012 

FLS intensiverer fokuseringen på kerneforretningsområderne og leverer gennem 

årerne tilfredsstillende resultater og gør sig uafhængig af gældsbyrder. Virksomhe-

den har formået at holde sig konkurrencedygtig ved at benytte en overordnet globali-

seringsstrategi12: 

1. Hele tiden at blive billigere ved at øge ingeniørarbejdet i Indien. 

2.  Flytte produktionen til Kina. 

3. Styrke forskning og produktudviklingen, så virksomheden er foran konkurren-

terne 

                                                 
10 Avisartikel fra Berlingske Tidende 04.03.2007 ”FLSmidth: Mission completed” portræt af Jørgen 

Worning 

11 Opstilling af omsætning og resultat for FLSmidth i turnaround-årerne, egen tilvirkning, anerkender at 

det ikke er eneste forklaringsvariable for fremgangen. 

12 FLSmidth ved adm. dir. Jørgen Huno Rasmussen fra artikel i Jyllands Posten 01.02.2012. 
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I 2012 beskæftiger FLS ca. 13.000 medarbejdere - heraf 1.600 i Danmark. Meget ty-

der på, at FLS er tilbage ved sine historiske rødder. Fin økonomisk sundhedstilstand. 

Virksomheden lider ikke længere af ”volumen-syge” og har opgivet en forældet kon-

glomerat tankegang og fokuserer alene på kerneforretningsområderne cementfabrik-

ker og mineralindustrien13. Det tyder på, at FLS er godt rustet til fremtiden med stra-

tegi for håndtering af konkurrencen, stålsat strategi for aktiviteterne og økonomien in-

takt. Derudover vil FLS ikke længere kun levere de rå maskiner, men nu også klargø-

re og servicere anlæggene, når de er i drift. Denne ide understøttes ved lanceringen 

af den nye struktur for virksomheden, hvor service er blevet en selvstændig division 

på linje med cement og mineraldivision14. FLS vil oprette otte såkaldte supercentre, 

således at kunderne hurtigere kan tilbydes reservedele til anlæggene, træningsfacili-

teter for medarbejdere og generelt være tættere på de kunder, som skal have udført 

service på drift og vedligeholdelse.  FLS er ved at have sluttet cirklen og være tilbage 

ved sit udgangspunkt og ur-drivkræfter; Som for over 125 år siden, da Limhamn fa-

brikken blev opført på baggrund af: Godt omdømme, teknologisk forspring og ser-

vice. 

2.2 Produkter og Markeder 

FLS leverer maskiner, udstyr og service til cement- og mineralindustrien over hele 

verden15. Virksomheden leverer både enkelt maskiner og komplette nøglefærdige an-

læg til produktion af cement og udvinding af mineraler samt tilhørende serviceaktivi-

teter, herunder efterfølgende service, forbedringer og oplæring af kundernes medar-

bejdere i optimal drift af anlægget16. I nedenstående graf, til venstre vises % -andel af 

omsætningen for 2011 - inddelt efter de tre kerneaktiviteter (vi har afgrænset os fra at 

inddrage Cembrit i opgaven). I grafen til højre vises % -andel af EBITA (resultat før, 

renter, skat og afskrivninger). 

                                                 
13 ”FLSmidth” af Søren Ellemose s. 306 

14 ”New structure for FLSmidth” præsenteret på FLSmidth Capital Market Day 2012 17.04.2012 

15 Se evt. bilag for oversigt over strukturen jf. note 12. 

16 FLSmidth ”Business concept: One Source one company” 
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       17 

Omsætningen er i årsrapporten fordelt på de tre ovenstående områder. Jf. ny strategi 

i FLS bliver aktiviteterne inddelt i fire selvstændige strategic business units (ikke 

regnskabsmæssigt). De fire SBU´er udgøres af, kundeservice,  Bulk-materialer (kul, 

jernmalm, gødnings mineraler mv.), kke-jernholdige mineraler (kobber, guld og andre 

mineraler) og cement. 

 

Der følger naturligvis en dybdegående beskrivelse af det komplette program under 

hver SBU, herunder beskrivelser af de respektive produkter eks. cementovne, knuse-

re, møller, centrifuger osv.18. Af hensyn til omfanget i opgaven vil vi ikke foretage 

yderligere uddybelse af disse.Modellen ovenfor19 viser omsætningen, resultat før ren-

ter, skat og afskrivninger for 2011, fordelt på de forskellige SBU´ere. Endvidere har 

FLS vurderet markedets samlede størrelse -  dvs. umiddelbare vækstpotentiale i de 

respektive SBU´ere. Det skal dog bemærkes, at oplysningerne stammer fra FLS, og 

vi har ikke indblik i, hvordan vurderingen af potentialet er beregnet. Vi betragter imid-

lertid, opgørelsen som valid. 

FLS henter en stor del af sin omsætning i USA og i andre vestlige lande med velud-

viklede markeder. Virksomheden har samtidig også en betydelig aktivitet hos emer-

                                                 
17 Kopieret fra FLS “Group Strategy and Structure“ 17.04.2012 

18 Fra præsentationen ”Capability delivered” af FLSmidth 

19 Egen tilvirkning, data fra FLS “Group Strategy and Structure“ 17.04.2012 

I mio. kr. Kundeservice Bulk-materialer  
Ikke-jernholdige 
mineraler  

Cement 

Omsætning 2011 5.300 5.000 68.000 4.400 
EBITA- % 2011 16 % 5 % 12 % 11 % 
Markedspotentiale 70.000 90.000 50.000 60.000 
Primære konkur-
renter 

Alle leverandø-
rer i branchen 

ThyssenKrupp Po-
lysius, Metso 
Sandvik, FAM,  

Metso, Outotec, 
ThyssenKrupp, 
Sandvik, Weir 

Sinoma, Thys-
senKrupp Polysi-
us, KHD 
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ging-markets lande, Asien, Mellemøsten og Sydamerika, hvor industrialisering og 

nybyggerier giver stor efterspørgsel på cementfabrikker20.  

21  

2.3 Ejerforhold 

FLS har været noteret på OMX – Københavns Fondsbørs siden 1968. Virksomheden 

har udstedt 53.200.000 aktier á kr. 20,00. Der er noteret omkring 60.000 aktionærer, 

og ingen ejer mere end 5 % af den samlede aktiekapital. 98 % af kapitalen er ”frit fly-

dende” efter Potagua A/S blev lagt sammen med FLS. 

22 

3.0 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse er opbygget efter nedenstående model. 

                                                 
20 http://www.stockpicker.dk/index.php/analyser/aktieanalyser/flsmidth 

21 Egen tilvirkning på baggrund af informationer fra årsrapporten for FLSmidth & Co. A/S for 2011 

22 Egen tilvirkning efter oplysninger jf. http://www.flsmidth.com 
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23  
 

Analysen er opbygget i en ekstern og intern analyse og sammenfattet i en swot-

analyse. Den eksterne analyse har til hensigt at foretage en vurdering af hvilke fakto-

rer i virksomhedens omverden, der kan påvirke de driftsmæssige betingelser, positivt 

såvel som negativt. Som navnet indikerer, har den interne analyse til hensigt, at af-

dække de ressourcer og kompetencer, virksomheden besidder. 

 

Det overordnede formål med den strategiske analyse er, at skabe et grundlag for at 

kunne vurdere udviklingen i de ikke-finansielle værdidrivere, som er afgørende for 

vurderingen af forventningerne til udviklingen i de finansielle værdidrivere og dermed 

budgetteringen (indtjeningsevne og vækstpotentiale) således den endelige værdian-

sættelse.  

3.1 Eksterne Analyse 

For at vurdere virksomhedens eksterne miljø og faktorer, som kan have effekt og be-

tydning for forudsætningerne for FLS, anvendes en Pestel-model til vurdere omver-

denen på samfundsniveau, Porters-five-forces modellen til analyse på brancheniveau 

                                                 
23 Modellen kopieret efter “SWOT-analysens elementer” fra ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” 

af Ole Sørensen s. 117 – egen grafisk tilvirkning. 
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og endelig konkurrentanalyse24 for at skabe et overblik over hvilke kræfter FLS kon-

kurrere mod. 

3.1.1 PESTEL-analyse 

Analysen er udarbejdet som samlet analyse for FLS både cement- og mineralindu-

strien. 

 

  Politiske faktorer 

Politisk ustabilitet påvirker cement- og mineralindustrien. Eks. medførte det arabiske 

forår et fald i efterspørgslen på cement som følge uroen i de aktuelle lande. I 2011 

har FLS 48 % af sin omsætning i udviklingslande og 21 % i BRIC-lande. På bag-

grund heraf er FLS eksponeret mod regeringsskift og anden politisk usikkerhed i 

emerging-markets/udviklings lande, som hæmmer investeringslysten i de lande, hvor 

ustabilitet indtræffer. Endvidere antages det, at det samtidig kan være ressourcekræ-

vende at opbygge relationer til nye beslutningstagere i udviklingslandene efter evt. 

regeringsskifte. 

 

Skibsværftsindustrien blev i sin tid hårdt ramt af konkurrencen fra statsejede selska-

ber fra primært Kina. FLS møder i dag samme konkurrence. Kinesiske selskaber har 

været i stand til at dumpe priserne på maskiner til cementindustrien med helt op til 40 

% som følge af deres adgang til billigere ressourcer. Det er således svært for FLS at 

konkurrere mod statsstøttede virksomhed fra Kina. Når det kinesiske marked samti-

dig er lukket land for udenlandske virksomheder, kan de kinesiske konkurrenter have 

overnormal indtjening på deres hjemlige marked.  Værdien herfra kan de anvende 

som ”rygstød” i erobringen af markedsandele på verdensplan.  

 

Mineralindustrien er mindre eksponeret overfor politiske faktorer. Henset til at de pro-

cesser og endelige produkter hvori mineralerne indgår, er mindre følsomme overfor 

ustabilitet. Der er tale om en industri med generelt stigende global efterspørgsel efter 

især kul, jernmalm, gødning og kobber (industrialisering og urbanisering i emerging-

markets lande).  

 

                                                 
24 ”Exploring corporate strategy” af Johnson, Scholes og Whittington s.54. 
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  Økonomiske faktorer 

Cement industrien påvirkes i høj grad af de økonomiske konjunkturer. FLS har tidli-

gere været begunstiget af flere års højkonjunktur, hvor investeringslysten har været 

stigende, hvilket har afspejlet sig i efterspørgslen på cement. Den bratte nedtur i 

økonomien med recession og lavkonjunktur har imidlertid ikke haft samme modsat 

virkende negative effekt, idet cementproduktionen i højere grad er påvirket af lokale 

og regionale (på verdensplan) økonomiske forhold og efterspørgsel -  fremfor globale 

konjunkturer. Således har nedgangen i omsætningen i den vestlige verden i de se-

neste år været modsvaret af en stigende aktivitet på i det asiatiske marked samt 

Rusland og Sydamerika. 

 

Økonomisk vækst er som regel en positiv vækstdriver for FLS. Væksten har imidlertid 

ført til inflation i Indien, hvilket har medført stigende renter, som har hæmmet investe-

ringslysten og efterspørgslen for cement.   

FLS påvirkes af udsving i den globale økonomi. Virksomheden har imidlertid vist sig 

mindre sårbar overfor udsving i konjunkturerne ved at operere på hele verdensmar-

kedet. Endvidere har mineralindustrien ligeledes været mindre udsat overfor udsvin-

gene i økonomien, dels fordi mineralerne finder anvendelse i tusindvis af produkter 

som ikke er konjunkturbestemte, men også på grund af stigende efterspørgsel fra 

udviklingslandene.   

 

  Sociale og kulturelle faktorer 

I takt med at større befolkningsgrupper verden over bliver rigere, vil de leve ”bedre”. 

Den vestlige levestandard vinder indpas over hele verden. Flere efterspørger ce-

mentbyggerier og ikke mindst infrastruktur. 

CSR – miljøprogrammer, medarbejderprogrammer (fagliguddannelse og etik, moral). 

Tiltag, som udover de direkte formål, skal bidrage til positivt image for FLS.  

 

  Teknologiske faktorer 

I en tid hvor der stadig er stigende fokus på, at ressourcerne er knappe, skal maski-

nerne kunne udnytte råvarerne maksimalt. Det stiller teknologiske krav til FLS om 
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konstant udvikling af maskinerne. Vedligeholdelsesfaktoren, levetid og bortskaffel-

sesomkostninger samt miljømæssige krav/hensyn er ligeledes afgørende faktorer. 

 

  Miljømæssige faktorer 

Øget fokus på udledning af co2-gasser. Negativt for branchen, men samtidig positivt 

for FLS eftersom gammelt udstyr skal udskiftes med nyt, hvor FLS har investeret i 

udvikling af miljøcertificeret udstyr. 

 

  Lovgivningsmæssige faktorer 

Lovmæssige krav for udledning af drivhusgasser. 

Lovkrav fra eks. den kinesiske stat om anvendelse af indenlandske leverandører til 

opgaver i landet. 

Skatter og afgifter på produktionen af cement og mineralindustrien.  

 

Delkonklusion Pestel-analyse 
FLS påvirkes af politisk ustabilitet, udsving i de økonomiske konjunkturer, miljømæs-

sige krav og teknologisk udvikling. At værdien på aktien påvirkes af de økonomiske 

konjunkturer er årsagen til, at FLS betegnes som en cyklisk aktie. Jævnfør de opnå-

ede resultater henover de sidste seks år, bekræftes denne antagelse. Imidlertid har 

det lykkedes FLS, at gøre sig mindre udsat for cykliske udsving i økonomiske kon-

junkturer og politisk ustabilitet ved at sprede aktiviteten på hele verdensmarked og 

øge aktiviteten i mineralindustrien, som har vist sig påvirkelig af faktorerne. Endvide-

re foretager FLS konstant udvikling af deres produkter, og der investeres i at være på 

forkant med teknologiske fremskridt og miljømæssige hensyn.  

Nedenstående grafer viser den procentvise vækst i henholdsvis omsætningen i FLS 

samt BNP. Graferne viser, at FLS er en ”cyklisk- virksomhed”, dvs. udviklingen i BNP 

influerer på FLS, dog med en forsinkelse, idet der går en rum tid, inden markedet ab-

sorberer ændringerne. Øverste graf illustrerer imidlertid også, at de cykliske påvirkin-

ger mindskes.  Det skal bemærkes, at ændring i omsætningen alene kan bruges som 

indikator, da der er flere faktorer, som spiller ind i ændringerne i omsætning, ikke 

mindst fornævnte ”turn-around”. 
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3.1.2 Porters-five-forces 

Michael Porters Five Forces model benyttes til at beskrive konkurrencesituationen i 

et givet marked - i FLS’ tilfælde cement- og mineralbranchen.  Figuren berører også, 

hvorledes konkurrenterne påvirker det fremtidige indtjeningsgrundlag i branchen. 

Modellen viser de 5 markedskræfter: Truslen fra nye indtrængere, leverandørernes 

forhandlingsstyrke, konkurrencesituationen i branchen samt købernes forhandlings-

styrke og truslen fra substituerende produkter. 

                                                 
25 Graferne er egen tilvirkning, men udarbejdet efter information fra http://www.flsmidth.com/en-

US/Investor+Relations/Download+Center/Financial+Reports og IMF: World economic outlook 

(september 2011)  
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26 

 

Modellen bekræfter den evige rivalisering imellem de nuværende virksomheder i 

branchen. Jo større markedskræfternes påvirkning er, desto sværere vil det være for 

FLS at opretholde forhøjet afkast. Set med FLS’ øjne, skal de derfor udnytte de om-

råder, hvor markedskræfterne er svagest, for på den måde at generere et forbedret 

afkast til aktionærerne.  

 

Da modellen er statisk, giver den kun et øjebliksbillede af situationen i branchen, 

hvorfor det er yderst vigtigt at være på forkant med eventuelle ændringer, for derved 

at have en komparativ fordel i forhold til konkurrenterne.  

 

Konkurrencesituationen i brancherne 

 

Cementbranchen 

FLS er den største i verden på cementmarkedet med en markedsandel for ny kon-

traheret ovnkapacitet eksklusiv Kina på 31 % 27 - efterfulgt af Sinoma (28 %), Polysi-

us (19 %), & KHD (6 %) - herefter en række mindre aktører for de resterende 16 %.  

Det globale cementforbrug i 2011 var på 3,6bn tons28 Kina, som aftager af hele 2,0bn 

tons, svarende til 55,56 % og Indien aftagende 0,2bn tons (5,56 %). Forventningen til 

den globale markedsudvikling for forbrug af cement, er en vækst på 3-4 % de kom-

                                                 
26 http://vob.systime.dk/?id=c3688 
27 http://hugin.info/2106/R/1597963/503729.pdf (Slide 21) 
28 http://hugin.info/2106/R/1587732/498108.pdf (side 48) 
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mende år, og FLS antager, at kapaciteten globalt pt. er udnyttet 75 % og i de kom-

mende år vil stige. 

 

Det forventes, at væksten i BNP i Kina de kommende år vil være betydelig højere 

end i resten af verden29, og da Kina på nuværende tidspunkt aftager klart den største 

del af den samlede cementproduktion, tyder det ikke på, at mængden Kina aftager, 

vil falde. 

 

Finanskrisen indtog i den globale økonomi har også ramt cementbranchen, som har 

oplevet et fald i kapacitet30. Samtidig har den kinesiske regering tilbage i 2010 valgt 

at lukke en større del af kinesiske cementfabrikker pga. energieffektiviseringer31. 

 

Som de 2 største virksomheder har FLS & Sinoma en stor samlet markedsandel. 

Denne voldsomme koncentration medvirker til at markedet for cement er yderst kon-

kurrencepræget, idet begge virksomheder forsøger at blive markedsleder.  Der er 

altså tale om en branche med en stor intern rivalisering.  

 

Mineralbranchen 

Foruden at være en dominerende aktør på cement markedet, er FLS ligeledes en af 

verdens førende ingeniørvirksomheder i branchen for mineralforarbejdning. FLS har 

gået fra at være leverandør af enkeltmaskiner og udstyr, til i dag at kunne levere 

komplette løsninger omkring etablering af anlæg med dertilhørende maskiner. Sam-

tidig kan FLS levere reservedele og servicere disse førnævnte anlæg. 

 

Efterspørgselen efter mineudstyr fortsatte med at vokse i 2011. Dette skyldes hoved-

sageligt høje mineralpriser samt en høj efterspørgsel efter mineraler32. 

Mineralbranchen har gennem de sidst 10 år for FLS ændret sig fra at være en mindre 

del af det samlede FLS, til i dag at udgøre ca. halvdelen af omsætningen33. 

                                                 
29 http://www.danskebank.com/da-
dk/Presse/Documents/Global%20Scenarios%20Jan2012.pdf (slide 4) 
30 http://hugin.info/2106/R/1603235/506729.pdf (Slide 28) 
31 http://ing.dk/artikel/110865-kinesisk-jernnaeve-kan-give-milliarder-til-fl-smidth 
32 http://hugin.info/2106/R/1587732/498108.pdf (Side 38) 
33 http://hugin.info/2106/R/1494947/430815.pdf (Slide 28) 
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Efter en tilbagegang af globale mineinvesteringer fra 2008 til 2009, har der fra 2009 

til 2010 været en positiv vækst, og det forventes, at den positive vækst vil fortsætte i 

2011 & 201234. I perioden fra 2009 til 2011 har FLS oplevet en positiv vækst i ordre-

indgangen. Forventningen til 2012 er stabil udvikling i ordreindgangen. Dog forventes 

indtjeningen at stige35. Grundet de positive forventninger til branchen, må det forven-

tes, at der vil være en intensiveret konkurrence. Som FLS selv skriver i deres sene-

ste årsrapport for 2011 steg mineralpriserne. Samtidig er det en branche i vækst og 

skyldes bl.a. sociale ændringer i udviklingslande, hvor den voksende økonomi skaber 

en større middelklasse, som skaber efterspørgsel. Branchen er præget af tidligere 

års manglende investeringer i industrien, og det må derfor forventes, at der i de 

kommende år vil blive investeret yderligere. 

 

Potentielle indtrængere 

Karakteristika ved både cement- og mineralindustrien er, at begge er yderst kapital-

tunge.  I begge brancher er der store udviklings og etableringsomkostninger, som 

kræver kapital. 

  

Skulle man være kommet ind på markedet, skal man kunne afsætte sit produkt, og 

da salget foregår direkte til slutbrugeren, er kompleksiteten i dette meget lav. 

En yderligere faktor omkring, hvorvidt det er interessant at trænge ind på markedet, 

er, hvor store omkostninger der er forbundet med at omstille produktionen. Sektoren 

er jf. PESTEL underlagt store miljømæssige restriktioner, hvorfor man skal kunne 

omstille sin produktion til at følge disse restriktioner. 

 

Leverandørerne i branchen mødes med høje krav, idet produktionsstop eller util-

fredsstillende kvalitet medfører betydelige økonomiske tab for kunderne.  

Som potentiel indtrænger på markedet, skal ens produkt foruden at være konkurren-

cedygtigt på prisen, også have en tilfredsstillende kvalitet. Samtidig har eventuelle 

nye indtrængere på markedet ikke denne samme erfaring som de eksisterende virk-

somheder. 

 

                                                 
34 http://hugin.info/2106/R/1494947/430815.pdf (Slide 32) 
35 http://hugin.info/2106/R/1603234/506727.pdf 
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Som udgangspunkt er det at udvinde mineraler eller fremstille cement, gjort efter vel-

kendte processer, og disse er derfor let imiter bare. Produktion af cement er dog for-

uden at være energikrævende også særdeles forurenende. Derfor forsøger virksom-

hederne så vidt muligt at begrænse energi og forureningsniveauet, bedst illustreret 

da FLS i 1998 lancerede en revolutionerende måde at spare på energien36, og det 

faktum at Danske Aalborg Portland har reduceret deres udledning af NOx gasser37 

De nuværende virksomheder i branchen har mulighed for at sætte en barriere op 

omkring markedet ved at benytte sig af patenter. En stigende grad af benyttelse af 

patenter vil virke dæmpende, overfor nye indtrængere.  

 

Leverandører 

FLS’ leverandører til cement- og mineralindustrien består hovedsagligt af metalpro-

ducenter af standardkomponenter. Set i det lys har FLS mulighed for at benytte sig af 

en fleksibel omkostningsstruktur, samtidig med at de beholder deres viden og know-

how interne i FLS. Hovedparten af produktionen udlægges derfor til underleverandø-

rer. For FLS er det dog vigtigt, at disse underleverandører kan leve op til der kvali-

tetsmæssige krav, man forbinder med FLS. Når FLS har indgået aftale med en leve-

randør, bliver denne leverandør regelmæssigt inspiceret, for på den måde at sikre at 

kvaliteten og forløbet lever op til det aftalte. Skulle der være uoverensstemmelse, kan 

man nå at få rettet op på det i forløbet, og i yderste konsekvens kan samarbejdet bli-

ve bragt til ophør. Hovedparten af FLS indkøb og produktion foregår lokalt, hvorfor en 

stor del af indkøbende er i lavprislande, hvilket styrker den fleksible omkostnings-

struktur for FLS. 

Da der for størstedelen af produktionen er tale om standartkomponenter, og der er 

mange leverandører, er deres forhandlingskraft meget begrænset.  

 

Kunder 

Branchens kunder består af mineselskaber og cementproducenter. Kundernes for-

retningsområde strækker sig fra produktion af cement til udvinding af diverse typer af 

mineraler. I begge industrier er der et større antal af kunder. I cementindustrien er de 

global kunder: Lafarge, Holcim, Heidelberg, Cemex og Italcementi. Regionale: Vo-

                                                 
36 http://ing.dk/artikel/113627-ny-fls-koeler-sparer-paa-energien-i-cement-produktionen 
37 http://ing.dk/artikel/124392-nox-afgift-kan-sende-dansk-cementproduktion-til-udlandet 
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torantim, CRH, Titan, Cementir, Vicat, Buzzi & ASEC38 samt en række små kunder, 

som kun er repræsenteret i enkelte lande. FLS’ række af kunder bevirker, at de ikke 

er afhængige af en enkelt kunde. Kunderne er begyndt at efterspørge hele løsninger 

f.s.v.a. cementfabrikker & mineralanlæg. FLS giver derfor både tilbud på at etablere 

fabrikken samt efterfølgende at servicere og vedligeholde den. Branchens udbydere 

forsøger at differentiere sig ved -  bl.a. at inddrage miljø og energibesparelse samt 

omstillingsomkostninger. På den måde forsøges kundernes forhandlingsstyrke at mi-

nimeres. 

 

I mineralindustrien består kundegrundlaget af internationale virksomheder samt nati-

onale selskaber, som udvinder et bredt spekter af mineraltyper - herudover mindre 

virksomheder som betegnes som ”junior minors”, ”local minors” og ”engineering 

houses”,   som udelukkende fokuserer på udvalgte typer af mineraler39. 

  

Cement, som er et forholdsvist homogent produkt, produceres gennem moderne tek-

nologier. Pris og kvalitet er essentielle salgsparametre i kundens øjne. Cement er 

tung og derved relativt dyrt at transportere over længere afstande. Produktionen fin-

der derfor som oftest sted indenfor rimelig afstand til slutbrugeren.  

 

Når kundernes forhandlingsstyrke skal vurderes, er det også relevant at forholde sig 

til kundekoncentrationen. Ser man på USA er der 39 cementproducerende virksom-

heder fordelt i 36 stater med i alt 113 cementværker40 Kundernes forhandlingsstyrke 

varierer i forhold til deres størrelse. Ex vil Anhui Conch Cement, som er den største 

cementproducent i Kina41 , formentligt have større forhandlingsstyrke end en betyde-

lig mindre kunde, hvis der havde været adgang til det kinesiske marked. 

 

Substituerende produkter 

Vi vurderer, at cement- og mineralbranchen er så tilpas specialiserede brancher, så 

de ikke umiddelbart kan sammenlignes med andre brancher og substituerende pro-

dukter.  

                                                 
38 http://hugin.info/2106/R/1603235/506729.pdf (Slide 13) 
39 www.fls.com præsentation fra Capital Market Day – Non-ferrous af Peter Flanagan 

40 http://www.cement.org/basics/cementindustry.asp 
41 http://www.business.dk/industri/flsmidth-faar-hul-paa-det-kinesiske-marked 



30 
 

Virksomheder som har specialiseret sig i at servicere og reparere maskiner og pro-

duktionsudstyr, vil dog have mulighed for at penetrere cement- og mineralindustrien, 

for på den måde at erobre markedsandele fra de etablerede virksomheder på mar-

kedet.  

 

Umiddelbart antages truslen fra substituerende produkter til at være begrænset, idet 

der ikke lige er alternativer til de nuværende produkter, der benyttes i forbindelse 

med virksomhedernes fabrikation og udvinding af cement og mineraler. På reparation 

og serviceområdet, vil der være en mindre trussel fra andre virksomheder. De nuvæ-

rende virksomheder på markedet, vil dog via lange kontrakter, forsøge at begrænse 

eventuelle nye udbyderes adgang til markedet. 

 

Delkonklusion Porters five-forces 

Cement- og mineralindustrien vurderes relativt attraktiv set med FLS øjne. Dette 

skyldes en begrænset/lav trussel fra nye indtrængere, umiddelbart ingen trussel fra 

substituerende produkter på kerneområderne, lav forhandlingsstyrke hos leverandø-

rerne. Til trods for dette er FLS forretningsmuligheder fremadrettet dog under pres på 

grund af den store interne rivalisering på markedet mellem de nuværende aktører og 

kundernes moderate forhandlingsstyrke. Samtidig tyder det på, at der vil være yderli-

gere konkurrence i markedet hovedsagligt på områderne omkring Miljø, pris, service-

ring og teknologi. FLS står imidlertid stærkt grundet deres position som markedsle-

der, deres gunstige økonomiske situation og strategisk beslutning om lanceringen af 

8 supercentre i pipelinen42. 

3.1.3 Konkurrentanalyse 

Vi har valgt at udvælge nogle konkurrenter og kort beskrive dem, for derved bedre at 

kunne forstå markedssituationen og konkurrencen i markedet. Dette giver også værdi 

i forhold til den samlede strategiske analyse af FLS, som efterfølgende skal munde 

ud i en budgettering af fremtidig indtjening og potentiale.  

 
 
 
 
 

                                                 
42 http://penge.dk/investering/nyheder/finans/flsmidthdir-otte-supercentre-i-pipeline-flere-paa-
vej-0 
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Cementindustrien 
 

Markedet for udviklingen af maskiner til produktionen af cement har traditionelt været 

domineret af en række europæiske virksomheder, hvor flere af disse er mere end 

100 år gamle. Indtoget af kinesiske konkurrenter på det internationale marked starte-

de for 6-7 år siden og har imidlertid ændret den konkurrencemæssige situation. FLS 

største konkurrent er i dag Sinoma, Kinas største leverandør cementudstyr og an-

læg. I nedenstående graf ses den procentvise andel af ny kontraheret ovnkapacitet 

akkumuleret for de sidste fem år.  

43 
For at skabe et kort overblik over konkurrenterne udarbejdes en kort beskrivelse af 

de primære konkurrenter: 

 
Sinoma 
 

FLS største cementkonkurrent Sinoma fra Kina. Virksomheden er totalleverandører 

indenfor cementindustrien på linje med FLS. Selskabet har netop aflagt årsrapport for 

2011. Sinomas omsætning steg 4,9 pct. til kr. 22,4 mia., mens driftsindtjeningen på 

kr. 1,63 mia. var 4,4 pct. højere end i fjor. Sinomas omsætning i Kina voksede 47,3 

pct. til kr. 13,75 mia., mens det internationale salg skrumpede 28,5 pct. til kr. 8,56 

mia. Indtjeningen efter skat, men før ekstraordinære poster, steg 13,7 pct. til kr. 1,34 

mia. i 2011. 

 

Det ses, at virksomheden har stor fremgang i Kina, men at de har det svært på de in-

ternationale markeder. Alligevel formåede Sinoma stadig, at indhente dobbelt så 

mange ordrer på verdensmarkedet som FLS44. 

 
                                                 
43 www.fls.com 

44 http://npinvestor.dk/nyheder/flsmidth-stor-cementkonkurrent-hentede-fremgang-243083.aspx 
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FLS cementforretning oplevede til sammenligning et fald på ca. 11 pct. i omsætnin-

gen til kr. 8,4 mia. kr., bestående af kr. 5,1 mia. maskiner, projekter og kr. 3,1 mia., 

mens driftsindtjeningen (EBIT) steg kr. 837 mio. kr.. FLS havde således en driftsmar-

ginal på 10,0 pct. i cementforretningen, mens Sinoma havde en lavere driftsmarginal 

på 7,3 pct. i 2011. 

 

Forventningen til 2012 er, at Sinomas omsætning vil vokse 18 pct. til kr. 23,75 mia. 

og en indtjening efter skat som minimum ventes 10 pct. højere. 

 

ThyssenKrupp Polysius 
 

Virksomheden er over 150 år gammel og er ligesom FLS startet af én mand med en 

ide og teknisk snilde. Virksomheden har 2.000 ansatte fordelt på 5 kontinenter med 

hovedkontor i Tyskland. Virksomheden er en del af ThyssenKrupp, som har over 

180.000 ansatte i 80. Virksomheden er bl.a. kendt for rulletrapper, der findes stort set 

ikke en rulletrappe, som ikke bærer navnet ThyssenKrupp45. Virksomheden minder 

på mange måder om FLS og har således også en stolt corporate-kulturarv. Polysius 

blev imidlertid overhalet af Sinoma allerede i 2006. 

 

Virksomheden leverer samlede cementfabrikker og separate maskiner samt efterføl-

gende serviceydelser og er ligeledes involveret mineralindustrien. Polysius leverer 

ingeniørviden på et højt niveau, men har haft svært ved at konkurrere mod de over-

vældende kræfter fra Kina. Polysius forsøger som FLS at differentiere sig som leve-

randør af høj viden og kvalitet og har endvidere taget patent på flere af deres maski-

ner og løsninger. Hele koncernen har over 7.000 patenter. 

 

KHD 
 

KHD er et selskab ligeledes med rødder tilbage til 1800´tallet. KHD tilbyder komplet 

funktionsdygtige cementfabrikker, enkelt udstyr, mindre anlæg, reservedele og hele 

spektret af associerede services på anlæggene. Den langsigtede strategi er at være 

                                                 
45 Ikke undersøgt påstand, alene forfatterens egen tese. 
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en kundefokuseret leverandør og service virksomhed, der leverer miljøvenlige tekno-

logier. 

 

Det skal opnås gennem produktudvikling, serviceudvikling og strategisk samarbejde. 

Sidstnævnte er implementeret ved samarbejde med WEIR på mineralindustrien og 

kinesiske CATIC Beijing Co. Ltd.. Samarbejdet går ud på at KHD leverer teknologien 

og ekspertisen, mens kineserne levere den konkurrencedygtige platform for omkost-

ningsniveau46 og finansieringen af fremtidens investeringer. 

 

Virksomheden beskæftiger 750 ansatte på verdensplan. Virksomheden er via det ki-

nesiske samarbejde stærkt influeret af Kina og der indgår en tidligere direktør fra 

CATIC i direktionen i KHD. Omsætningen for 2011 udgjorde kr. 1,7 mia. Ebit-

margin(driftsmarginal) på 7,5 %.47 

 

Mineraldivision 

 

FLS fremviste på deres kapital markedsdag 17. april 2012 en oversigt over deres 

primære konkurrenter i mineralindustrien48.  Vi har udvalgt de primære konkurrenter 

og vil herunder kort beskrive dem. 

 

Metso 

En global leverandør af teknologi og serviceydelser.  Virksomheden har 3 segmenter: 

Mine- og byggerisektoren, Pulp og papirindustrien samt energi49. Virksomheden er 

meget global med omkring 30.000 ansatte i mere end 50 lande. I 2011 havde Metso 

en nettoomsætning på EUR 6.646 mio. (DKK 49,8 mia.). Herunder en vist fordelin-

gen af Metsos nettoomsætning. 

 

                                                 
46 www.khd.com 

47 www.khd.com 

48 http://hugin.info/2106/R/1603234/506727.pdf (Slide 20) 
49 http://www.metso.com/corporation/about_eng.nsf/WebWID/WTB-041026-2256F-
55957?OpenDocument 
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50 

 

Metsos har en ambition om at være den bedste på markedet til udførsel af teknologi 

og serviceopgaver. Virksomheden har udnævnt fem must win punkter, som de stræ-

ber efter: 

Service, udviklingslande, teknologi, stærk driftsmodel og Human ressource.  

Virksomheden oplyser på deres egen hjemmeside, at de forventer udviklingen især i 

udviklingslande fortsat vil være god. Det forventes, at omsætningen i 2012 vil stige i 

forhold til 2011. Virksomheden ser også potentielle risici ved markedet, hvor især den 

komparative fordel, virksomhederne måtte have, kan komme under pres fra nye om-

kostningsbevidste aktører51. 

 

Outotec 

En verdensomspændende virksomhed der er førende i udvinding af teknologi og mi-

neraler samt metaller. De udøver innovative samt miljøkorrekte løsninger for at ud-

nytte jordens ressourcer bedst muligt. Outotec omsatte i 2011 for 1.385,6 mio. Euro 

og havde 3.883 ansatte. Virksomheden ønsker med sine værdier at hjælpe deres 

kunder til at skabe langsigtede profitable virksomheder52.  

Outotec organiserer sig i 4 forretningsområder. ikke jernholdige, jernholdige, Energi 

og letmetaller samt miljøkorrekte løsninger, service. 

Virksomheden har igennem en årrække vundet flere priser for deres evne til at mini-

mere energiforbruget, reducere udnyttelsen af naturressourcerne og begrænse den 

investerede kapital53.  

                                                 
50 Egen tilvirkning via  oplysninger fra Metso.com 
51 http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100728-2256F-
EADDF?OpenDocument&mid=E86958C47E2735ACC225776E004944DC 
52 http://www.outotec.com/pages/Page____37288.aspx?epslanguage=EN 
53 http://www.outotec.com/pages/Page____21653.aspx?epslanguage=EN 
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Weir 

Med 14.000 ansatte og tilstedeværelse i mere end 70 lande er Weir en global virk-

somhed. virksomheden har 3 nøgleområder: Mineraler, olie & gas samt energi. Virk-

somheden omsatte i 2011 for 2.292 mio. pund, hvilket var en vækst på 40 % i forhold 

til året før54. I mineraldivisionen udgør produkterne bl.a. Pumper, hydrocykloner og 

ventiler.  

Virksomhedens værdier er: Kundefokus, ingeniørmæssig ekspertise, integritet, slev-

bestemmelse, samarbejde og lederskab. 

Over 40 % af virksomhedens indtjening stammer fra emerging-markets lande (Asien, 

Sydamerika, Mellemøsten samt Afrika) Virksomheden ser stort potentiale i disse om-

råder, med deres nuværende produkter og services. 

 
Delkonklusion konkurrentanalyse cement- & mineindustrien 
 

Cementindustrien er præget af særdeles hård konkurrence. Det tyder på, at op gen-

nem de 20. århundrede har de ”gamle” europæiske cementvirksomheder kunne dele 

markedet sig mellem sig. Efter kinesernes indtog er der imidlertid kommet nye vinde 

over industrien, og alle har været nødsaget til at foretage strategiske overvejelser om 

fremtiden og valg generiske konkurrencestrategi. Virksomhederne har endvidere væ-

ret nødsaget til fokusere på deres kerneaktiviteter og finde deres egne ”Unique Sel-

ling points”. Efter gennemgangen af aktørerne virker det imidlertid mere som reglen 

end undtagelsen, at virksomhederne tilbyder: 

 

 Højeste kvalitet og ingeniør bistand 

 Anlæg som efterlever miljøkrav 

 Fuld service på anlæggene før - under og efter levering 

 Lavere levetidsomkostningerne på anlæggene og stabil produktion 

 

Det betyder, at hvad der i teorien lyder som gode differentieringsparametre, kan risi-

kere at lyde som floskler i en reelt, homogen industri. 

 

                                                 
54 http://www.weir.co.uk/pdf/Prelims-2011-FINAL.pdf 
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Mineindustrien er ligeledes præget konkurrence. De tre udvalgte konkurrenter er blot 

en del af en større masse. Ligesom i cementindustrien tilbyder langt de fleste aktø-

rer, i større eller mindre grad, jf. information af deres respektive hjemmesider nogen-

lunde forretningskoncepter. Virksomhederne har stor fokus på service, som genere-

rer en betydelige ekstraindtjening, når anlæg mv. løbende skal serviceres.  

3.2 Intern analyse 

3.2.1 Værdikæde 

Til brug for at belyse FLS’ ressourcer og kompetencer/kapabiliteter som giver dem en 

konkurrencemæssig fordel benyttes Porters værdikæde. Værdikæden er opbygget 

med en række primære aktiviteter; indgående logistik, produktion, udgående logistik, 

marketing & salg samt service, der supporteres af støtteaktiviteter; virksomhedens in-

frastruktur, menneskelige ressourcer, produkt- og teknologiudvikling samt indkøb. 

  

Modellen benyttes til at skabe overblik over de ressourcer og funktioner, som skaber 

en konkurrencemæssig fordel for FLS.  

 

55 

 

Tidligere er omverdens faktorerne i cement- og mineralindustrien blevet analyseret til 

brug for vurdering af den fremtidige indtjening samt interne forhold, der påvirker kon-

                                                 
55 Figur af Porters værdikæde 

 



37 
 

kurrencen. Nu analyseres der på de aktiviteter i FLS værdikæde, som vurderes at 

være væsentlige set i relation til at have succes i cement- og mineralindustrien. Her-

ved sikres at analysen dækker FLS ressourcer og kompetencer for de aktiviteter, 

hvor sandsynligheden for at skabe overnormalt afkast er størst. 

 

Vi har derfor valgt at fokusere på primæraktiviteterne produktion, marketing & salg 

samt service, og dermed afgrænset os fra ind- og udgående logistik. 

 

Produktion 

Forretningsmodellen hos FLS er kendetegnet ved en fleksibel omkostningsstruktur, 

hvor størstedelen af produktionen er udlagt til underleverandører (Årsrapporten 2011 

- Side 4). Denne strategi er bevidst valgt for at begrænse omkostningerne samt, at 

der er mulighed for at tilpasse sig eventuelle ændringer i markedet. For at beskytte 

egne essentielle komponenter, fremstiller FLS selv disse på egne fabrikker i Kina og 

Indien (Årsrapporten 2011 - side 7) Denne outsourcing skal sikre at FLS kan fokuse-

re på sine kernekompetencer som er udvikling og etablering af maskiner og anlæg til 

cement- og mineralindustrien. Denne ressource antages derfor at være yderst værdi-

fuld. Dog er den ikke unik og klart imiter bar, da konkurrenterne også outsourcer de-

res produktion for også at have en fleksibel omkostningsstruktur. Ressourcen vurde-

res derfor ikke at give FLS nogen særlig konkurrencemæssig fordel. 

 

Marketing & salg, Brand og renomme 
 

Hvis man som FLS har et stærkt brand og godt omdømme, giver det alt andet lige 

bedre fremtidsudsigter og forretningsmuligheder på lang sigt. Tiltrækningskraften 

vedrørende dygtige medarbejdere, forretningsmuligheder er større, når man har et 

godt brand. 

FLS har med sine 130 årige tilstedeværelse opbygget en virksomhedskultur baseret 

på 3 fundamentale værdier; kompetencer, ansvarlighed & samarbejde. Disse værdier 

bidrager til at FLS har et stærkt brand. FLS skriver selv i deres årsrapport 2011, at de 

er markedsledende virksomhed indenfor levering af udstyr og service til den globale 

cement- og mineralindustri. 
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Midt i finanskrisen i 2009 udgave Dansk Erhverv en undersøgelse blandt de børsno-

terede selskaber på OMXC20 omkring deres omdømme56 Af denne fremgår det, at 

FLS indtager en 6. plads af de i alt 20 selskaber. FLS omdømme er trods krisetid 

fortsat godt, hvilket tyder på et stærkt brand.  

 

Lokal tilstedeværelse 

Hovedparten af cement- og mineralproduktionen foregår i udviklingslande. Disse lan-

de håber selvfølgelig på, at der dannes en lokal produktion pga. de medfølgende ar-

bejdspladser. Dette ligger i god tråd med FLS forretningskoncept omkring, at man 

benytter lokale underleverandører samt indkøber lokalt, så længe at man ikke går på 

kompromis med kvaliteten. FLS er til stede i mere end 50 lande i verden (årsrapport 

2011), for herved at være tæt på sine kunder. Denne lokale tilstedeværelse sikrer, at 

FLS kan servicere de bestående anlæg for at optimere driftsudgifterne samt miljøpå-

virkningen samt at kunne opføre helt nye anlæg for kunderne. 

Tilstedeværelse i vækstlande samt lande, hvor der afsættes en stor del af produktio-

nen, er essentiel for at kunne have en konkurrencemæssig fordel. Dette er dog kun 

en midlertidig fordel, idet alle i branchen har mulighed for lokal tilstedeværelse.  

 

Produkter 

Produktpaletten hos FLS indebærer komplette løsninger med tilhørende udstyr til 

cement- og mineralanlæg. Grundet FLS mangeårige erfaring samt deres dygtige og 

kreative medarbejdere, som de anser som deres mest værdifulde ressource, er de 

en førende leverandør af korrekte miljømæssige og teknologiske produktanlæg.  På 

baggrund af dette har FLS en konkurrencemæssig fordel, og da de miljømæssige 

forhold i fremtiden forventes intensiveret (jf. PESTEL analysen) forstærkes FLS’ kon-

kurrencefordel.  

FLS’ produkter vurderes derfor værende unikke for nærværende og med fokus på 

omkostningerne, giver dette en midlertidig fordel, idet det vil tage tid for konkurren-

terne at kopiere. 

 

 

                                                 
56 http://www.danskerhverv.dk/Materialer/Documents/Oekonomisk-
politisk/Medlemsundersoegelser/Dansk-Erhverv-Medlemsundersoegelse-Omdoemme-og-
krisekommunikation-2009.pdf 
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Service 

FLS vil fortsætte med fokus på kundeservice i industrierne, som opererer i. Det bety-

der, at de fortsat vil øge deres egenproduktion af strategiske komponenter lokalt i Ki-

na og Indien. Samtidig vil der blive etableret services supercentre tæt på kunderne. 

En styrket kundefokus skal sikre FLS produktudvikling, som giver kundeværdi samt 

differentiere FLS i forhold til konkurrenterne. Alt dette, fordi det er en sekundær ind-

tjeningsmulighed. FLS oplister i deres årsrapport for 2011 deres forventning til det 

samlede markedspotentiale for Service til DKK 70 mia. og deres egen andel væren-

de ca. DKK 5 mia., svarende til en andel på 7,14 %. Hvis FLS kan opnå en andel 

svarende til deres andel i cement- og mineralforretningen, vil der være betydelige 

værdier at hente her, hvorfor de så åbenlyst har fokus herpå. Samtidig vil det styrke 

FLS frem mod målet at være totalleverandør, Således at de servicerer og sparrer 

med kunderne inden valg af anlæg. De leverer anlægget og står også for løbende 

service af det.  

Denne ressource er igen værdifuld for FLS, men er heller ikke umulig for konkurren-

ter at efterligne, hvorfor det på længere sigt ikke er en konkurrencemæssig fordel, 

men midlertidigt vil de have en fordel. 

 

Støtte aktiviteter 

 

Virksomhedens infrastruktur 

FLS har valgt forretningsstrategien One Source. One Source betyder, at FLS’ løfte 

om at være komplet omkring løsninger leveret til cement- og mineralindustrien57, 

suppleret med eftersalgs service og support. Med en stærk lokal tilstedeværelse i 

mere end 50 lande, har FLS flere folk lokalt forankret end nogen anden virksomhed. 

Dette betyder, at FLS har unik mulighed for at tilbyde deres kunder alle de tjenester 

og produkter, de har brug for, uanset om det er lokalt eller globalt.  

 

Dette anses derfor som værende en essentiel og værdifuld ressource. Den er øko-

nomisk krævende at imitere grundet meget knowhow. Dette er derfor på den mellem-

lange bane en konkurrencemæssig fordel, da det som førnævnt vil kræve økonomi 

samt betydelig knowhow for konkurrenterne at kopiere dette. 
                                                 
57 http://www.flsmidth.com/en-US/About+FLSmidth/Our+Brand+Profile 
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Menneskelige ressourcer 

FLS har udviklet sig til og være en ingeniørvirksomhed frem for en “klassisk” produk-

tionsvirksomhed. De ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde højt kvalificerede, kom-

petente og innovative medarbejdere, for at støtte op om virksomhedens vision samt 

forblive konkurrencedygtig i et globalt marked58 Medarbejdernes kompetencer er af 

strategisk vigtighed for FLS, som vil stræbe efter, at medarbejderne kan indfri deres 

fulde potentiale.  FLS spenderer derfor betydelige ressourcer i uddannelse og træ-

ning af deres ansatte, for på den måde at øge den enkelte ansattes værdi for virk-

somheden. 

 

De menneskelige ressourcer hos FLS synes derfor at være unikke og specielle. Det 

er dog ikke en langvarig konkurrencemæssig fordel, idet at det er muligt for konkur-

renter at opnå tilsvarende. 

 

Ledelse 

Koncernledelsen i FLS består af erfarne forretningsfolk. Alle med en baggrund og 

praktisk erfaring som matcher de krav og udfordringer, som FLS forventer59 Dette 

skal sikre, at ledelsen har et højt fagligt niveau. I spidsen for FLS står Jørgen Huno 

Rasmussen, han anses som en vigtig ressource i virksomheden. Han tiltrådte hos 

FLS i 2004. På det tidspunkt var FLS præget af en igangværende turn-around, idet 

indtjeningen i virksomheden var kritisabel. Han blev en vigtig del af udviklingen ved 

frasalg af ikke profitable virksomhedsenheder, for på den måde at gøre FLS rentabel. 

Den proces, som Jørgen Huno Rasmussen gennemførte i FLS, vidner om stor ledel-

sesmæssig kompetence. Denne ressource giver dog kun FLS en midlertidig konkur-

rencemæssig fordel, idet det må forventes, at der en tidshorisont, som nærmer sig 

taget i betragtning at Jørgen Huno Rasmussen er 59 år  

 

Produkt- og teknologiudvikling 

Forskning og udvikling er en hjørnesten i FLS’ fremtidig udvikling, specielt med fokus 

på anvendelse af alternative brændstoffer, reducering af miljøskadeligt affald, forbed-

                                                 
58 http://www.flsmidth.com/en-US/About+FLSmidth/Business+Policies/HR+Policy 
59 http://www.flsmidth.com/en-
US/About+FLSmidth/Management+and+Board/Group+Management 
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re genanvendelse af afgivet varme, minimere vand- og energiforbrug samt udvide 

eksisterende anlægs kapacitet, gøre dem mere effektive og minimere sikkerhedsud-

fordringer60. 

 

Man har hos FLS søsat en række forskellige tiltag for at være på forkant med udvik-

lingen i branchen. Dania testcenteret i Danmark er verdens største testcenter i ce-

mentindustrien. I september 2010 i Salt Lake City, USA, blev center for mineral be-

handling indviet. Samtidig samarbejder FLS med universiteter for at forbedre miljø-

påvirkningen ved cementproduktion.  Dette udføres i samarbejde med DTU (Dan-

mark Tekniske Universitet). I forbindelse med mineraludvinding er der samarbejde 

med CAST (Centre for Advanced Separation Technologies), Virginia Tech, university 

of Utah.  

 

Forskning og udvikling har topprioritet hos FLS og er en vigtig del af strategien. FLS 

enorme fokus på innovation og udvikling samt den betydelige investering tilført om-

rådet, afspejles i det stigende antal af patenter. 

 

Sådanne samarbejder og forskningstiltag fordeler risikoen, så ikke FLS står alene, 

hvis et forsøg eller projekt skulle mislykkes. Det er for FLS en meget værdifuld res-

source med ovennævnte samarbejder, vedrørende forskning og udvikling. Konkur-

renterne i branchen har uden tvivl også fokus på disse områder, men FLS’ samar-

bejde med universiteter mm. giver dem en unik ressource. Konkurrenterne investerer 

og forsker dog også i sådanne projekter, hvorfor det ikke giver FLS en langvarig kon-

kurrencemæssig fordel. 

 

Konklusion på Værdikæden 

Værdikæde analysen af FLS viser, at virksomheden har konkurrencemæssige forde-

le som enten er midlertidige eller vedvarende. I forbindelse med værdiansættelse af 

virksomheden er dette essentielle ressourcer. De konkurrencemæssige fordele, som 

er vedvarende, er særdeles økonomiske profitable, idet de giver mulighed for over-

normalt afkast, samtidig forstærker de FLS’ markedsposition.  

 

                                                 
60 http://www.flsmidth.com/en-US/About+FLSmidth/Innovation+Leadership 
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3.2.2 Generisk konkurrencestrategi 

Porters generiske strategi61. 
 

 
 
 
I årsrapporten 2011 skriver FLS, at de som virksomhed ønsker at differentiere sig 

selv til at være den foretrukne leverandør af komplette løsninger til deres kunder ba-

seret på den bedste teknologi i markedet.  

 

FLS skriver på deres hjemmeside at deres forretningsstrategi er, at de vil stræbe ef-

ter at differentiere sig inden for virksomhedens fokusområder (Mineral og cement) for 

at fastholde og skærpe deres konkurrenceevne, samtidig med at kundernes behov 

opfyldes62. Differentieringsstrategien skal tilvejebringes gennem at være kundens fo-

retrukne valg på grund af at være udbyderen med mest konkurrencedygtigt materiel. 

Det må ske under accept af, at FLS måske ikke er den billigste her og nu, men kun-

dens investering i FLS skal vise sig mest rentabel på sigt. Det stiller krav til organisa-

tionen om, at der investeres i teknologi som sikrer produktudviklingen.  

 

3.2.3 Vækststrategi 

“This entails, for example, that FLSmidth will increase its own manufacture of strate-

gic spare parts in India and China, operate and maintain our customers’ plants and 

establish service supercentres close to the customers.  

Stronger customer focus will enable FLSmidth to develop a product that create cus-

tomer value and differentiates FLSmidth from its competitors. The company will grow 
                                                 
61 Michael E. Porter. Competitive Advantage.The Free Press 1985 
62 http://www.flsmidth.com/en-US/About+FLSmidth/Business+Strategy 
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its market share and expand its capabilities and geographical footprint without diver-

sifying its activities”63 

 

På baggrund af ovennævnte udtagelser fra FLS vurderer vi, at de anvender intensi-

vering som vækststrategi. Både markedspenetrering og markedsudvikling64 kommer 

til udtryk i strategien, ved etablering af servicecentrer som skal skabe præferencer for 

FLS, forøget salg til emerging-markets landene på baggrund af øget efterspørgsel fra 

den voksende middelklasse. De nævnte strategier tager udgangspunkt i nuværende 

produkter. FLS beskriver, at de vil fortsætte deres produktudvikling, hvilket stemmer 

overens med allokeringen af ressourcer til forskning og udvikling, og ikke mindst den 

lange række af patenter, således vil produktudvikling også være en strategi til vækst.  

 

Gennem de seneste år har FLS foretaget en række strategiske opkøb af virksomhe-

der, som vidner om en bevidst valgt strategi for vækst via opkøb. Den store risiko ved 

denne strategi er, at opkøbene sker til en for høj pris, og/eller køberen ikke er i stand 

til at udnytte de forventede synergieffekter. FLS har imidlertid vist sig at være særde-

les kompetente til at udvælge, prisfastsætte og implementere de opkøbte virksomhe-

der i deres videre strategi. Dette er ikke mindst bevist ved opkøbet af GL&V.  

Foruden opkøbsstrategi har FLS også benyttet sig af baglæns vertikal integration i 

forbindelse med overtagelse af underleverandører for at tilegne sig deres kompeten-

cer. Dette giver samtidig forbedret styring over de forskellige led i værdikæden.  

 

Der tegner sig en tydelig rød tråd i FLS. Strategien passer rigtig godt til de ressourcer 

og kompetencer som de besidder. Grundlagt for vækst synes at være til stede på 

baggrund af de valgte strategiske handlinger som FLS har foretaget, med henblik på 

at navigere i deres omverden og de markedsmæssige udfordringer, som er til stede.  

 

3.3 SWOT-analyse 

 
S (Internt) 

 Teknologisk højt udviklet, Viden & Knowhow 

 Direktion og bestyrelse som er forudseende og omstillingsparate 

                                                 
63 FLS årsregnskab 2011 side 9 
64 Anshoffs vækststrategi - Coporate Strategy - Johnson, Scholes & Whittington 
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 Fleksibel omkostningsstruktur (Produktion Kina, Ingeniør i Indien) 

 Oprettelse af lokale servicecentre 

 Brand (Tryghed omkring virksomheden) 

 Brand (positiv tiltrækningskraft på kompetente medarbejdere) 

 Egenproduktion af essentielle komponenter 

 Økonomisk styrke 

 

W (Internt) 

 Afhængighed i forhold til nøglemedarbejdere (Flaskehals, ingeniør) 

 Relativ aldrende direktion 

 

O (Eksternt) 

 Markedspotentiale i services 

 Overtagelse af andre virksomheder i den samlede værdikæde 

 Globalt marked (kunder i vestlige-, udviklings-, BRIK-lande og emerging- 

 markets) 

 Yderligere diversificering af produkter 

 Stigende middelklasse globalt - Ændret forbrugsmønster 

 Skarpere miljøprofil 

 CSR programmer (Etik og moral) 

 Skærpet miljølovgivning 

 Øget aktivitet i Kina 

 

T (Eksternt) 

 Hård konkurrence i branchen 

 Restriktioner i Kina (politiske bestemte) 

 Konkurrence fra Kina 

 Handelsbarrierer (protektionisme) 

 Økonomiske konjunkturer 

 Politisk ustabilitet (Krig, regeringsskift) 

 Europæiske konkurrenters strategiske samarbejde med kineserne 

 

Af SWOT-analysen fremgår det, at der er en række af både interne og eksterne for-

hold, der påvirker FLS.  
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FLS har gjort sig mindre udsat for udsving i verdensøkonomien og politisk ustabilitet, 

det er imidlertid faktorer altid vil have indflydelse på resultaterne i FLS. Der er gen-

nemført en særdeles tilfredsstillende turn-around i FLS, og virksomheden fremstår 

med en stærk økonomisk position og klar strategi for håndtering af fremtidens udfor-

dringer. FLS er dominerende indenfor begge af sine primære områder, cement og 

mineraler, og besidder betydelig viden og knowhow opbygget gennem mangeårige 

erfaringer samt strategiske opkøb.  Dog har FLS ikke nogen unikke langvarige kon-

kurrencemæssige fordele, hvorfor det er vigtigt at virksomheden fortsat investerer be-

tydeligt i forskning og udvikling, for hele tiden at være på forkant med markedet og 

efterspørgselen efter komplette løsninger.  

 

Det overordnede billede af FLS er, at det er en virksomhed med veldrevet organisati-

on med flere interne styrker og eksterne muligheder, end interne svagheder og eks-

terne trusler. Det vurderes, at der en tilfredsstillende sammenhæng mellem de valg 

FLS foretager for at navigere imellem de eksterne påvirkninger, der har indflydelse 

på FLS og den branche som virksomheden er en del af i forhold til de ressourcer og 

kompetencer, som FLS besidder. 

4.0 Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er, at den skal danne grundlag for en vurdering af 

virksomhedens fremtidige økonomiske udvikling. Jævnfør devisen: ”historien genta-

ger sig selv”, er en analyse af de historisk opnåede resultater netop et godt ud-

gangspunkt for vurdering af virksomhedens evne til at generere værdi i fremtiden. 

Det muliggøres ved at analysen indeholder en undersøgelse af niveau, udviklingsret-

ning, udviklingshastighed og sammenhænge vedrørende virksomhedens økonomi.  

Analysen foretages over de seneste fem år - eftersom dette er en hyppigt anvendt 

tidshorisont ved værdiansættelsen. Det kan vurderes at anvende en længere tidsho-

risont, når cykliske virksomheder, som FLS, skal vurderes henset til, at alle konjunk-

turscenarier indeholdes. Vi har dog konkluderet, at analyseperioden netop indeholder 

information til brug for vurdering af FLS håndtering og påvirkning under negati-

ve/positive cykliske påvirkninger.  
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I regnskabsanalysen benyttes de seneste 5 års regnskaber fra perioden 2007 til og 

med 2011. Disse regnskaber er offentligt tilgængelige og er fundet på virksomhedens 

hjemmeside. Vi vurderer at 5 år med historiske regnskaber giver et tilnærmelsesvis 

retvisende billede som kan danne et solidt grundlag for den efterfølgende budgette-

ring.  

4.1 Regnskabsformalia 

Revisor for FLS, Deloitte, har i deres revidering af regnskaberne påført at regnska-

berne udviser et retvisende billede af virksomhedens finansielle situation. Samtidig 

følger revideringen af regnskaberne internationale (IFRS) samt danske revisions-

standarter.  

 

Der har i de analyserede regnskaber for perioden 2007 til 2011 ikke været bemærk-

ninger, der giver anledning til at tvivle på den analysemæssige benyttelse af regn-

skaberne. Selvom regnskaberne vurderes korrekte, så vil de alligevel afspejle FLS’ 

egne interesser. Dette forholder vi os til i forbindelse med budgetteringen samt den 

endelige værdiansættelse af selskabet. FLS har benyttet den samme regnskabs-

praksis i årene, som vi benytter til analysen. Derfor anser vi de enkelte regnskaber 

for, at være sammenlignelige og fuldt egnede til brug for analyse sammen med de 

øvrige reformulerede opgørelser.  

 

4.2 Reformulering 

Reformuleringen af regnskaberne benyttes til at inddele regnskabets poster i driftsak-

tiviteter og ikke-driftsaktiviteter. Dette gøres for at skabe overblik over, hvor den reel-

le værdiskabelse sker. Yderligere benyttes de reformulerede opgørelser i forbindelse 

med udregning af væsentlige nøgletal, som vil blive benyttet i forbindelse med fast-

læggelsen af budgetteringen. 

 

4.2.1 Resultatopgørelse 

Hovedparten af en virksomheds værdiskabelse stammer som regel fra driftsaktivite-

terne.  Til analysering af disse driftsaktiviteter reformuleres resultatopgørelsen i drifts-

indtægter og driftsomkostninger for at finde totalindkomsten af driftsaktiviteterne. 

Normalt stammer størstedelen af totalindkomsten fra resultatopgørelsen, men der er 
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også en anden totalindkomst, som skabes uden om resultatopgørelsen (balance- og 

egenkapitalopgørelse). Denne anden totalindkomst skal også medregnes i den sam-

lede totalindkomst for regnskabsperioden, for at vise værdiskabelsen fra driftsaktivi-

teterne.  

 

4.2.2 Balance 

Balancen reformuleres i henholdsvis driftsaktiver og driftsforpligtigelser for herved at 

få et bedre overblik over, hvorledes den driftsmæssige kapital er blevet anvendt.  

I forbindelse med fastlæggelse af driftslikviditet er den under antagelse, at det er 

nødvendigt for en virksomhed at have en hvis driftslikviditet, medtaget som 1 % af 

omsætningen65. 

 

4.2.3 Egenkapital 

Egenkapitalen reformuleres ligeledes som de andre opgørelser, og den viser de 

transaktioner og posteringer, som vedrører ejernes egenkapital. Totalindkomsten 

skal findes for at kunne værdiansætte korrekt.  

Såfremt der er posteringer af indtægter og omkostninger, gevinster og tab uden om 

resultatopgørelsen, kaldes dette for dirty surplus accountning66. Eksempler på dirty 

surplus accountning kan være: 

 

 Valutaomregningsgevinster/tab på fremmet valuta 

 Gevinster/tab på afledte finansielle instrumenter til sikring af fremtidige penge-

strømme 

 Opskrivning af materielle anlægsaktiver 

 Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer disponible for salg 

4.3 Rentabilitetsanalyse 

Ved rentabilitet forstås:” evnen til at forrente den investere kapital”. Dette er afgøren-

de for investor og/eller ejer af en virksomhed. Ved vurdering af rentabiliteten i FLS vil 

vi sammenholde indtjeningen (afkastet) med den kapital, der er investeret i virksom-

                                                 
65 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang- Ole Sørensen - 3 udgave. side 183-
184 
66  Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang- Ole Sørensen - 3 udgave. side 158 
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heden. Om et overskud er godt eller dårligt er afhængigt af, hvor meget det har været 

nødvendigt at investere (driftsaktiver) i virksomheden for at opnå overskuddet. 

 

Strukturen i rentabilitetsanalysen er fordelt på tre niveauer:  

 

1. niveau – opdeling af driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter og finansiel gearing 

2. niveau – analyse af afkastningsgraden (ROIC) 

3. niveau – analyse af underliggende drivere til overskudsgrad og omsætningsha-

stighed 

Strukturen i rentabilitetsanalysen følger endvidere Dupont-modellen, som er vist ne-

denfor: 

 

67 

 

4.3.1 Niveau 1 – Egenkapitalens forrentning (ROE) 

ROE er opsamlingsnøgletallet for hele virksomheden dvs. alle dispositioner forplan-

tes heri. Roe er udtryk for det afkast, ejerne opnår på deres investering i virksomhe-

den. Som det fremgår af Dupont-modellen er nøgletallet ikke årsagsforklarende, men 

viser udelukkende en størrelse, som herefter vurderes.    

En opdeling i finansierings- og driftsaktivitet sker for at synliggøre om værditilvæk-

sten (såfremt positiv ROE) skabes af, hvor dygtig man er til at drive virksomhed (RO-

IC) og hvor meget værdien i ROE, der stammer fra den finansielle gearing. Som det 

fremgår af nedenstående ligning.  

 

ROE = ROIC + (Fgear * (ROIC-netto lånerente)) 

                                                 
67 Egen tilvirkning efter Dupont-modellen i ”Erhvervsøkonomi videregående uddannelse” s. 362 
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Niveau 1 2007 2008 2009 2010 2011 
ROE 36,8% 24,2% 28,9% 24,1% 15,3% 
ROIC (RNOA) 22,3% 22,5% 31,2% 29,7% 17,3% 
Drivere for finansiel gearing:       
r (NBC) (RONFA ved NFA) 2,3% 24,4% 11,3% 7,6% 216,6% 
SPREAD 0,20 -0,02 0,20 0,22 -1,99 
FGEAR (NFA/EK ved NFA) 0,46 0,19 0,17 0,16 0,004 
Fig. 4.168 

 

ROE udvikler sig negativt i løbet af den 5-årige periode. Det er imidlertid fra et sær-

deles tilfredsstillende højt niveau til et halveret, om end fortsat tilfredsstillende niveau, 

set i forhold til afkast der opnås ved passiv investering i eks. obligationer osv. 

 

Nedenfor følger en nøgtern beskrivelse af udviklingen i ROE. Som det fremgår af 

Dupont-modellen beskrives årsagerne til udviklingen og nuancerne i ROE i beskrivel-

serne af de underliggende elementer i rentabilitetsanalysen, som følger senere i ana-

lysen. Dette således blot en beskrivelse.  

 

Fra 2007 til 2008 falder ROE med ca. 34 %. Årsagen til det bemærkelsesværdige 

fald skal findes i stigende netto finansielle omkostninger, som går fra finansielle ind-

tægter på DKK 40 mio. i 2007 til netto omkostninger på DKK 215 mio. efter skat i 

2008. Overordnet ses stigende egenkapital. Udviklingen stemmer samtidig overens 

med købet af GL & V i 2007, stigende goodwill, øgede NFO og stigning i aktiviteten. 

Udviklingen i ROE påvirkes endvidere af negativt ”dirty-surplus” på DKK 339 mio.  

Således er det hensigtsmæssigt at rette fokuser på fig. 4.2 som viser uden nøgletal-

lene baseret på kerneaktiviteten i FLS uden dirty-surplus poster.  

 

Niveau 1 kerneaktivitet 2007 2008 2009 2010 2011 
ROE kerneaktivitet 34,9% 31,5% 29,2% 17,8% 16,7% 
ROIC kerneaktivitet 21,1% 28,2% 31,6% 21,8% 18,8% 
Fig.4.269 

 

                                                 
68 ROE = Totalindkomst efter skat og NFO, ROIC = Samlet driftsoverskud, inkl. dirty-surplus. Egen til-

virkning se bilag 

69 ROE & ROIC uden dirty-surplus aktivitet (core-aktivitet). Egen tilvirkning se bilag 
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Af fig. 4.2 ses en, fortsat negativ, men væsentlig mere jævn udvikling i ROE. Til trods 

for betydelig fremgang i totalindkomsten (og stigning i ROIC) efter integrationen af 

GL & V, ses et svagt fald i ROE i 2009. Årsagen hertil skal findes i en væsentlig øget 

egenkapital. Årsagerne beskrives senere i analysen.  

 

Fra 2009 til 2010 oplever FLS et dramatisk fald i egenkapitalens forrentning. Faldet 

er drevet af tilbagegang på over 30 % i totalindkomsten på baggrund af nedgang på 

over DKK 3 mia. (13 %) i nettoomsætningen. Nedgangen henføres til de konjunktur-

mæssige udfordringer, som også er anført Pestel-analysen. Det er værd at tage i be-

tragtning, at såfremt der ikke korrigeres for ”dirty-surplus” indtægter på DKK 500 mio. 

i 2010, sløres den negative udvikling i ROE betydeligt. ROE fortsætter den faldende 

tendens i 2011 med et mindre fald på 4 %. Niveauet anses imidlertid som tilfredsstil-

lende. 

 

Nedenfor følger den dybere analyse af årsagen til udviklingen i ROE. Det kan imidler-

tid allerede nu konkluderes, at finansieringseffekten ikke har signifikant effekt i driften 

af FLS70, således kan det konkluderes at værditilvæksten primært stammer fra evnen 

til drive virksomhed. 

 

4.3.2 Niveau 2 Afkastningsgraden (ROIC) 

I fig. 4.3 ses udviklingen i ROIC samt underliggende drivere for afkastet på driften af 

FLS. 

Niveau 2 2007 2008 2009 2010 2011 
ROIC 21,1% 28,2% 31,6% 21,8% 18,8% 
OG (PM) 6,6% 5,3% 7,8% 9,3% 6,3% 
AOH (ATO) 3,37 4,27 4,02 3,21 2,76 
Fig. 4.371 

 

ROIC beskriver afkastet på driftsaktiviteterne i forhold til, hvor meget der er investeret 

for at skabe den opnåede aktivitet. Således findes ROIC ved driftsoverskud efter skat 
                                                 
70 Hvilket også giver nogle ukurante nøgletal i r, spread of Fgear som gør at beregning af ROE jf. tidli-

gere anførte ligning ikke stemmer. Fokus er imidlertid også på trenden, hvorfor der ikke er gjort mere 

ved området. 

71 ROIC uden dirty-surplus. Egen tilvirkning se bilag 
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/ Netto driftsaktiver (NOA). Ved beregning er det ligeledes relevant at fokusere på 

ROIC ved kerneaktiviteten og se bort fra dirty-surplus poster, som ovenfor. Dette er 

især relevant, når analysen danner grundlag for vurdering af FLS evne til drive virk-

somhed og grundlag for budgettering. I fig. 4.4 ses ROIC og overskudsgraden (OG) 

efter justering for påvirkninger fra disse ikke-kerneaktiviteter. 

 

Niveau 2 kerneaktivitet 2007 2008 2009 2010 2011 
ROIC kerneaktivitet 21,1% 28,2% 31,6% 21,8% 18,8% 
OG 6,5% 5,8% 7,4% 6,4% 6,5% 
 Fig. 4.472 

 

Henover analyseperioden svinger ROIC med op til 50 % i både opad- og nedadgå-

ende retning. I 2011 er ROIC imidlertid kun ca. 10 % lavere end udgangspunktet i 

2007. Evnen til at levere pålidelige og ensartede resultater er relevant i forhold til 

budgettering, som ligger til grund for værdiansættelsen.  

 

I perioden 2007 - 2009 ses en betydelig stigning i ROIC, som analyseres nærmere 

gennem de drivere, som har indflydelse på evnen til at skabe resultater (ROIC) i FLS. 

Overordnet kan vi dog konstatere, at vi indtil nu allerede ved, at FLS gennemgik en 

turn-around, hvor effekten viste sig i disse år efter samt den historiske højkonjunktur, 

som prægede hele verden og aktiviteten i FLS særdeles gunstigt (erfaringer fra stra-

tegiske analyse).  Endvidere ses således også, at FLS påvirkes negativt af nedturen i 

økonomien. I 2010 falder omsætningen med ca. 15 % og ROIC med ca. 30 %, angi-

veligt som følge af det bratte ophør i investeringslysten som følge af finanskrisen ul-

timo 2008/2009, men som først absorberes senere i FLS regnskaber. 

 

Igennem hele perioden ligger ROIC på et tilfredsstillende niveau. ROIC viser, at hver 

kr. 100 investeret i driftsaktiver giver en forrentning på kr. 17,90 i 2011. Niveauet på 

ROIC skal endvidere sammenlignes med wacc, som beregnes senere. Såfremt RO-

IC er højere end de gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), skaber aktiviteten 

FLS værdi for investorerne, idet wacc er udtryk for, hvor meget en långivere vil have 

sin kapital forrentet med ved en investering i FLS eller andet aktiv med sammenligne-

lig risiko.  

                                                 
72 Egen tilvirkning se bilag 
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4.3.3 Niveau 3 Analyse af underliggende drivere for ROIC 

Årsagsforklaringerne til udviklingen i ROIC skal findes i overskudsgraden (OG) og 

aktivernes omsætningshastighed (AOH). Førstnævnte viser evnen til, at skabe over-

skud ud omsætningen dvs., at ud af en omsætning på kr. 100 skaber FLS et over-

skud på kr. 6,50 af kerneaktiviteten i 2011. AOH viser kapitaltilpasningsevnen i FLS 

dvs. hvor meget aktivitet generes af investeringen i driftsaktiver, således, at kr. 100 

investeret i driftsaktiver giver en omsætning på kr. 276 i 2011. 

 

Indtjeningsevnen (OG) 

Igennem hele perioden leverer FLS stabile overskudsgrader med et gennemsnit på 

ca. 6,5 % efter NFO jf. fig. 4.4. I nedenstående fig. 4.5 vises analyse af udviklingen i 

driverne til indtjeningsevnen. Det fremgår, at OG efter skat ligger på gennemsnit 6,9 

% (renset for dirty-surplus og før NFO, se fig. 4.6 for forskellen i OG-tallene). Det 

fremgår endvidere af fig. 4.5, at produktionsomkostninger udgør en faldende del af 

nettoomsætningen, hvilket bidrager til positivt bruttoresultatet og således OG. Udvik-

lingen stemmer samtidig overens med erfaringerne fra den strategiske analyse, hvor 

det netop var et kardinalpunkt for ledelsen at foretage besparelser i produktionen ved 

outsourcing af produktionen af standardkomponenter til Kina og ingeniørarbejdet til 

Indien.  

 

Succes med denne strategi har stor indflydelse på FLS, idet produktionsomkostnin-

gerne udgør 75 % af nettoomsætningen. Optimering af denne post skaber betydelig 

værdi tilvækst på bundlinjen. Vi ser endvidere, at de øvrige værdidrivere udvikler sig 

indenfor et forventet og acceptabelt niveau. Fig. 4.6 viser en common-size analyse, 

dog med sammenligning af de respektive år i analysen frem for sammenligning med 

konkurrenter.  

 

Indtjeningsevnen vurderes at være tilfredsstillende stabil. Det er imidlertid helt afgø-

rende at FLS kan holde de nuværende avancer og fortsat udvikle og effektivisere 

produktionsapparatet. 
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Niveau 3 2007 2008 2009 2010 2011 
OG-drivere (%)       
Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Produktionsomkostninger 78,6% 77,8% 76,6% 74,2% 73,9% 
Salgs- og distributionomkostninger 5,1% 5,0% 5,2% 6,7% 6,8% 
Administrationsomkostninger 6,1% 6,2% 7,1% 7,7% 7,6% 
Andre netto driftsindtægter 0,3% 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 
Engangsposter 0,0% -0,4% 0,0% 0,2% 0,1% 
Af- og nedskrivninger materielle akti-
ver 0,6% 0,7% 1,0% 1,2% 1,2% 
Af- og nedskrivninger immaterielle 
aktiver 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 1,1% 
OG-salg før skat 9,1% 9,5% 9,8% 9,9% 9,9% 
Skatteomkostninger -2,9% -2,9% -1,9% -3,1% -3,1% 
OG efter skat 6,3% 6,6% 7,9% 6,8% 6,8% 
OG-andet (dirty surplus) 0,4% -1,3% -0,1% 2,5% -0,6% 
OG i alt 6,6% 5,3% 7,8% 9,3% 6,3% 
Fig. 4.573 

 

DKK mio. 2007   2008   2009   2010   2011   

Nettoomsætning  19.967 100,0% 25.285 100,0% 23.134 100,0% 20.186 100,0% 21.998 100,0%

Driftsomkostninger  
-
18.143 90,9% 

-
22.876 90,5% 

-
20.873 90,2% 

-
18.196 90,1% 

-
19.827 90,1% 

Driftoverskud fra salg før skat 
(EBIT) 1.824 9,1% 2.409 9,5% 2.261 9,8% 1.990 9,9% 2.171 9,9% 

Estimeret skat af driftsover-
skud  -571 2,9% -739 2,9% -441 1,9% -620 3,1% -671 3,1% 

Driftsoverskud fra salg efter 
skat  1.253 6,3% 1.671 6,6% 1.820 7,9% 1.371 6,8% 1.500 6,8% 
Dirty surplus  70 0,4% -339 -1,3% -22 -0,1% 500 2,5% -123 -0,6% 

Samlet driftsoverskud efter 
skat  1.323 6,6% 1.332 5,3% 1.798 7,8% 1.871 9,3% 1.377 6,3% 
NFO efter skat 40 0,2% -215 -0,8% -115 -0,5% -89 -0,4% -76 -0,3% 

Totalindkomst  1.363 6,8% 1.117 4,4% 1.683 7,3% 1.782 8,8% 1.301 5,9% 
Fig. 4.674 

 

Eftersom indtjeningsevnen er forholdsvis stabil i perioden, kan vi analysere driftsakti-

vernes omsætningshastighed. I fig. 4.7 ses den generelle udvikling i AOH, som viser 

at FLS samlet set får mindre omsætning ud af investeringen i nettodriftsaktiverne. Ni-

veauet vurderes imidlertid at være tilfredsstillende henset til at branchen er relativ 

kapitalintensiv med nødvendig investering i patenter og rettigheder, goodwill, udvik-

lingsfaciliteter og store tilgodehavender hos kunder. 

                                                 
73 Egen tilvirkning se bilag 

74 Egen tilvirkning se bilag Common-size analyse over udviklingen i årerne  
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Niveau 2 2007 2008 2009 2010 2011 
AOH (ATO) 3,37 4,27 4,02 3,21 2,76 
Fig. 4.7 

 

I fig. 4.8 er den samlede omsætningshastighed dekomponeret i driftsforpligtigelser og 

aktiver for herved at skabe et forfinet indtryk af driverne for AOH. Endvidere vises 

værdien af den inverse AOH (1/AOH), som udtrykker hvor meget, der skal investeres 

for at skabe omsætning. F.eks. skal der investeres 37 øre for at skabe 1 kr. omsæt-

ning i 2011 mod 26 øre i 2007.   

 

Niveau 3 2007 2008 2009 2010 2011 
AOH-drivere (inverse)       
Immaterielle aktiver 0,27 0,22 0,25 0,30 0,33 
Materielle aktiver 0,08 0,07 0,08 0,11 0,12 
Varebeholdning 0,07 0,07 0,08 0,10 0,10 
Tilgodehavender 0,46 0,39 0,40 0,44 0,50 
  0,88 0,75 0,80 0,95 1,04 
        
Udskudt skat 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 
Øvrige forpligtigelser 0,16 0,13 0,12 0,13 0,16 
Forudbetalinger fra kunder 0,16 0,11 0,13 0,10 0,08 
Igang. arbejde for frem.reg.  0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 
Lerandørgæld 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12 
Andre hensatte forpligtigelser 0,04 0,05 0,05 0,07 0,06 
  0,62 0,55 0,60 0,64 0,68 
1/AOH 0,26 0,20 0,21 0,31 0,37 
Fig. 4.8 

 

Det fremgår endvidere, at tilgodehavender er en væsentlig driver for den samlede 

kapitaltilpasningsevne. Det er således relevant at undersøge omsætningshastighe-

den for denne post yderligere. I fig. 4.9 ses, at der ydes 15 dages længere kredittid til 

kunder i 2011 ift. 2010. Endvidere er lagerdagene for igangværende arbejde øget. 

Det kan virke som beskedne størrelser, men det er yderligere kapitalbinding, som alt 

andet end lige er uhensigtsmæssigt i nøgletalshenseende. Den øgede kredittid kan 

skyldes særlige ordrer eller være bydende nødvendigt for overhovedet at have en 

omsætning ved krav fra kunder. 

Immaterielle aktiver er ligeledes en afgørende post i NOA. Denne post er øget med 

ca. 22 % henover analyseperioden. At der skal investeres mere i immaterielle aktiver 
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for at skabe omsætning, kan således tyde på at den erhvervede goodwill ved køb af 

virksomheder endnu ikke helt har slået igennem i øget aktivitet (omsætning).  

 

  2007 2008 2009 2010 2011 
OH - tilgodehavender 4,0 5,0 5,4 4,8 4,0 

Kreditdage 89 72 66 76 91 
OH - igangværende 
arbejde  

6,5 7,2 6,4 6,5 6,1 

Lagerdage 55 50 56 56 59 
 
Fig. 4.9  

 

 

Delkonklusion på rentabilitetsanalyse 

Overordnet kan det konstateres, at der har været et fald i egenkapitalens forrentning 

(ROE). Vi så, at finansieringseffekten stort set ingen betydning havde. Faldet i ROE 

skyldes derfor, at ROIC er faldet. Hvor en investering i driften på kr. 100 gav en for-

rentning på ca. kr. 21 i 2007, er den nu faldet til ca. kr. 18 i 2011 (ROIC). 

 

Årsagen til denne udvikling i rentabiliteten skal findes i enten indtjenings- eller kapi-

taltilpasningsevnen henholdsvis OG eller AOH. Vi kan konstatere, at overskudsgra-

den udvikler sig stabilt i perioden. Således må årsagen til faldet i ROIC skyldes et 

fald i evnen til skabe afkast på driftsaktiviteterne, dvs. evne til at tilpasse kapitalen til 

aktiviteten. Det kan være udfordringer med et langsommeligt produktionsapparat el-

ler kinesiske underleverandører osv. Som vi så af driverne til AOH, er tilgodehaven-

der og immaterielle aktiver vigtige elementer, hvorfor årsagerne til forringelsen sand-

synligvis skal findes her. Generelt kan det konstateres, at der skabes mindre aktivitet 

for hver investeret krone i driftsaktiverne. 

 

Overordnet må det konkluderes, at FLS leverer ganske tilfredsstillende resultater 

med hensyn til niveauet for samtlige nøgletal; Om end der er fare i horisonten, som 

allerede er blevet afdækket i den strategiske analyse, synes tiltagene for, at imøde-

komme disse udfordringer, at være understøttet i regnskabet. Eks. beretter FLS, at 

de vil benytte sig af differentieringsstrategien for at overleve den stærke konkurrence 

fra især Kina. FLS har for længst indset, at de ikke kan være den billigste leverandør 
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af cementfabrikker. Til gengæld kan de være den bedste leverandør af kvalitet og 

jævnfør den stabile overskudsgrad, tyder det på, at differentieringsstrategien funge-

rer, og de kan opretholde denne status omkring deres produkter.       

 

4.4 Risikoanalyse 

FLS er som virksomhed påvirket af en række forskellige risici. Risikoanalysen benyt-

tes til at vise, hvilke væsentlige risici som påvirker FLS, samt hvilke tiltag virksomhe-

den eventuelt har taget i brug for at forholde sig til den givne risiko. Analysen benyt-

tes herefter som supplement til budgetteringen, lige som den strategiske analyse og-

så gør. Analysen kan opdeles i 2 niveauer. Først den kommercielle risiko og herefter 

den finansielle risiko. Analysen foretages på baggrund i de nævnte risici, som FLS 

opstiller i deres 2011 regnskab. 

 

Risikorapportering 

I erkendelse af at virksomheden påvirkes af mange forskellige risikofaktorer, i forhold 

til de operationelle risici, er det de enkelte lokale forretningsenheder, som har ansva-

ret for imødekommelsen af disse. Løbende bliver koncernledelsen informeret om risi-

ci. Der udarbejdes halvårlige risikorapporter til ledelsen, hvori risiciene er beskrevet 

og hvilke handlinger, som benyttes for at minimere risikoen. Risikorapportering skal 

sikre, at FLS hele tiden er på forkant med aktuelle risici, samt at de kan tilpasse sig 

fremtidige. 

 

Forsikring 

FLS forsikrer sig mod større tab via globale forsikringsmæglere. Forsikringerne skal 

stå mål med den risiko som virksomheden påtager sig. Det er FLS politik at forsikre 

sig mod store tab hos forsikringsselskaber, for at minimere den finansielle risiko. 

 

Kommercielle 

FLS forholder sig selv til de forskellige risici som de påvirkes af og skriver selv i deres 

årsregnskab, at de som koncern er villig til at påtage sig betydelige risici, så længe 

det er indenfor deres kerne kompetenceområde, samt at det er kalkulerede og kon-

trollerbare risici75.   

                                                 
75 FLS årsregnskab 2011 - Side 60 
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På baggrund af FLS’ forretningsmodel med ejerskab i de forskellige led i værdikæ-

den sikrer dette dem en naturlig spredning af deres risiko. Samtidig servicerer FLS et 

bredt spekter af virksomheder i forskellige størrelser og typer, så de ikke er afhængi-

ge af enkelte kunder. Samtidig er FLS som en global aktør sikret en hvis risikospred-

ning i forhold til geografisk lokale forhold. 

 

Markedstrends 

FLS markedssituation er præget af hård konkurrence både indenfor produktudvikling, 

men også på pris. FLS vil minimere disse risici ved at være den førende aktør i pro-

duktudvikling. Samtidig skal værdikæden strømlines for at være konkurrencedygtig i 

produkter, services og pris. 

 

Ansatte 

De ansatte er virksomhedens vigtigste ressource. Det er derfor essentielt for FLS, at 

de kan beholde samt tiltrække de dygtigste ansatte, for fortsat at være på forkant 

med den teknologiske udvikling. For at sikre denne udvikling har FLS en række koor-

dinerede initiativer vedrørende medarbejderforhold, udvikling og træning. 

 

Social ansvarlighed og offentlig regulering 

FLS møder stigende interesse fra såvel myndigheder, kunder, underleverandører 

samt NGO’er vedrørende social ansvarlighed og efterlevelse af gældende regler. In-

ternationale initiativer følges, og FLS har en intern struktur til at sikre at disse stan-

darder følges. Disse internationale initiativer vedrører hovedsagligt udviklingspro-

grammer til de ansatte, for at sikre at koncernen følger et sæt af etiske regler lige 

meget hvor i verden, at virksomheden agerer. På baggrund af virksomhedens globa-

le tilstedeværelse udsættes virksomhedens aktiviteter og indtjening for en række for-

skellige ting, herunder politisk involvering i form af handelsbarrierer, skatter, valuta-

restriktioner & krige. Løbende bliver disse risici vurderet, således at der kan træffes 

nødvendige foranstaltninger for at mindske risikoen. 

 

Projekt risiko. 

Hvert projekt som FLS er med i, er forbundet med risici. Disse risici påvirkes af både 

teknologiske, kommercielle og/eller geografiske omstændigheder. Der arbejdes der-

for løbende på at identificere og vurdere de enkelte risikomomenter ved et projekt. 
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Formålet med løbende risikovurdering er at sikre, at den nødvendige information når 

de rette personer i rette tid, for at kunne træffe de mest hensigtsmæssige og nød-

vendige beslutninger. 

 

Produktion og værdikæde 

Virksomhedens produktionsenheder skal være stabile og kunne levere tilbehør til 

projekter og kunder i en tilfredsstilende kvalitet og omfang. Dette bliver sikret ved 

standardiserede procedurer. Ovennævnte følges løbende via inspektionsprogrammer 

styret af eksterne specialister for herved at minimere risici og eventuelle tab. 

 

Finansielle 

Ledelsen i virksomheden bestemmer de overordnede rammer for styrring af de fi-

nansielle risici, som virksomheden udsættes for. FLS politik er, at væsentlige finan-

sielle risici skal identificeres og afdækkes tilstrækkeligt. Ligeledes skal alle kommer-

cielle valuta- og renterisici afdækkes, senest ved kontraktens indgåelse. 

Der oplyses i årsregnskabet for 2011, at virksomheden i 2010 og 2011 har opfyldt al-

le finansielle forpligtigelser. 

 

Valuta 

Valutarisici stammer fra omveksling af fremtidige kommercielle og finansielle betalin-

ger. Da FLS` s indtægter hovedsagligt stammer fra ordresalg, indgår betalinger i en 

lang række af forskellige valutaer. For at sikre sig mod valutarisici afdækker FLS sig 

ved brug af optioner samt valutakonti. Hovedvalutaerne til kommercielle formål er Eu-

ro(cement) og US Dollars (mineral). Ændringer i de finansielle poster stammer ho-

vedsagligt af realiserede og urealiserede gevinster/tab på terminskontrakter og valu-

takonti. 

 

Rente 

Renterisikoen hos FLS vedrører de finansielle aktiver og virksomhedens forpligtigel-

ser. Aktiverne består hovedsagligt af indestående i pengeinstitutter, forpligtigelserne 

er prioritetslån og banklån. Risikoen er, hvis renten ændres. Al FLS’ gæld er variabelt 

forrentet. Såfremt alle andre forhold er uændrede, så vil en rentestigning på 1 % be-

tyde en årlig nettorenteindtægt på 1 mio. DKK.  
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FLS har fra perioden 2010 til 2011 oplevet en rentestigning på deres gæld, således i 

2010 betalte man 1,2 % for prioritetsgæld i Euro og 1,8 % for banklån i Euro76 og i 

2011 betalte man 1,6 % for prioritetsgæld i Euro, 2,5 % for banklån i Euro og 1,4 % 

for banklån i DKK77 

 

Likviditet 

FLS ønsker til enhver tid at have tilstrækkelig og fleksible likviditet til rådighed. Dette 

sikres bl.a. gennem cash-pool systemer i forskellige valutaer samt ved at have korte 

kreditfaciliteter med forskellige finansielle institutioner.  

For supplerende likviditetsstyrring er der indgået forpligtende aftaler om kreditfacilite-

ter (ex realkreditlån) på mere end 5 milliarder DKK med en gennemsnitlig løbetid på 

4 år og 3 måneder.  

 

Kredit 

Kreditrisici stammer fra det store tilgodehavende som FLS måtte have med sine kun-

der. Dette forsøges minimeret ved løbende at kreditvurdere kunderne. I 2011 udgjor-

de ingen kunder mere end 5 % af omsætningen. Foruden kunderne, så er der også 

en kreditmæssig risiko på de finansielle partnere til FLS, som de benytter til at af-

dække risici med ved hjælp af finansielle instrumenter. For at begrænse denne risiko 

mest muligt benyttes finansielle institutioner med højest mulig kreditværdighed. 

 

Delkonklusion på risikoanalyse 

Risikoanalysen viser, at FLS har et godt indgående kendskab til de nuværende og 

potentielle risici, som de kan forventes at blive påvirket af. De har løbende risikovur-

deringer, som man forholder sig til og forsøger at afdække bedst muligt. Større risi-

koeksponeringer besluttes af den kompetente koncernledelse. FLS benytter sig aktivt 

af finansielle instrumenter til afdækning af forskellige risici. 

                                                 
76  Jf. årsregnskabet for FLS for 2010 side 87 

77 Jf. årsregnskabet for FLS for 2011 side 114 
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5.0 Budgettering 

Gennem vurdering af udvikling i de finansielle værdidrivere vil vi udarbejde et budget 

for de kommende 10 år. Budgetperioden er opdelt periode på seks år hvor vi aktivt 

budgetterer i forhold til virksomhedens strategiske beslutninger og overvejelser. Her-

efter følger en nedtrapningsperiode på fire hvor den budgetterede vækst aftages, 

henset til at jo længere tidshorisont des sværere og mere usikkert bliver budgetterin-

gen. Endelig udfases væksten i terminalperioden.  

5.1 Vækst 

Vækst er et flydende begreb, som ofte bruges i flæng og generelt opfattes som posi-

tivt. Betydningen af vækst i en virksomhed kan imidlertid være flertydig. Er det vækst 

i overskuddet, er det vækst i salget, eller i aktiverne? De fleste virksomhedsledere 

stræber efter vækst, men vækst i eksempelvis omsætningen er ikke ensbetydende 

med succes, medmindre, at væksten også afspejler sig på bundlinjen. 

 

Når historiske regnskaber skal anvendes til budgettering for fremtidens vækst er det 

samtidig relevant at forholde sig til, om der er tale om vækst opnået gennem øget ak-

tivitet på virksomhedens kerneaktiviteter, eller der er tale om vækst drevet af transito-

riske poster, som ikke kan forventes at realiseres i kommende på baggrund af virk-

somhedens strategiske beslutninger. I udarbejdelsen af nøgletalsanalysen er der li-

geledes korrigeret for dirty-surplus poster. I fig. 5.1 vises forskellen på totalindkomst 

fra driftens kerneaktivitet og samlede totalindkomst. 

Fig. 5.178 

 

Som det fremgår af fig. 5.1 kan aktiviteter, som ikke vedrører den primære aktivitet 

have stor indflydelse på resultatet i både negativ og positiv retning. Som følge heraf 
                                                 
78 Egen tilvirkning 

DKK mio. 2007 2008 2009 2010 2011 
Driftsoverskud fra kerneaktivite-
ter efter skat 

1.253 1.671 1.820 1.371 1.500 

NFO efter skat (Netto finansiel-
le indtægter) 

-40 215 115 89 76 

Totalindkomst kerneaktiviteter 1.293 1.456 1.705 1.282 1.424 
Totalindkomst kerne + dirty-
surplus aktiviteter 

1.363 1.117 1.683 1.782 1.301 

%-afvigelse 6 % - 24 % - 2 % 39 %  - 9 % 
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viste nøgletalsanalysen også forskel i værdierne ved opdeling i kerneaktiviteter og 

andet. 

  

Niveau 1 kerneaktivitet 2007 2008 2009 2010 2011 
ROE kerneaktivitet 34,9% 31,5% 29,2% 17,4% 16,7% 
ROIC kerneaktivitet 21,1% 28,2% 31,6% 21,8% 18,8% 
OG 6,5% 5,8% 7,4% 6,4% 6,5% 
 
 

Niveau 1 2007 2008 2009 2010 2011 
ROE 36,8% 24,2% 28,9% 24,1% 15,3% 
ROIC (RNOA) 22,3% 22,5% 31,2% 29,7% 17,3% 
OG 6,6% 5,3% 7,8% 9,3% 6,3% 
79 
 

For at skabe et så retvisende budget som muligt, er det derfor vigtigt at rense regn-

skabet for disse udsædvanlige poster, som ikke kan forventes at være tilbagevende 

og i øvrigt er vanskelige at estimere80. 

 

Identificeringen af kerneaktiviteterne og opdeling i vedvarende totalindkomst herfra 

har umiddelbart været en overskuelig opgave henset til, at eventuelle opskrivninger 

mv. fremgår af den reformulerede egenkapital. Vi har ikke forholdt os til yderligere 

behov for analyse af dirty-surplus påvirkninger fra balancen, idet vi antager revisors 

vurderinger af aktiver mv. er retvisende, og vi har ej heller grundlag for vurdering af 

disse. Endvidere er FLS jævnfør eget mantra, fokuseret omkring deres kerneaktivite-

ter, hvorfor mængden af ”støj” i regnskabet er begrænset. 

 

For at gøre begrebet vækst endnu mere håndgribeligt i FLS er fig. 5.2. udarbejdet. 

Figuren viser udviklingen i aktiekursen sammenlignet med udviklingen i residualind-

komsten. ReOI stiger i perioden 2007 – 2009 og denne stigning afspejles i kursudvik-

lingen 2008 – 2010. ReOI er beregnet ved DO efter skat – (wacc * NDA). Den viser 

således, at investorerne vil betale for vækst, udover den de forventer.  

 

 

 
                                                 
79 Egen tilvirkning 
80 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” af Ole Sørensen 
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  2007 2008 2009 2010 2011 
ROIC 21,1% 28,2% 31,6% 21,8% 18,8%
DO efter skat 1.256 1.656 1.812 1.365 1.495 
Wacc 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 
Investeret kapital 5.929 5.914 5.609 6.979 8.942 
ReOI 758 1.159 1.341 778 744 
Aktiekurs, ultimo 522 181 367 532 337,5 
Fig. 5.281 

5.2 Budget 

Væksten i FLS skal overordnet tilvejebringes gennem kontinuerlig udvikling i netto-

omsætningen på de to overordnede forretningsområder cement- og mineralindustri-

en. Herunder skal salg af serviceydelser være et nyt fokus område82 og indgå på 

begge respektive forretningsområder.  

 

Væksten i de forskellige parametre vil sammen med de foregående analyser i denne 

opgave blive inddraget, når de fremtidige budgetforudsætninger skal fastlægges.  

 

I forbindelse med budgetteringen vælger vi, at fokusere på omsætningen og produk-

tionsomkostningerne eftersom disse poster har stor indflydelse på indtjeningen i FLS.  

5.2.1 Salgsvækst 

Salgsvækst er en vigtig faktor for en forbedret indtjening. Fig. 5.3 viser de sidste fem 

års historiske vækst i omsætningen for FLS.  

 2007 2008 2009 2010 2011 Gennemsnit

Omsætning 19.967 25.285 23.134 20.186 21.998  

Vækst i omsætning 62,19 21,03 -9,30 -14,60 8,24 13,51 

Fig. 5.383 
 
Citat: “Global growth is projected to drop from about 4 % in 2011 to about 3 % in 

2012, because of weak activity during the second half of 2011 and the first half of 

2012.”84 

IMF forventer en vækst i verdensøkonomien på 4,1 % i 2013, og væksten vil i perioden frem 

til 2017 ligge på et nogenlunde stabilt niveau, for at ende på 4,7 %85 

                                                 
81 Egen tilvirkning se bilag 

82 Jf. strategi hvor service er selvstændig SBU 

83 Egen tilvirkning 

84 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf 
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 2007 2008 2009 2010 2011 Gennemsnit

Økonomisk vækst 
verden 

5,40 % 2,80 % -0,60 % 5,30 % 3,90 % 3,36 % 

Fig. 5.4 
 
FLS har gennem de sidste 5 år haft en større vækst end den generelle økonomiske 

vækst. Dette vil dog ikke være en teoretisk mulighed i al evighed, idet FLS på et tids-

punkt vil være større end hele den globale økonomi. Den generelle økonomiske 

vækst forventes ifølge IMF frem mod 2017 at være i niveauet mellem 4-5 %. 

FLS nævner i deres årsrapport fra 2011, at de har en ambition om, at deres vækst 

skal være større end markedsgennemsnittet.  Samtidig har de også et mål om vækst 

via opkøb. 

 

Markedsandel/organisk vækst  
 
Den mest nærliggende årsag til vækst er, at kunderne aftager flere af FLS produkter 

og services grundet generel stigende efterspørgsel efter cement og produkter, hvor 

der indgår mineraler. Organisk vækst skal ske indenfor de nuværende fokusområder. 

Denne værdiskabelse skal stamme fra forøget salg og produktsynergier  - herunder 

service. Samt udvide deres produktpalette til at udgøre en længere del af den samle-

de værdikæde.  

Ligeledes skal serviceområde også forbedre omsætningen i FLS ved at håndtere fle-

re serviceopgaver på de solgte anlæg. Som tidligere gennemgået er der konkurren-

ter, som kan etablere anlæg, som er betydeligt billigere end dem, som FLS kan leve-

re. FLS tilstræber dog at tilbyde anlæg af en meget høj kvalitet, og kunden har mu-

lighed for tilkøb af serviceaftaler på anlæggene. Yderligere vil FLS for at komme 

nærmere på sine kunder, etablere otte supercentre, hvilket også gerne skulle gene-

rere en vækst i omsætningen. 

 

Opkøb/strategisk vækst 
 
Et alternativ til organisk vækst er gennem opkøb, hvilket er en klar strategi i FLS og 

var tilfældet i 2007 med GL&V. Det fremgår af regnskaberne, at dette opkøb udvide-

                                                                                                                                                      
85 Se tabel A1 i IMF World economic outlook - April 2012 
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de omsætningen ganske betydeligt. Opkøbsstrategien er, at så længe den opkøbte 

virksomhed komplementerer FLS og tilfører værdi86 skal muligheden benyttes.   

Der er i skrivende stund forhandlinger omkring et opkøb af den australske virksom-

hed Ludowici, som må antages også at ville bidrage til vækst i omsætningen og styr-

kelse af FLS position i mineralindustrien.  

 
Delkonklusion omsætningen 
 

Omsætningen har vi gennem de sidste fem år set vokse med et gennemsnit på lidt 

over 13 %. FLS forventer, ifølge årsregnskabet, at væksten i omsætningen skal være 

højere end markedsgennemsnittet. Via den strategiske analyse har vi konkluderet, at 

FLS har konkurrencemæssige fordele, som berettiger til at FLS kan have en forvent-

ning til vækst i omsætningen, som er højere end markedets og den generelle øko-

nomi. Vi vurderer derfor, at det ikke er urealistisk med en vækst i omsætningen de 

kommende år på niveau med de forgangne fem år. 

  

Vi budgetterer med en 2-delt budgetperiode på i alt 10 år, hvoraf seks år er den pri-

mære budgetperiode efterfulgt af en nedtrapningsperiode på fire år og endelig termi-

nalperioden.  

 

Vi budgetterer med en stigning i omsætningen på 10 % i frem til 2017. Herefter vil 

væksten i nettoomsætningen være 5 % frem til terminalperioden, hvor væksten vur-

deres til 3 %. 

 

Henset til den stabile overskudsgrad før skat på ca. 10 % igennem hele analyseperi-

oden, budgetterer vi med en OG på 10 % frem til 2017. Herefter ventes et fald i OG 

henset til stigende konkurrence til 8 %. I terminalperioden budgetteres med OG på 6 

%, henset til den begrænsede mulighed for at estimere overskudsgraden efter bud-

getperioden.   

5.2.2 Omkostninger 

Den største omkostning for FLS er produktionsomkostningerne. FLS har en ambition 

om at fastholde produktionsomkostningerne på et niveau mellem 65 og 75 % af om-

sætningen.  
                                                 
86 FLS årsrapport 2011 - Side 15 
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 2007 2008 2009 2010 2011 Gennemsnit

Produktionsomkostninger 15.695 19.664 17.728 14.979 16.264 12.866 

Vækst i produktionsom-
kostninger 

62 % 25 % - 10 % - 16 % 9 % 14 % 

Andel af omsætningen 78,60 % 77,77 % 76,63 % 74,20 % 73,93 % 76,23 % 

Driftsomkostninger 2.448 3.212 3.145 3.217 3.563 3.117 

Andel af omsætning 12,26 % 12,70 % 13,59 % 15,94 % 16,20 14,14 % 

Driftsomkostningers andel 
af omsætningen i % 

90,9 % 90,5 % 90,2 % 90,2 % 90,1 %  90,4 % 

Fig. 5.4 
 

Som det fremgår af ovennævnte tabel, så udgør produktionsomkostningerne lige 

marginalt mere end det mål som FLS har sat. Endvidere ser vi at FLS er i stand til at 

oprethold en samlet OG på ca. 10 % i hele perioden. Der er mange parametre som 

gør sig gældende i forbindelse med produktionsomkostningerne. Flere af dem har in-

direkte været berørt i de tidligere analyser i opgaven. Bl.a. er leverandørernes for-

handlingsstyrke blevet afdækket i porters-five- forces, som værende lav. Derudover 

er der medarbejderne i FLS, som også påvirker produktionsomkostningerne. Medar-

bejderne anses for virksomhedens vigtigste ressource i kraft af FLS anser sig som 

værende en videns- og knowhow virksomhed. I jagten efter de bedste medarbejdere 

er der risiko for lønpres omkring nøglefunktioner. Det er således en balancegang 

mellem at have de rigtige eks. ingeniører ansat, som kan bidrage til udvikling af nye 

patenter, som kan give produkter det forspring som gør, at kunderne vælger FLS; 

Men dette koster også, og der er risiko for, at omkostningerne er forgæves, hvis de 

ikke afspejler sig i en vis mængde omsætning.  

Niveauet for produktionsomkostningernes andel af omsætningen har gennem hele 

perioden været faldende, for i de sidste 2 år at være under FLS’ eget mål herfor. 

 

Delkonklusion produktionsomkostninger 
 

Produktionsomkostningerne har gennem de sidst 5 haft en gennemsnitlig vækst på 

14 %. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte dog på lidt lavere niveau de næste 
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år. Således at niveauet for OG kan fastholdes på nuværende niveau. Nettodriftsakti-

verne budgetteres at følge niveauet for 2011, dog tager vi højde for udfordringer i ka-

pitaltilpasningsevnen som følge af opkøbsstrategien og udvidelsen af antallet af su-

percentre. Aktivernes omsætningshastighed budgetteres derfor til 2,6 i hele budget-

perioden. 

6.0 Værdiansættelse 

På baggrund af det udarbejdede budget, foretages den egentlige værdiansættelse af 

FLS. 

6.1 Valg værdiansættelsesmodel 

Til selve værdiansættelsen findes flere forskellige typer modeller. Vi har imidlertid 

valgt at anvende ReOI-modellen, som tager udgangspunkt i residualoverskuddet.   

Vi har valgt modellen henset til fordelene beskrevet under metode afsnittet. Desuden 

finder vi modellen logisk opbygget og den giver samtidig et klart billede af hvilke for-

ventninger til både virksomhedens resultater og afkastkrav, som ligger til grund for 

værdiansættelsen. Det er således overskueligt for 3. mand at forholde sig, hvorfor en 

analytiker har beregnet en given værdiansættelse. Samtidig er ReOI-modellen konsi-

stent med både cash flow- og dividendemodellerne, da der er sammenhæng mellem 

balance, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelsen. 

  

Modellen virker således, at afkastningsgraden fratrækkes ejernes afkastkrav, som 

herefter ganges med den investerede kapital. Herved har vi udtryk for resiudalind-

komsten, dvs. hvor meget mere, end det forventede afkast, der kan opnås. Residual-

indkomsten for budget årerne tilbagediskonteres herefter med wacc´en.  

 

Budgettet er udfærdiget indenfor en afgrænset periode, hvor der er belæg for at kun-

ne budgettere resultaterne i virksomheden. Herefter følger terminalperioden hvor 

væksten følger udviklingen i den generelle økonomiske vækst. Dette gøres under er-

kendelse af, at der ikke kan udarbejdes retvisende budgetter i al evighed, men sam-

tidig også at der generes værdi også efter budgetperioden. 

De tilbagediskonterede værdier af residualindkomst i både budget- og terminalperio-

den adderes og sammenlægges med egenkapitalværdien.  
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Modellen kommer således til at bygge på: 

 Budget 

- Forventning til vækst i omsætning 

- Forventet evne til at skabe overskud (OG) 

- Kapitaltilpasningsevne ved udvikling i AOH 

 Wacc 

- Kapitalstruktur i virksomheden  

- Estimering af ejernes afkastkrav (Beta, risikofri rente & risikopræmie) 

- Fremmedkapitalomkostninger 

Det kan være svært at forholde sig til værdiansættelsen af en virksomhed uden over-

blik over hvilke komponenter, som rent faktisk ligger til grund for værdiansættelsen. 

ReOI modellen giver således det fornødne overblik over værdiansættelsen. 

Som det fremgår af ovenstående indeholder beregningen af wacc flere beregninger 

som gennemgås særskilt i nedenstående afsnit. Efterfølgende foretages den endeli-

ge værdiansættelse i ReOI modellen. Herefter følger en værdiansættelse af FLS jf. 

multipelanalyse af hensyn til sammenligningen med resultatet af fundamentalanaly-

sen. 

 

6.2 Wacc – kapitalomkostninger 

Som beskrevet under metodeafsnittet er reOI-modellen en indirekte model, som fin-

der værdien af hele virksomheden. Derfor skal wacc anvendes som diskonteringsfak-

tor. Wacc er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger og består af både de 

omkostninger finansieret af virksomhedens egenkapital og omkostninger finansieret 

af fremmedkapital. Wacc beregnes som = Wek *Rek+Wfk*Rfk * (1-tc) 

Wek = andel af egenkapital  

Wfk = andel af fremmedkapital 

Rek = ejernes afkastkrav 

Rfk = fremmedkapitalomkostning 

Tc = skatteprocent (værdi af skatteskjold) 
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Nedenfor redegøres de enkelte punkter og wacc beregnes. 

 

6.2.1 Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen undersøges for at afklare, hvor stor en andel henholdsvis egen- og 

fremmedkapital udgør af virksomhedens finansieringsgrundlag og herefter beregne 

deres andele af den samlede markedsværdi. In mente, med det formål, at fastsætte 

kapitalomkostningen på egen- og fremmedkapitalen. Det er et problem, eftersom det 

netop er markedsværdien vi er gang med at beregne87.  

 

I nedenstående fig. 6.1 vises den historiske kapitalstruktur i FLS. Ved markedsvær-

dien for fremmedkapitalen tages udgangspunkt i NFF (netto finansielle forpligtigelser) 

og ved markedsværdien af EK er kursen på FLS-aktien * antal udestående aktier.  

 
  2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiekurs, ultimo 522 181 367 532 337,5 

Antal aktier 53.200.000 53.200.000 53.200.000 53.200.000 53.200.000 

Egenkapitalens 
markedsværdi 

27.770.400.000 9.629.200.000 19.524.400.000 28.302.400.000 17.955.000.000 

Nettorentebærende 
gæld 

1.715.000.000 879.000.000 0 0 35.000.000 

Virksomhedsværdi 29.485.400.000 10.508.200.000 19.524.400.000 28.302.400.000 17.990.000.000 

            

Gældsandel i % 5,82% 8,36% 0,00% 0,00% 0,19% 

Egenkapitalandel 94,18% 91,64% 100,00% 100,00% 99,81% 

Fig. 6.188 

 

Som det fremgår af fig. 6.1 er FLS stort set alene finansieret af egenkapital. Det 

fremgår af årsrapporten, at FLS egen plan for den fremtidige kapitalstruktur er, at 

NFF maksimalt må udgøre to gange EBITDA og soliditeten ikke må være under 30 

%89. Hvilket historisk ikke har været tilfældet siden 200890.  Fig. 6.2 viser udviklingen i 

NFF og EK, såfremt der optages den maksimalt bestemte rentebærende gæld. 

 

                                                 
87 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” af Ole Sørensen s. 55 

88 Egen tilvirkning se bilag 

89 FLS årsrapport 2011 

90 Se evt. bilag for soliditetsberegning 2007-2011 
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  2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 
EBITDA 2.442  2.710  3.009  3.339  3.707  4.115  
Max værdi af 
NFF 4.884 5.421 6.017 6.679 7.414 8.229 
EK 3.953 4.387 4.870 5.406 6.000 6.660 
Soliditet 44,73% 44,73% 44,73% 44,73% 44,73% 44,73% 
Fig. 6.291 

 

Det er naturligvis fortsat samme udfordring med markedsværdi af egenkapitalen, når 

andelen af NFF skal bestemmes på baggrund af ovenstående, samt det faktum at 

FLS allerede har truffet beslutning om betydeligt opkøb af Ludowici, og det højst 

sandsynligt ikke kommer til at være sidste opkøb. Fastsætter vi en egenkapitalandel 

på 90 % og gældsandel på 10 % i beregningen af wacc. 

6.2.2 Ejernes afkastkrav 

Ved til fastsættelsen af ejernes afkastkrav anvendes CAPM-modellen. Modellen bru-

ges til at fastsætte, hvad investorerne have i afkast for at have placeret deres inve-

stering i FLS. Formlen for beregning af afkastkravet følger nedenstående model. 

 

  

Rf = risikofrie rente 

β  = Betaværdien 

E(Rm) = Forventet ved investering i en markedsportefølje 

 

Det fremgår af formlen, at afkastkravet fastsættes på baggrund af den risikofrie rente 

plus et tillæg, fastsat på baggrund af risikoen ved investering i FLS i forhold til mar-

kedsporteføljen. Tillægget kan betegnes risikopræmien og er således den samlede 

præmie, som investor kræver for at investere i FLS kontra risikofrie aktiver (statsobli-

gationer) og markedsporteføljen.  

Betaværdi 

Betaværdien beskriver den systematiske risiko ved et givent aktiv. Den systematiske 

risiko er betegnelsen for markedsrisikoen, som er begivenheder, der påvirker hele 

markedet (konjunktur ændringer, politiske ændringer osv.). Beta måler den systema-

tiske risiko på et aktiv i forhold til markedsporteføljens risiko. 

                                                 
91 Egen tilvirkning se bilag 
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Betaværdien i FLS er fastsat på baggrund af observering af kursen på FLS, samtlige 

handelsdage i perioden 1/1 2007 – 31/12 2011. Udviklingen i disse observeringer er 

sammenlignet med udviklingen i kursen på omxc20-indekset i samme periode. Form-

len for beregningen af betaværdien på FLS er: 

        

Formlen beskriver kovariansen mellem FLS aktien og markedsporteføljen, som i det-

te tilfælde er det samlede Omxc20-indeks delt med variansen på markedsporteføljen. 

Banalt sagt vurderes udsvingene i FLS-aktien i forhold i forhold til udviklingen i kur-

sen på for samtlige virksomheder noteret i omxc20 indekset. Ved denne sammenlig-

ning gives et billede af risikoen på FLS- aktien fra påvirkninger af eksterne sam-

fundsmæssige forhold, den systematiske risiko. Vores sammenligningsgrundlag kan 

således anfægtes at være for spinkelt ved valget af omxc20. Beta udgør 1,3792 set i 

forhold til markedsportefølje, som er fastsat til 1. 

 

Såfremt der ikke findes tilgængelige oplysninger om markedsværdier, kan betavær-

dien ud fra en vurdering af driftsmæssige og finansielle risiko. Resultatet af en sådan 

vurdering afhænger dermed af måden og dybden en sådan vurdering foretages. 

Overordnet set kan begge metoder være et lige rigtigt eller forkert udtryk for den sy-

stematiske risiko ved et aktiv. Resultatet er afhængigt af grundlaget.  

 

Vi tager udgangspunkt i en beta-værdi på 1,33, som er gennemsnittet af vores egen 

beta-beregning på 1,37, Reuters 1,55 og Jyske Invest 1,0893. 

Risikofri rente 

Den risikofrie rente fastsættes som afkastet på en risikofri investering. FSR anbefa-

ler, at der anvendes den effektive rente på et risikofrit papir med lang varighed. I 

praksis anvendes ofte den effektive rente på en 10-årig statsobligation94. Såfremt der 

er tale om værdiansættelse af et dansk selskab, vil det derfor være den effektive ren-

                                                 
92 Egen tilvirkning se bilag 

93 Equity research – Jyske Bank 27 januar 2012 

94 Citat www.skat.dk jf. Værdiansættelsesnotat af FSR 2003. 
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te på den 10-årige statsobligation, som typisk anvendes. Såfremt der er tale om vær-

diansættelse af et udenlandsk selskab eller en udenlandsk aktivitet, vil det være den 

effektive rente på en statsobligation i det land, hvor selskabet eller aktiviteten er pla-

ceret. 

 

Vi ville tage udgangspunkt i en risikofri rente på 1,81 %, som er gennemsnittet af 

månedsgennemsnittet for renten på 10-årig Statsobligation for dec.2011 og jan.- april 

201295. Vi har valgt et gennemsnit for disse fem måneder henset til et mere retvisen-

de billede. Renten på en 10-årig statsobligation pr. april 2012 på 1,71 %. 

 

Efter nærmere overvejelser har vi valgt, at tage udgangspunkt i en risikofri rente på 

2,5 %, dette henset til forventning til udviklingen i renteniveauet i vores 10-årige bud-

getperiode samt FLS aktiviteter foregår på verdensmarkedet, hvor renten ligger over 

det danske niveau. 

Risikopræmie 

Risikopræmien er det merafkast over den risikofrie rente, som en investor vil kræve 

for at påtage sig en risiko ved at foretage en investering, hvor udfaldet ikke er kendt. 

Det kan samtidig udledes, at risikable investeringer må forventes at give et større af-

kast end sikre investeringer. Det er i hvert fald teorien, praksis har jo netop vist sig, at 

denne afgørelse om hvilke risikopræmie, der skal tages, i forhold til en given investe-

ring ofte er en svær disciplin96 - se note. 

Der findes reelt tre forskellige tilgangsvinkler til at estimere risikopræmien: 

 

  Den historiske tilgang (ex post) 

  Den fremadskuende teoretiske tilgang (ex ante) 

  Rundspørgetilgangen. 

Risikopræmien kan vurderes jf. den historiske tilgang, hvor risikopræmien ansættes 

på baggrund af historiske afkast og forventninger hertil. Den fremadskuende tilgang 
                                                 
95 http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 

96 Banker, som må lukke fordi de har haft for store nedskrivninger har ikke tjent ”nok”, på kunder de 

senere taber penge på, er et teoretisk udtryk for en for lille risikopræmie (rentesats) på de udlån. 
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tager udgangspunkt i fremtidig indtjening, generelle forventninger og nuværende 

markedskurser. Rundspørgetilgangen beror på et udsnit af markedsdeltagere ban-

ker, investorer osv. som giver deres bud på en aktuel risikopræmie. Herefter vælges 

en gennemsnit af forventningerne. 

 

Der er således ikke nogen eksakt værdi for risikopræmien. Overordnet set påvirkes 

niveauet for risikopræmien af en række økonomiske variable som konjunkturer, infla-

tion, indtjening i virksomhederne og investorernes risikoaversion.  Dette kan samtidig 

forklare de faldende aktiekurser efter 9/11. Investorernes risikovillighed dalede, der-

med stigende risikopræmier og faldende aktiekurser97. 

 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i en risikopræmie på 6 %. PWC har foretaget en 

rundspørge blandt ledende aktører på aktiemarkedet98 og fundet en konsensus risi-

kopræmie på 5 %. Rundspørgen er foretaget i 2010. Vi vurderer imidlertid at der si-

den rundspørgen ikke sket en forbedring af det økonomiske klima. Ikke mindst hen-

set gældskrisen i euro-zonen, som medvirker til at investorerne vil have en højere ri-

sikopræmie end 2010. På den baggrund antages det at en risikopræmie på 6 % er 

mere retvisende i forhold til nuværende risikoaversion.  

Den historiske risikopræmie er på ca. 4-5 %. Hvis vi vurderer risikopræmien i sam-

menhæng med den risikofri rente, ser vi imidlertid at disse størrelser bevæger sig 

modsat rettet i forhold til hinanden. Således, at inden finanskrisen, så vi en høj risiko-

fri rente og lav risikopræmie. Nu er bølgen vendt således, at der en lav risikofri rente 

og høj risikopræmie. Det stemmer overens med tidligere beskrevet, at usikkerheden 

om virksomhedernes indtjening og tilbagebetalingsevne på gæld osv. for risikopræ-

mien til at stige. 

 

Konklusionen er derfor: ”ja, den historiske risikopræmie i DK er 4 -5 %, men den risi-

kofri rente er også historisk lav og vi har en historisk risiko i markedet på grund af fi-

                                                 
97 http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Risikopraemien 

98 www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/assets/tema-nedskrivning/aarl-december-2010.pdf  
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nanskrisens efterveer og nuværende generelle aktivitet i verdensøkonomien. Derfor 

højere risikopræmie”99. 

 

CAPM – beregning 

På baggrund af ovenstående kan ejernes afkastkrav beregnes til 

0,025 + 1,33*(0,085 – 0,025) = 10,48 %  

 

6.2.3 Fremmedkapitalomkostninger 

Afkastkravet på fremmedkapitalen er afhængig af udviklingen i den generelle løben-

de markedsrente samt den rente som en virksomhed kan låne til afhængig af risiko-

vurdering af den pågældende virksomhed. Virksomhedsspecifikke risikotillæg kan 

findes gennem offentligt tilgængelige kreditratings. Afkastkravet kan endvidere findes 

ved sammenlægning af den risikofrie rente og risikotillæg for given virksomhed gan-

get med skatteværdien af renteomkostning. Beregningen følger, rg = (rf + rs)*(1-t)100. 

 

Risikotillægget beregnes ud fra det faktum at FLS i årsrapporten 2011 oplyser, at de-

res lånerente er 2,5 %. Set i forhold til en risikofri rente på 1,81 %. Antages risikotil-

lægget at udgøre 0,69 %-point. Dette synes samtidig troværdigt i forhold en kreditra-

ting på A+ i 2009101. 

Teoretiske afkastkrav på fremmedkapital kan beregnes som: 

(2,5 % + 0,69)*0,70     = 2,23 % 

Såfremt vi havde anvendt rene værdi for rf, (1,81 % + 0,69)*0,7  = 1,75 % 

 

Vi tager udgangspunkt i 2,23 %. Eftersom fremmedkapitalen udgør en mindre del af 

finansieringsgrundlaget, er betydningen heraf ligeledes.  

6.2.4 WACC – beregning 

Den endelige beregning af de samlede kapitalomkostninger i FLS kan således be-

regnes som følger. 0,90*0,1048 + 0,10*0,0223*(1-0,30) = 0,0943 + 0,0016 = 9,59 %  
                                                 
99 Jyske Markets vurderer pr. 27. januar 2012 risikopræmie pt. 6,9 % historisk risikopræmie 4 %. 

100 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” af Ole Sørensen s.55 

101 Økonomisk Ugebrev 2010. 
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6.3 Værdiansættelse efter ReOI 

På baggrund af ovenstående redegørelse for beregning af parametrene til brug for 

værdiansættelsen af FLS, jf. ReOI-modellen, har værdiansat én aktie til kr. 511. Som 

opsummering fremgår det af fig. 6.3 og 6.4 hvilke konkrete forudsætninger, der dan-

ner grundlaget for værdiansættelsen. Vi henviser desuden opmærksomheden til ved-

lagte bilag, hvori værdiansættelsen fremstår i sin helhed.  

 

  Budgetperiode Nedtrapningsperiode Terminalperiode 
Salgsvækst 10 % 5,0 % 3,0 % 
OG i % 10 % 8,0 % 6,0 % 
AOH 2,6 2,6 2,6 
Wacc 9,6 % 9,6 % 9,6 % 
Fig. 6.3 
NDA 8.942 
Nutidsværdi af ReOI 12.466 
Nutidsværdi af TV 5.806 
Virksomhedsværdi 27.214 
Netto finansielle forpligtigelser 35 
Egenkapitalværdi 27.179 
Værdi per aktie (53,2 mio ak-
tier) 511 
Fig. 6.4 
 

På baggrund af vores fundamentalanalyse vurderes det, at FLS-aktien er undervur-

deret, idet lukkekursen pr. 23. april 2012 var DKK 376,80.  

Efter gennemgang af strategisk- og regnskabsanalyse med efterfølgende værdian-

sættelse jf. kapitalomkostninger og forventninger til fremtidig indtjening, anbefaler vi 

således et køb af FLS-aktien. 

 

6. 4 Følsomhedsanalyse 

Værdiansættelsen afspejles af de input, som anvendes i modellen. Fælles for stør-

relserne er, at de er baseret på forventninger til fremtiden. Såfremt værdierne i mo-

dellen ikke bliver som antaget, vil værdiansættelsen ændres betydeligt. Det er derfor 

tjenestenyttigt at foretage en følsomhedsanalyse af, hvordan værdien konkret ændrer 

sig ved diverse scenarier. 

 

Der er interne såvel som eksterne parametre: 
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 Interne 

- Ændring af vækst i omsætning 

- Ændring i overskudsgrad 

- Ændring i kapitaltilpasningsevne 

 Eksterne  

- Ændring i wacc 

I nedenstående figurer vises ændringerne i værdiansættelsen af FLS-aktien såfremt 

der ændres på wacc samt OG, AOH og væksten i nettoomsætningen. 

 Wacc   Wacc   Wacc 

OG 

  8,5 8,9 9,3 9,7 10,1  

oms

  8,5 8,9 9,3 9,7 10,1      8,5 8,9 9,3 9,7 10,1 
9 565 522 487 454 427  8 553 514 481 452 426  

AO
H 

1,6 541 496 458 424 395 
9,5 578 535 498 467 439  9 571 530 495 465 438  2,1 572 528 491 458 430 
10 591 548 511 479 451  10 591 548 511 479 451  2,6 591 548 511 479 451 
10,5 604 560 523 491 463  11 610 566 527 493 464  3,1 603 561 525 493 465 
11 617 573 536 504 475  12 632 584 544 508 478  3,6 613 570 534 503 476 

Fig. 6.5                                       Fig. 6.6                    Fig. 6.7 
 

Det fremgår af figurerne, at værdien af FLS-aktien vurderes lavere i takt med at kapi-

talomkostningen øges. Stigningen i wacc´en kan dog opvejes af en forbedring i ev-

nen til at drive virksomheden dvs. øget indtjeningsevne, aktivitetsniveau eller kapital-

tilpasningsevne.  

 

6.5 Multipelanalyse 

Som alternativ til fundamentalanalysen, der er større i omfang, samt indhentning af 

informationer, kan man benytte sig af en multipelanalyse ved værdiansættelsen. For-

delen ved en multipelanalyse, er at den er relativ simpel at foretage, kræver kun en 

begrænset mængde af informationssøgning. Analysen benyttes når man hurtigt vil 

danne en sammenligning imellem virksomheder indenfor samme branche. Der er tre 

steps i en multipelanalyse: 

 

 Identificer sammenlignelige virksomheder inden for samme branche. 

 Identificer en værdiindikator for de sammenligelige virksomheder 
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 Anvend et gennemsnit på de tilsvarende værdiindikatorer for mål virksomheden, 

for at finde dens værdi102 

 

Vil vi via denne multipelanalyse værdiansætte FLS via multiple fra virksomhedens 

konkurrenter. Da analysen er forholdsvis let at foretage, er der betydelige faldgrup-

per. Værdiansættelsen er bl.a. ikke forankret i noget fundamentalt. Samtidig forud-

sætter analysen, at markedet har korrekt prisfastsat de sammenlignelige virksomhe-

der, og hvis man mener, at den forudsætning er korrekt, så kan man sætte spørgs-

mål ved, hvorfor man skal lave en værdiansættelse af FLS, for den har markedet jo 

prisfastsat korrekt! Hvis sammenligningsvirksomhederne bliver handlet til ikke effici-

ente priser, betyder det, at værdiansættelsen af FLS bliver fejlbehæftet. Yderligere er 

det særdeles svært at udvælge sammenlignelige virksomheder i de brancher, som 

FLS agerer i. Da FLS har sine primære forretningsområder i Cement- og mineralin-

dustrien, har vi udvalgt en række konkurrenter på disse områder og benytter disse i 

analysen, velvidende at ingen af dem er komplet sammenlignelige. Grundet analy-

sens simple kompleksitet har vi fravalgt at benytte Thyssenkrupp som sammenlig-

ningsvirksomhed, idet dette selskab i seneste regnskab havde et underskud. Et ne-

gativt resultat bevirker, at der er en negativ nævner i en formel, hvorfor dette ikke vil 

give værdi at benytte sig af dette. De virksomheder, som vi har udvalgt, er dem som 

FLS selv har nævnt på deres kapitalmarkedsdag den 17. april 2012 i præsentations-

materialet for henholdsvis cement og mineraler. 

 

 Omsætning Overskud Bogført vær-
di egenkapi-

tal 

Markeds-
værdi 

P/S P/E P/B 

Mio Euro        

Metso 6646 356 2136 5024 0,76 14,11 2,35 

Outotec 1386 79 400 1923 1,39 24,34 4,81 

Sandvik 10562 617 3805 14749 1,40 23,90 3,88 

KHD 235 13 234 286 1,22 22,00 1,22 

Sinoma 2976 184 538 2088 0,70 11,35 3,88 

FLS 2957 192 1197 2841 ? ? ? 

 
Fig. 6.8103 
 

                                                 
102 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang - Ole Sørensen - 3 udgave side 31 
103 Egen tilvirkning 
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Ovennævnte tal vedrørende omsætning, overskud, bogført værdi egenkapital samt 

markedsværdi er fundet via opslag på bloomberg.com. Da tallene oprindeligt var i 

forskellige valutaer er der omregnet, så at alle tal er i Euro. Der er blevet omregnet 

fra DKK, SEK, USD samt CNY. Omregningskurserne som er benyttet er, som følger: 

DKK = 7,44 SEK = 8,91 USD = 1,33 CNY = 8,37 

 

 
GNS. multipel for 
sammenlignlige 
virksomheder 

FLS Beløb FLS Værdi 

Omsætning 1,094 2957 3.234,96 

Overskud 19,14 192 3.674,88 

Bogført værdi 3,228 1197 3.863,92 

Gennemsnit af 
værdier 

  3.591,25 

 
Fig. 6.9104 

 

Af ovennævnte tabel ses det, at udsvinget i FLS værdi er forholdsvis begrænset lige 

meget hvilken multipel, man benytter. I forhold til gennemsnitsværdien er det største 

udsving på 9,84 %. I forhold til FLS aktuelle markedsværdi er udsvingene noget stør-

re og variere mellem udsving på 12,18 % til 26,47 % 

Det er dog bemærkelsesværdigt, at alle 3 gennemsnitsmultiple er højere end FLS’ 

egne.  

 

Omregnes gennemsnitsværdien til DKK, og der divideres med antallet af udestående 

aktier får vi følgende: 3.591,25 X 7,44 = 26.718,9 / 53,2 = 502,23, som er den teore-

tiske kurs på FLS aktien jf. multipelanalysen. Den 23. april 2012 blev aktien på Kø-

benhavns fondsbørs OMXc20 handlet til 376,19 

 

Multipelanalysens konklusion må derfor være, at FLS aktien er undervurderet, dette 

vil medvirke til en købsanbefaling af aktien ved sammenligning med aktuelle mar-

kedsværdi. Som vi indledningsvis også beskrev, så er sådan en multipelanalyse et 

meget forenklet værktøj til at sammenligne virksomheder og deres værdier.  

 
Delkonklusion værdiansættelsen 

                                                 
104 Egen tilvirkning 
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Værdiansættelsen af FLS-aktien efter fundamentalanalysen gav en værdi på kr. 511. 

Multipelanalysen gav en værdiansættelse på kr. 502. Fundamentalanalysen er udar-

bejdet på baggrund af dybdegående analyse af virksomhedens strategiske og finan-

sielle forudsætninger. Der er foretaget en indgående vurdering af hvilke forhold som 

influerer på driften i FLS interne såvel som eksterne forhold. Endvidere er der udar-

bejdet en regnskabsanalyse på de seneste fem år, som har dannet grundlaget for 

vurdering af de fremtidige resultater for FLS. 

 

Den multiple analyse er udarbejdet på baggrund af nøgletal fra et mindre udvalg af 

FLS´ s nærmeste konkurrenter og har således været væsentlig mindre omfangsrig. 

Dette til trods, opnås to værdiansættelser, som ligger relativt tæt på hinanden. Det 

faktum, at de ligger tæt på hinanden skal imidlertid ikke tages som et bevis for, at 

værdiansættelserne er ”mere rigtige” end andre værdiansættelser. Den ene bekræf-

ter ikke den anden. In mente, at der ikke er tale om eksakt videnskab, men velover-

vejede estimater i fundamentanalysen og simpel sammenligning i multipelanalysen.  

Den multiple analyse skal således blot ses som et supplement til fundamentalanaly-

sen.  

7.0 Konklusion 

Vi har via fundamentalanalysen af FLS, fastlagt aktiekursen til 511, hvilket giver en 

samlet markedsværdi på 27,185 mia. Aktien blev den 23. april 2012 handlet til kurs 

376,18 på Københavns fondsbørs OMXc20. 

 

Vi mener derfor, at aktien er undervurderet og vil derfor anbefale et køb af aktien. 

Denne købsanbefaling er toppen af et isbjerg som nedenunder består af en strate-

gisk samt finansiel analyse af FLS. I disse analyser forudsættes en række forvent-

ninger til fremtiden. Disse forventninger skaber således grundlaget for markedsvær-

dien på 27,185 mia. Dkk. Vurdering skal bl.a. ses på baggrund af: 

 

 Teknologisk forspring 

 Miljøøkonomiske anlæg 
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 Stærkt brand 

 Globalt tilstedeværelse 

 Tilfredsstillende og stabil indtjeningsevne 

 Solid økonomi 

For at forholde sig til om man er enig i en værdiansættelse, skal man altså forstå de 

underliggende forudsætninger. I den strategiske analyse er det forhold som, FLS nu-

værende position på markedet, pres fra konkurrenter, konjunkturer mv.  

I den finansielle analyse vurderes FLS’ evne til at skabe permanente overskud som 

ligger højere end det, som investorerne kræver. Samtidig vurderes den økonomiske 

fremtid i et budget. For at vurdere om de budgetterede resultater er realiserbare, er 

man nødt til, at forholde sig til erfaringerne fra den strategiske analyse. I den strate-

giske analyse kridtes banen op til vurdering af om grundlaget for budgettet er til stede 

ved undersøgelse af ressourcer og kompetencer samt branche- og samfundsmæssi-

ge forhold for FLS.  

 

Der ligger således et stort arbejde forud for en værdiansættelse. Det giver anledning 

til en illusion af tryghed (for at den opnåede kurs er den ”rigtige” værdi) når man 

velargumenteret og begrundet konkluderer at FLS-aktien er undervurderet fordi de 

har kunder i Brasilien, Indien og Rusland, som har stigende middelklasse, har et tek-

nologisk forspring ifht. konkurrenterne, leverer stabile overskudsgrader og stort set er 

gældfri – Uanset hvor godt en analytiker kender markedet og kan finde argumenter 

kan han ikke spå om fremtiden og en værdiansættelse er ikke eksakt videnskab, 

selvom man kan foranlediges til at tro det, når vurderingen er så velbegrundet. 

7.1 Perspektivering 

Historien viser at kritiske fundamentalanalyser ofte kommer for sent eller slet ikke. 

Hvilken analytiker ville eller kunne analyserer sig frem til udviklingen i Nokia. Apple, 

som havde set i deres markedsanalyser, at forbrugerne var villige til, at have en fy-

sisk større telefonmodel (Iphone) i lommen mod et banebrydende design og teknolo-

giske muligheder som langt overgik Nokias egenskaber. Nokia så ikke denne æn-

dring i forbrugsmønstret og blev sejlet agterud. Som kuriosum kan det bemærkes, at 
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seneste anbefaling fra Sydbank er køb af Nokia-aktien fordi det kan spores i marke-

det, at de har succes med deres seneste ”smart-phone” model.  

Vi kan omvendt konstatere at det har taget Nokia fem år (Iphone lanceret i 2007) at 

udvikle en konkurrencedygtig model til Apples produkter. Det siger noget om hvor 

lang tid det tager at vende tilbage fra en fejlslagen strategi.  

Nokia-eksemplet viser samtidigt hvor afgørende det er for anvendeligheden af vær-

diansættelsen, at den er lavet en analytiker som har et indgående kendskab og for-

ståelse af branchen og kan se de ting som andre ikke kan se.  
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elsen, 3. udgave 2007, Nyt teknisk Forlag  
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Principles of corporate finance – Brealey, Myers & Allen, 10. udgave 2010,  Mcgraw-

Hill 

A reviewer’s handbook to business valuation – L. Paul Hood jr. & Timothy R. Lee, 

John, 2011, Hoboken, N.J. Wiley and Sons Ltd. 

Internet 

FLSmidth køber op i australien – www.dr.dk/nyheder/penge/2012/01/23 

Industriens sæbeopera – www.business.dk 

FLSmidth – Et eventyr i cement – www.penge2.dk/business/fls 

www.bloomberg.com 

www.reuters.com 

www.proinvestor.dk 

FLSmidth A/S 

Årsrapport 2011 

Årsrapport 2010 

Årsrapport 2009 

Årsrapport 2008 

Årsrapport 2007 

Årsrapport 2006 

Capability delivered 

One source One company – Business concept 

Capital markets day presentations 2012 

Interview  

Pernille Friis Andersen - Head of Investor Relations and Corporate Communications 

– Uddybning af aktiviteter på det kinesiske marked. 

Andet 

Slides og andet undervisningsmateriale af Ole Sørensen & Thomas Hersom fra fa-

gene regnskabsanalyse og værdiansættelse samt Corporate Finance. 

Bilagsoversigt 

Opgaven er overordnet udarbejdet i fællesskab mellem opgaveskriverne. Følgende 

afsnit er imidlertid udarbejdet af følgende: 
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1.0 Martin Høirup & Stephan Jørgensen 

2.0 Stephan Jørgensen 

3.1.1 Stephan Jørgensen 

3.1.2 Martin Høirup 

3.1.3 Stephan Jørgensen, Cementindustrien & Martin Høirup, mineralindustrien 

3.2.1 Martin Høirup 

3.2.2 Martin Høirup & Stephan Jørgensen 

3.2.3 Martin Høirup & Stephan Jørgensen 

3.3 Martin Høirup & Stephan Jørgensen 

4.1 Martin Høirup 

4.2 Martin Høirup 

4.3 Stephan Jørgensen 

4.4 Martin Høirup 

5.0 Martin Høirup & Stephan Jørgensen 

6.0 Stephan Jørgensen 

6.3 Martin Høirup & Stephan Jørgensen 

7.0 Martin Høirup & Stephan Jørgensen 

 

Nedenfor følger bilagsoversigten over anvendte modeller som ligger til grund for op-

gaven, men ikke er vist i selve opgaven. Bemærk at modeller som er indsat i opga-

ven ikke fremgår, igen, i bilagsoversigten.  Dette til trods for at det være anført i fod-

noten (Egen tilvirkning, se bilag). 
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1. Resultatopgørelse 

2. Balance & egenkapital 

3. Reformuleret egenkapitalopgørelse 

4. Nøgletalsanalyse 

5. Reformulering balance 

6. Indekstal af den reformulerede balance 

7. Reformulering resultatopgørelse 

8. Budget 

9. ReOi modellen 

 
Bilag 1 
Resultatopgørelse           
DKK mio. 2007 2008 2009 2010 2011 
Omsætning 19967 25285 23134 20186 21998
Produktionsomkostninger -15695 -19664 -17728 -14979 -16264
Bruttoresultat 4272 5621 5406 5207 5734 
Salgs- og distributionomkostninger -1025 -1257 -1200 -1346 -1500 
Administrationsomkostninger -1216 -1579 -1642 -1552 -1679 
Andre netto driftsindtægter 69 126 161 78 92 
Resultat før afskrivning (EBITDA) 2100 2911 2725 2387 2647 
Engangsposter 6 -107 8 39 16 
Af- og nedskrivninger materielle aktiver -119 -168 -230 -249 -258 
Af- og nedskrivninger immaterielle aktiver -163 -227 -242 -187 -234 
Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) 1824 2409 2261 1990 2171 

Finansielle indtægter 1031 1474 1101 989 861 
Finansielle udgifter -978 -1760 -1254 -1107 -962 
Resultat før skat af fortsættende aktiviteter (EBT) 1877 2123 2108 1872 2070 

Skat af årets resultat fortsættende aktiviteter -584 -667 -403 -590 -646 
Årets resultat fortsættende aktiviteter 1293 1456 1705 1282 1424 
Årets resultat ophørte aktiviteter 1 59 -41 -4 13 
Årets resultat 1294 1515 1664 1278 1437 

Fordeling af årets resultat      
Aktionærer 1294 1515 1670 1284 1427 
Minoritetsaktionærer 0 0 -6 -6 10 
  1294 1515 1664 1278 1437 
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Bilag 2 
AKTIVER            
DKK mio.  2007 2008 2009 2010 2011 
Goodwill  3191 3263 3369 3663 4119 
Erhvervede patenter og rettigheder  1091 1059 1016 1021 1159 
Kunderelationer  914 893 954 1006 1130 
Andre immaterielle aktiver  203 233 188 156 185 
Færdiggjorte udviklingsprojekter  26 24 13 62 47 
Immaterielle aktiver under udvikling  0 50 149 240 511 
Immaterielle aktiver  5425 5522 5689 6148 7151 
Grunde og bygninger  760 858 971 1269 1365 
Tekniske anlæg og maskiner  477 547 691 710 699 
Driftsmidler og inventar  200 234 222 234 213 
Materielle aktiver under opførelse  109 256 68 70 284 
Materielle aktiver  1546 1895 1952 2283 2561 
Kapitalandele i associerede virksomheder  4 3 3 3 1 
Andre værdipapirer og kapitalandele  58 38 29 63 59 
Andre finansielle aktiver  8 21 9 0 0 
Pensionsaktiver  6 2 0 15 9 
Udskudte skatteaktiver  752 774 791 728 1014 
Finansielle aktiver  828 838 832 809 1083 
Anlægsaktiver aktiver i alt  7799 8255 8473 9240 10795 
Varebeholdninger  1463 1802 1760 1960 2292 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4939 5063 4270 4238 5554 
Igangværende arbejder for fremmed reg-
ning  

3072 3501 3617 3120 3633 

Tilgodehavender associerede virksomheder 0 0 0 0 0 
Forudbetaling underleverandører  0 0 369 364 467 
Andre tilgodehavender  1070 946 840 1046 1112 
Periodeafgrænsningsposter  120 236 118 97 181 
Tilgodehavender  9201 9746 9214 8865 10947 
Obligationer og børsnoterede aktier  244 142 66 136 104 
Likvide beholdninger  957 784 2389 2398 1402 
Aktiver bestemt for salg  8 8 0 0 0 

Likvide beholdninger  1209 934 2455 2534 1506 
Omsætningsaktiver aktiver i alt  11873 12482 13429 13359 14745 
AKTIVER I ALT  19672 20737 21902 22599 25540 
            
PASSIVER            
DKK mio.  2007 2008 2009 2010 2011 
Aktiekapital  1064 1064 1064 1064 1064 
Valutakursreguleringer omregning af kapi-
talinteresser  

-24 -271 -290 235 142 

Valutakursreguleringer sikringstransaktioner 14 1 -4 10 -14 
Reserve for aktuarmæssige tab/gevinster  0 0 0 -237 0 
Reserve for værdipapirer disponible for salg 0 0 0 -31 0 
Overført resultat  2778 4219 5568 6565 7189 
Foreslåede udbytter  372 0 266 479 479 
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Aktionærernes andel af egenkapital  4204 5013 6604 8085 8860 
Minoritetsaktionærers andel af egenkapital 10 22 23 54 47 
Egenkapital i alt  4214 5035 6627 8139 8907 
Udskudte skatteforpligtelser  688 628 682 813 886 
Pensionsforpligtelser  126 200 246 219 207 
Andre hensatte forpligtelser  1077 710 739 602 530 
Prioritetsgæld  386 376 358 346 352 
Bankgæld  1829 1074 813 812 825 
Finansielle leasingforpligtelser  10 8 8 8 10 
Forudbetalinger fra kunder  681 1054 306 218 435 
Andre gældsforpligtelser    53 186 127 288 
Langfristede forpligtelser  4797 4103 3338 3145 3533 
Prioritetsgæld  7 6 17 0 19 
Bankgæld  481 86 7 4 126 
Finansielle leasingforpligtelser  3 2 3 2 8 
Forudbetalinger fra kunder  3178 2899 3087 1973 1771 
Igangværende arbejder for fremmed reg-
ning  

2206 3323 3666 3846 4760 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  2464 2748 2421 2192 2682 
Skyldige selskabsskatter  299 248 211 340 398 
Andre gældsforpligtelser  1288 1106 1288 1510 1917 
Andre hensatte forpligtelser  699 1142 1199 1404 1384 
Periodeafgrænsningsposter  36 39 38 44 35 
Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg  0 0 0 0 0 
Kortfristede forpligtelser  10661 11599 11937 11315 13100 
Forpligtelser i alt  15458 15702 15275 14460 16633 
PASSIVER I ALT  19672 20737 21902 22599 25540 
 
Bilag 3 
Reformulering egenkapital           
DKK mio. 2007 2008 2009 2010 2011 

Egenkapital primo  3192 4214 5035 6627 8139 
Transaktion med ejere:           
Kapitalindskud fra ejere  0 0 7 0 0 
Salg af egne aktier  28 10 8 75 10 
Køb af egne aktier  -16 -12 0 -137 -100 
Køb af minoritetsinteresser 2 0 21 37 5 
Aktiebaseret vederlæggelse/optioner  10 14 19 21 21 
Udbytte  -366 -367 -105 -262 -482 
Nettodividende  -342 -355 -50 -266 -546 
Totalindkomst:           
+- nettoresultat  1294 1515 1664 1278 1437 
+- anden totalindkomst  70 -339 -22 500 -123 
 +-ophørte aktiviteter 1 59 -41 -4 13 
Totalindkomst  1363 1117 1683 1782 1301 
Egenkapital ultimo  4213 4976 6668 8143 8894 
 +-ophørte aktiviteter 1 59 -41 -4 13 
Egenkapital ultimo iflg. Regnskab 4214 5035 6627 8139 8907 
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Gennemsnits EK 3703 4624,5 5831 7383 8523 
 
Bilag 4 
Niveau 1 kerneaktivitet 2007 2008 2009 2010 2011 
ROE kerneaktivitet 34,9% 31,5% 29,2% 17,4% 16,7% 
ROIC kerneaktivitet 21,1% 28,2% 31,6% 21,8% 18,8% 
OG 6,5% 5,8% 7,4% 6,4% 6,5% 
Niveau 1 2007 2008 2009 2010 2011 
ROE 36,8% 24,2% 28,9% 24,1% 15,3% 
ROIC (RNOA) 22,4% 22,2% 31,1% 29,6% 17,2% 
OG 6,6% 5,3% 7,8% 9,3% 6,3% 
Drivere for finansiel gearing:       
r (NBC) (RONFA ved NFA) 2,2% 22,8% 10,5% 7,1% 202,1% 
SPREAD 0,20 -0,01 0,21 0,23 -1,85 
FGEAR (NFA/EK ved NFA) 0,46 0,19 0,17 0,16 0,004 
Niveau 2 2007 2008 2009 2010 2011 
ROIC 22,4% 22,2% 31,1% 29,6% 17,2% 
OG (PM) 6,6% 5,2% 7,7% 9,2% 6,2% 
AOH (ATO) 3,37 4,27 4,02 3,21 2,76 
Niveau 3 2007 2008 2009 2010 2011 
OG-drivere (%)       
Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
produktionsomkostninger 78,6% 77,8% 76,6% 74,2% 73,9% 
Salgs- og distributionomkostninger 5,1% 5,0% 5,2% 6,7% 6,8% 
Administrationsomkostninger 6,1% 6,2% 7,1% 7,7% 7,6% 
Andre netto driftsindtægter 0,3% 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 
Engangsposter 0,0% -0,4% 0,0% 0,2% 0,1% 
Af- og nedskrivninger materielle aktiver 0,6% 0,7% 1,0% 1,2% 1,2% 
Af- og nedskrivninger immaterielle akti-
ver 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 1,1% 
OG-salg før skat 9,1% 9,5% 9,8% 9,9% 9,9% 
Skatteomkostninger -2,8% -3,0% -1,9% -3,1% -3,1% 
OG efter skat 6,3% 6,6% 7,8% 6,8% 6,8% 
OG-andet (dirty surplus) 0,4% -1,3% -0,1% 2,5% -0,6% 
OG i alt 6,6% 5,2% 7,7% 9,2% 6,2% 
Niveau 3 2007 2008 2009 2010 2011 
AOH-drivere (inverse)       
Immaterielle aktiver 0,27 0,22 0,25 0,30 0,33 
Materielle aktiver 0,08 0,07 0,08 0,11 0,12 
Varebeholdning 0,07 0,07 0,08 0,10 0,10 
Tilgodehavender 0,46 0,39 0,40 0,44 0,50 
  0,88 0,75 0,80 0,95 1,04 
Udskudt skat 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 
Øvrige forpligtigelser 0,16 0,13 0,12 0,13 0,16 
Forudbetalinger fra kunder 0,16 0,11 0,13 0,10 0,08 
Igang. arbejde for frem.reg.  0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 
Lerandørgæld 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12 
Andre hensatte forpligtigelser 0,04 0,05 0,05 0,07 0,06 
  0,62 0,55 0,60 0,64 0,68 
1/AOH 0,26 0,20 0,21 0,31 0,37 
        
1/AOH 0,30 0,23 0,25 0,31 0,36 
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Bilag 5 
Reformulering balance           

DKK mio.  2007 2008 2009 2010 2011 

Driftsaktiver (Operating Assets)           

Goodwill  3.191 3.263 3.369 3.663 4.119 
Erhvervede patenter og rettigheder  1.091 1.059 1.016 1.021 1.159 
Kunderelationer  914 893 954 1.006 1.130 
Andre immaterielle aktiver  203 233 188 156 185 
Færdiggjorte udviklingsprojekter  26 24 13 62 47 
Immaterielle aktiver under udvikling  0 50 149 240 511 
Grunde og bygninger  760 858 971 1.269 1.365 
Tekniske anlæg og maskiner  477 547 691 710 699 
Driftsmidler og inventar  200 234 222 234 213 
Materielle aktiver under opførelse  109 256 68 70 284 
Kapitalandele i associerede virksomheder  4 3 3 3 1 
Andre værdipapirer og kapitalandele  58 38 29 63 59 
Andre finansielle aktiver  8 21 9 0 0 
Pensionsaktiver  6 2 0 15 9 
Udskudte skatteaktiver  752 774 791 728 1.014 
Varebeholdninger  1.463 1.802 1.760 1.960 2.292 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  4.939 5.063 4.270 4.238 5.554 
Igangværende arbejder for fremmed regning  3.072 3.501 3.617 3.120 3.633 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder  0 0 0 0 0 
Forudbetaling til underleverandører  0 0 369 364 467 
Andre tilgodehavender  1.070 946 840 1.046 1.112 
Periodeafgrænsningsposter  120 236 118 97 181 
Aktiver bestemt for salg  8 8 0 0 0 
Driftslikviditet  200 253 231 202 220 
Driftsaktiver i alt  18.671 20.064 19.678 20.267 24.254 
            

Driftsforpligtelser (Operating liabilities)           

Udskudte skatteforpligtelser  688 628 682 813 886 
Pensionsforpligtelser  126 200 246 219 226 
Andre hensatte forpligtelser  1.077 710 739 602 530 
Forudbetalinger fra kunder  681 1.054 306 218 435 
Andre gældsforpligtelser  0 53 186 127 288 
Forudbetalinger fra kunder  3.178 2.899 3.087 1.973 1.771 
Igangværende arbejder for fremmed regning  2.206 3.323 3.666 3.846 4.760 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  2.464 2.748 2.421 2.192 2.682 
Andre gældsforpligtelser  1.288 1.106 1.288 1.510 1.917 
Skyldige selskabsskatter  299 248 211 340 398 
Andre hensatte forpligtelser  699 1.142 1.199 1.404 1.384 
Periodeafgrænsningsposter  36 39 38 44 35 
Driftsgæld i alt  12.742 14.150 14.069 13.288 15.312 
            

Nettodriftsaktiver (Net operating assets) 5.929 5.914 5.609 6.979 8.942 
            
Finansielle forpligtelser (Financial obligations)           
Prioritetsgæld  393 382 375 346 352 

Bankgæld  2.310 1.160 820 816 951 
Finansielle leasingforpligtelser  13 10 11 10 18 
Finansielle forpligtelser i alt 2.716 1.552 1.206 1.172 1.321 
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Finansielle aktiver (Financial assets)           

Obligationer og børsnoterede aktier  244 142 66 136 104 

Likvide beholdninger  757 531 2.158 2.196 1.182 
Finansielle aktiver i alt 1.001 673 2.224 2.332 1.286 
            

Netto finansielle forpligtelser - NFF (NFA) (Net 
financial obligations) 

1.715 879 -1.018 -1.160 35 

            

Egenkapital  4.214 5.035 6.627 8.139 8.907 

 
Bilag 6 

2007 2008 2009 2010 2011 
         

3.191 102 106 115 129
1.091 97 93 94 106

914 98 104 110 124
203 115 93 77 91

26 92 50 238 181
0 100 298 480 1.022

760 113 128 167 180
477 115 145 149 147
200 117 111 117 107
109 235 62 64 261

4 75 75 75 25
58 66 50 109 102
8 263 113 0 0
6 33 0 250 150

752 103 105 97 135
1.463 123 120 134 157
4.939 103 86 86 112
3.072 114 118 102 118

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1.070 88 79 98 104
120 197 98 81 151

8 100 0 0 0
200 127 116 101 110

18.671 107,461864 105,3970747 108,5491844 129,9041759
         
         

688 91 99 118 129
126 159 195 174 179

1.077 66 69 56 49
681 155 45 32 64

0         
3.178 91 97 62 56
2.206 151 166 174 216
2.464 112 98 89 109
1.288 86 100 117 149

299 83 71 114 133
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699 163 172 201 198
36 108 106 122 97

12.742 111 110 104 120
          

5.929 100 95 118 151
          
          

393 97 95 88 90

2.310 50 35 35 41
13 77 85 77 138

2.716 57 44 43 49
          

          

244 58 27 56 43

757 70 285 290 156
1.001 67 222 233 128

          

1.715 51 -59 -68 2

          
4.214 119 157 193 211

 
Bilag 7 

Reformulering resultatopgørelse           
DKK mio. 2007 2008 2009 2010 2011 
Nettoomsætning  19967 25285 23134 20186 21998 
Driftsomkostninger  -

18143
-

22876
-

20873
-

18196
-

19827 
Driftoverskud fra salg før skat (EBIT) 1824 2409 2261 1990 2171 
            
Beregning af skat henført til driftsoverskud            

Rapporteret skat  -584 -667 -403 -590 -646 
Estimeret skattefordel  -16 86 46 35 30 
Estimeret skat af driftsoverskud  -568 -753 -449 -625 -676 
Driftsoverskud fra salg efter skat  1256 1656 1812 1365 1495 
            
Dirty surplus  70 -339 -22 500 -123 
Samlet driftsoverskud efter skat  1326 1317 1790 1865 1372 
            
Finansiering            
Renteomkostninger  -978 -1760 -1254 -1107 -962 
Finansielle indtægter  1031 1474 1101 989 861 
Netto finansielle omkostninger før skat 53 -286 -153 -118 -101 
Skattefordel på NFO -16 86 46 35 30 
NFO efter skat 37 -200 -107 -83 -71 
Totalindkomst  1363 1117 1683 1782 1301 

            
Evt skattefordel fra Dirty surplus har vi ikke ta-
get højde for, da vi ikke kan beregne dem. 

          

            
DKK mio. 2007 2008 2009 2010 2011 
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Driftsoverskud fra kerneaktiviteter efter skat 1253 1671 1820 1371 1500 
NFO efter skat (Netto finansielle indtægter) -40 215 115 89 76 
Totalindkomst kerneaktiviteter 1293 1456 1705 1282 1424 
Bruttoavance (inkl. øvrige omkostninger) 6,5% 5,8% 7,4% 6,4% 6,5% 

            
ROE kerneaktiviteter 34,9% 31,5% 29,2% 17,4% 16,7% 
Niveau 2 kerneaktiviteter 2007 2008 2009 2010 2011 
ROIC kerneaktiviteter 21,1% 28,2% 31,6% 21,8% 18,8% 
OG kerneaktiviteter 6,5% 5,8% 7,4% 6,4% 6,5% 

 
Bilag 8 
    Vækstperiode           

  0 1 2 3 4 5 6 

  2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 

Oms. vækst   10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

OG før skat   10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

skat sats       0,30      0,30     0,30     0,30     0,30     0,30  

Omsætnig 21.998  24.198  26.618 29.279 32.207 35.428 38.971  
DO efter 
skat 1.500  1.694  1.863 2.050 2.255 2.480 2.728  

           

1/AOH NDA 0,36  0,36  0,36 0,36 0,36 0,36 0,36  

NDA 8.942  8.756  9.632 10.595 11.655 12.820 14.102  

∆ NDA   -186  876 963 1.060 1.165 1.282  
 
   Nedtrapningsperiode     T-periode 

 7 8 9 10 11 

 2018E 2019E 2020E 2021E Herefter 

Oms. vækst 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3% 

OG før skat 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5% 

skat sats          0,30                          0,30          0,30          0,30          0,30  

Omsætnig 40919 43965 45114 47369 48790 
DO efter 
skat 2291 2406 2526 2653 1708 
          
1/AOH 
NDA 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
NDA 14807 15548 16325 17142 17656 
∆ NDA 705 740 777 816 514 
 
Bilag 9 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E  

Nettoomsætning 
 
21.998  

 
24.198  

 
26.618 

 
29.279 

 
32.207 

 
35.428 

 
38.971 

 
40.919 

 
42.965  

 
45.114  

 
47.369 

 
48.790 

Driftsoverskud fra salg  
   
2.420  

   
2.662  

   
2.928  

   
3.221  

   
3.543  

   
3.897  

   
3.274  

   
3.437  

   
3.609  

   
3.790  

   
2.927  

Andet driftsoverskud            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   

Samlet driftsoverskud  
   
2.420  

   
2.662  

   
2.928  

   
3.221  

   
3.543  

   
3.897  

   
3.274  

   
3.437  

   
3.609  

   
3.790  

   
2.927  
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NDA (NOA) 
   
8.942  9.307 10.238 11.261 12.387 13.626 14.989 15.738 16.525 17.351 18.219 18.766

RNOA  27,1% 28,6% 28,6% 28,6% 28,6% 28,6% 21,8% 21,8% 21,8% 21,8% 16,1%

ReOI  
   
1.561  

   
1.768  

   
1.945  

   
2.140  

   
2.354  

   
2.589  

   
1.835  

   
1.926  

   
2.023  

   
2.124  

   
1.178  

Vækst i ReOI   13,3% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
-

29,1% 5,0% 5,0% 5,0%
-

44,5%

Diskonteringsfaktor (9,6%)  
   
1,096  

   
1,201  

   
1,317  

   
1,443  

   
1,581  

   
1,733  

   
1,900  

   
2,082  

   
2,282  

   
2,501  

   
2,741  

Nutidsværdi af ReOI  
   
1.425  

   
1.472  

   
1.477  

   
1.483  

   
1.488  

   
1.494  

      
966  

      
925  

      
886  

      
849   

Sum af PV ReOI t.o.m. 2021 
 
12.466             

Terminalværdi 1            
 
14.521 

PV af terminalværdi 
   
5.806             

Virksomhedsværdi 
 
27.214             

Netto finansielle forpligtigel-
ser 

        
35             

Egenkapitalværdi 
 
27.179             

Værdi per aktie (53,2 mio ak-
tier) 510,9            

 

  2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E Herefter

Salgsvækst i % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 3%

OG af kerneaktivitet i % 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 6,0%

Andet driftsoverskud t.DKK         -           -           -          -          -          -         -         -         -          -    0%

AOH 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

                        

Core sales PM og            

Andet driftsoverskud            

er på efter skat basis            

            

Risikofri rente 2,5%           

beta 1,33           

markedsrisikopræmie 6%           

før skat gældsomkostninger 3,2%           

Skattesats 30%           

MVE 0           

NFO 0           

Ek-andel 0,9           

Re 10,48%           

Rd 2,23%           

wacc 9,6%           

 


